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พฤกษา มุ่งม่ันในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การสร้างที่อยู่อาศัย
ซ่ึงการันตีถึงคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล

สร้างสรรค์ "นวัตกรรม" เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า



เพราะความต้องการเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง เปรียบเสมือนฝัน
อันสูงสุดของลูกค้า พฤกษา จึงมุ่งม่ันเติมเต็มความฝัน ด้วยการสรรค์สร้าง

ที่อยู่อาศัยส�าหรับการใช้ชีวิตที่เปี่ยมสุขส�าหรับทุกครอบครัว

สร้างสรรค์ "ความสุข" ของลูกค้า



ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลในการด�าเนินธุรกิจ 
พฤกษาพร้อมแล้วส�าหรับการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า

สร้างสรรค์ "ธุรกิจ" สู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน



พฤกษา ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของทุกฟันเฟืองธุรกิจ จึงมุ่งเน้นเติมเต็ม
ศักยภาพให้กับบุคลากร ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

เพื่อสร้างทีมงานคุณภาพที่จะร่วมขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

สร้างสรรค์ "บุคลากรคุณภาพ" ด้วยหลักธรรมาภิบาล
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วิสัยทัศน์พฤกษา
พฤกษามุ ่ง ม่ันที่จะเป ็นแบรนด์อันดับหน่ึงในใจลูกค้า ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวข้ึนเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู ่อาศัยที่มี
คุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่
ดีข้ึนในทุกๆ วัน

พันธกิจพฤกษา
เรามุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้าทกุราย เตมิเตม็ทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้าน 
ที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว

วัฒนธรรมพฤกษา
ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในส่ิงที่ปรารถนา
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงส่ิงที่ลูกค้าต้องการ
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน
ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในส่ิงที่ปรารถนา
ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน



ค่านิยมพฤกษา

“มุ่งม่ันเพื่อลูกค้า”

“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”

“ท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”

“มีวินัยปฏิบัติงาน”

“ยึดม่ันจริยธรรม”



ผลการด�าเนินงานรวม (ล้านบาท)     

ยอดขาย (ล้านบาท)  25,554 29,396 41,282 39,090 42,386

ยอดขาย (หน่วย)  12,185 13,250 18,858 16,608 16,539

โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน (หน่วย)  12,194 12,444 17,137 17,084 20,700

มูคค่าหุ้นช�าระแล้ว (ล้านบาท)  2,209 2,213 2,223 2,227 2,231

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,209 2,213 2,223 2,227 2,231

ตัวเลขจากงบการเงิน (ล้านบาท)     

สินทรัพย์รวม  41,982 43,821 56,194 61,029 65,309

หนี้สินรวม  24,986 23,739 31,262 31,321 31,091

ส่วนของผู้ถือหุ้น  16,996 20,082 24,932 29,707 34,218

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 23,263 27,023 38,848 42,781 51,240

รายได้รวม  23,422 27,141 39,041 43,027 51,438

ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,538 9,133 13,498 15,686 17,256

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  4,654 3,925 6,077 7,081 7,661

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2,835 3,898 5,801 6,654 7,670

ก�าไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,835 3,898 5,802 6,655 7,680

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)         

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น  7.7 9.1 11.2 13.3 15.3

ก�าไรต่อหุ้น  1.28 1.76 2.61 2.99 3.44

เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการด�าเนินงานในปีเดียวกัน) 0.40 0.50 0.85 1.00  1.75  (2)

เงินปันผล/ราคาหุ้น ณ ปลายงวด 3.4 2.4 4.7 3.5 6.6

ราคาหุ้น ณ ปลายงวด  11.6 21.1 18.2 28.8 26.5

ราคาหุ้น/ก�าไรต่อหุ้น (เท่า) 9.1 12.0 7.0 9.6 7.7

ราคาหุ้น/มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.5 2.3 1.6 2.2 1.7

ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 25,629 46,694 40,459 64,138 59,122

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ     

อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.62 0.63 0.78 0.73 0.81

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (1) (%) 10.6 12.4 15.2 15.1 15.5

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.6 21.0 25.8 24.4 24.0

อัตราก�าไรขั้นต้น (3) (%) 36.7 33.8 34.8 36.7 33.7

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 12.1 14.4 14.9 15.5 14.9

อัตราจ่ายเงินปันผล (4) (%) 31.0 33.8 36.5 45.3 50.8

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (ล้านบาท) 2,031 1,566 1,815 911 1,661

อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.47 1.18 1.25 1.05 0.91

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 20,307 17,527 20,948 22,295 20,000

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.19 0.87 0.84 0.75 0.58

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.08 0.79 0.77 0.72 0.54

หมายเหตุ
* งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (Restated) 
(1) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ = ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)     
(2) เงินปันผลจ่าย 1.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559     
   และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท     
(3) อัตราก�าไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาฯ - ต้นทุนขายอสังหาฯ)/รายได้จากการขายอสังหาฯ
(4) ปี 2558 เปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลทางการเงินส�าคัญรายปี

  2554 2555 2556 2557* 2558

รายงานประจ�าปี 2558
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• ก�าไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

6,655

7,680

5,802

3,893
2,835

2557 25582554 2555 2556

2554 25582555 2556 2557

51,438

39,041
43,027

27,141
23,422

• รายได้รวม (ล้านบาท)

2554 25582555 2556 2557

17,084

20,700

17,137

12,44412,194

• ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หน่วย)

 ทาวน์เฮ้าส์  บ้านเดี่ยว  อาคารชุด  ต่างประเทศ  รายได้อื่น, ที่ดินเปล่า

หรือ 15.4%
มูลค่า 1,025 ล้านบาท 

มูลค่า
ก�าไรสุทธิในปี 2558

7,680 ล้านบาท

ซึ่งเติบโตจากปี 2557 
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2554 25582555 2556 2557

16,608 16,539
18,858

13,250
12,185

• ยอดขาย (หน่วย)

2554 25582555 2556 2557

41,282

25,554
29,396

39,090
42,386

• ยอดขาย (ล้านบาท)

* อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ = ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

• ผลตอบแทน (%)

 อัตราก�าไรสุทธิ   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ *   อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์

 ทาวน์เฮ้าส์  บ้านเดี่ยว  อาคารชุด  ต่างประเทศ  รายได้อื่น, ที่ดินเปล่า

25582557255625552554

11%

62%

18%
12% 15%

26%

15% 15%

81%

24%
16%

12%

63%

21%
14% 16%

73%

24%

15%

78%



  สินทรัพย์รวม    หนี้สินรวม   ส่วนของผู้ถือหุ้น

• สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม, ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

• หนี้สินและสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, เท่า)

25582557*255625552554
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1.19

0.87 0.84
0.75

1.47

1.18
1.25

1.05
0.91

0.58
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00

25582557*255625552554
65

,3
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,0
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1841
,9
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,1
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31
,2
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32
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,0

29

31
,3

21

29
,7

07

• จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว (ล้านบาท, ล้านหุ้น) 

2,209 2,213 2,223 2,227 2,231

25582557255625552554

 หน้ีสินรวม  ส่วนของผู้ถือหุ้น  หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย  อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   อตัราหน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

* งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (Restated)

* งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (Restated)
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 เงินปันผลต่อหุ้น   มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น   ก�าไรต่อหุ้น    ราคาหุ้นปลายงวด    มูลค่าตลาดรวมของหุ้น PS
 (บาทต่อหุ้น)   (บาทต่อหุ้น)  (บาทต่อหุ้น)  (บาทต่อหุ้น)  (ล้านบาท)

• รายการต่อหุ้น (ล้านบาท, บาทต่อหุ้น)

• โครงการที่เปิด (จ�านวนโครงการ)

• แผนปี 2559 (จ�านวนโครงการ)

 ทาวน์เฮ้าส์  บ้านเดี่ยว อาคารชุด ต่างประเทศ จ�านวนโครงการทั้งหมด

2554 31 14 5  50

2555 21 5 4  30

2556 39 4 17  60

2557 34 17 11  62

2558 34 6 4  44

แผนปี 2559 42-44 12-14 6-7  60-65

ทาวน์เฮ้าส์

42-44

บ้านเดี่ยว

12-14

อาคารชุด

6-7

ในประเทศ

25582557255625552554

25,629

46,694

40,459

64,138
59,122

0.40

7.7

1.28 0.50

9.1

1.76

21.1

0.85

11.2

2.61
1.00

13.3

2.99

28.8

18.2

11.6

1.75*

15.3

3.44

26.5

รายงานประจ�าปี 2558
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* เงินปันผลจ่าย 1.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 
  และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท



จุดเด่นทางการเงิน

ต่างประเทศ รายได้รวมและยอดขาย ในปี 2558 
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

  ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชุด 

  ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ  

  สาธารณรัฐอินเดีย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 979/83 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 

  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

  กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต : 54/1 หมู่ 4 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย

เสริมเหล็กส�าเร็จรูป รั้ว และเสา   อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307

Home Page : http://www.pruksa.com

โทรศัพท์ : 0-2298-0101

โทรสาร : 0-2298-0102

หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้น, บาท) : 2,285,298,800

หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,231,071,000

(หุ้น, บาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทุนเพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการ

รายได้รวม
51,438

ยอดขาย
42,386

สาธารณรัฐอินเดีย

ประเทศไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
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เป้าหมายของ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะรักษาไว้ตลอดไป คือ การ 
สร้างสรรค์คุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ด้วยการน�า 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มาพัฒนาสร้าง 
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัท่ีมคีณุภาพ ท่ีตอบสนองทุกความต้องการ 
ทกุระดบัราคา และทุกไลฟ์สไตล์ เราม ี“ศนูย์นวตักรรมพฤกษา” 
เป็นหน่วยงานที่จะท�าหน้าที่ศึกษา “ความต้องการของลูกค้า”  
คิดค้น สร้างสรรค์ น�าเสนอนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยใหม่ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ทุกครอบครัวให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และรองรับกับ 
แนวโน้มในอนาคต ผลจากการทุม่เทเดนิหน้าพฒันานวัตกรรม
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ในปี 2558 พฤกษาได้รบัความเชือ่ม่ัน และ 
เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค โดยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการ 
จัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ในด้าน “ความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากการจัดอันดับของนิตยสาร 
Brand Age และนติยสาร COMPANY ในงานวจิยั “Thailand’s 
Most Admired Company 2015” เพื่อหาบริษัทที่เป็นสุดยอด
ในแต่ละอุตสาหกรรมจาก 17 กลุ่ม 

ปี 2558 พฤกษาได้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบรับแนวโน้ม
ความต้องการของผู้บริโภคใน 4 ด้าน ได้แก่ บ้านท่ีก่อสร้าง
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มความแข็งแรง ประณีต และ
ปลอดภัย (Safety Home), บ้านที่ใส่ใจสุขภาพ ดูแลรักษาง่าย 
และประหยัดค่าใช้จ่าย (Healthy Home), บ้านท่ีออกแบบ 
โดยค�านงึถงึการประหยดัพลงังาน ลดมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม 
(Green Home) และบ้านทันสมัย มีฟังก์ชันครบ ตอบ 
ไลฟ์สไตล์ และดีไซน์สวย (Smart Home) โดยได้น�ามา 
พัฒนาโครงการใหม่ จ�านวน 44 โครงการ มูลค่าประมาณ  
44,579 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในต้นปีที่จะเปิด 
ประมาณ 70 โครงการ มูลค่า 55,000 ล้านบาท เนื่องจาก 
ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

โดยรวม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม จากการที่ 
พฤกษามีการวางแผนและเตรียมการเพื่อรองรับกับความ 
เส่ียงในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ท�าให้ในปี 2558 มีผลการ
ด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิเตบิโตต่อเนือ่ง และสงูกว่าเป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้ 47,000 ล้านบาท โดยสามารถท�ารายได้จากการ 
ขายอสังหาริมทรัพย์สูงถึง 51,240 ล้านบาท เติบโต 20%  
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้ 42,781 ล้านบาท  
ในขณะท่ีภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย 
ปี 2558 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมูลค่าตลาด 
อยู่ที่ 354,799 ล้านบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

ส�าหรับปี 2559 เราคาดการณ์ว่าตลาดท่ีอยู ่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มจะเติบโต 8%  
คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 383,183 ล้านบาท โดยปัจจัย 
ทีส่นบัสนนุ อาทิ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม 
ทั่วประเทศ รวมถึงโครงการบ้านประชารัฐ ท่ีเป็นนโยบาย 
ของภาครัฐ ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีท่ีอยู่อาศัย 
ในราคาที่เหมาะสม แต่ปัจจัยเส่ียงท่ีต้องระมัดระวัง คือ  
อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น หนี้สินภาคครัวเรือน 
และภาคการส่งออกทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั ซึง่จะส่งผลกระทบกบั GDP 
ของประเทศ 

ในปี 2559 นี้ พฤกษายังคงเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจให้ 
เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อม และสังคม โดย 
ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กรที่จะร่วมกันคิด 
สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและ 
สร้างแบรนด์พฤกษาให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า 

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกท่าน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จอีกครั้งของ
พฤกษา ในปี 2558 และเราจะรักษามาตรฐานการด�าเนินการ 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พฤกษาเติบโต
อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
	 •	ประธานกรรมการบริษัท
	 •	กรรมการสรรหา	
	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	
	 •	กรรมการอิสระ

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
	 •	รองประธานกรรมการบริษัท
	 •	ประธานกรรมการบริหาร
	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ระดับองค์กร	
	 •	กรรมการสรรหา
	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน
	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

3.  นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
	 •	รองประธานกรรมการบริหาร
	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ระดับองค์กร
	 •	กรรมการบริหาร	
	 •	กรรมการผู้อ�านวยการ	

4.  นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ระดับองค์กร	
	 •	กรรมการผู้จัดการ	
	 	 กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม	1	

5.  นางรัตนา พรมสวัสดิ์
	 •	กรรมการบรรษัทภิบาล	
	 •	ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�าปี 2558
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คณะกรรมการบริษัท

6.  นายปิยะ ประยงค์
	 •	กรรมการบริหาร	
	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ระดับองค์กร
	 •	กรรมการผู้จัดการ
	 	 กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์

7.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
	 •	กรรมการอิสระ
	 •	กรรมการตรวจสอบ
	 •	ประธานกรรมการสรรหา
	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน
	 •	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 ระดับองค์กร

8.  นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 
	 •	กรรมการอิสระ
	 •	กรรมการตรวจสอบ
	 •	กรรมการบรรษัทภิบาล

9.  ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
	 •	กรรมการอิสระ
	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ

10.  นายวิเชียร เมฆตระการ
	 •	กรรมการอิสระ
	 •	กรรมการบริหาร
	 •	กรรมการสรรหา
	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน

11.  ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
	 •	กรรมการอิสระ
	 •	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภูมิใจ

CEO ยอดเยี่ยม
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ของบริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล “CEO ยอดเย่ียม” 
ในกลุ ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จาก  
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายไพบูลย์ 
นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Invest-
ment Analysts Association - IAA) โดยพิจารณาจากความ 
สามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ การน�าเสนอข้อมูลอย่าง 
สม�่าเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ถูกต้อง และ 
ครบถ้วน มจีรรยาบรรณและบรรษทัภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิ 
รวมถึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

 
ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 
ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED

เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียน 
ในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีติดอันดับ 50 บริษัท
แรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน รางวัลนี้จัดขึ้นโดย ASEAN CAPITAL 
MARKETS FORUM (ACMF) ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

  
Thailand Property Awards 2015

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 
เกียรติยศถึง 3 รางวัล จากงานไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้
อวอร์ดส์ 2015 ได้แก่ รางวัล Best Luxury Condo  
Development (Bangkok) และรางวัล Best of the Best 
ประเภท Best Condo Development (Thailand) ให้กับ
โครงการ Ivy Ampio และรางวัล Best Affordable Condo 
Development (Bangkok) ส�าหรับโครงการ Chapter One: 
The Campus Kaset ซ่ึงเป็นรางวัลที่มีความอิสระ ด้วย
กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นกลางและโปร่งใส จัดโดย 
บริษัท เอ็นไซน์ มีเดีย จ�ากัด

Outstanding Investor Relations Awards
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากงาน  
SET Awards 2015 จดัขึน้โดย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด�าเนินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์

Outstanding Company Performance Awards
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่นจากงาน 
SET Awards 2015 จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่ 
บรษิทัจดทะเบยีนทีมี่ผลการด�าเนนิงานในด้านผลประกอบการ 
ทางธรุกจิ การก�ากบักจิการท่ีด ีรวมทัง้การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและ
คุณภาพของงบการเงิน

CEO Awards
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุด 

ดเีด่น จากงาน SET Awards 2015 จดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพ่ือมอบ
ให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้น�าในการน�าพาองค์กร
สู่ความส�าเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหาร
องค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ 
ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความส�าคัญต่อสังคมและธุรกิจ รวมทั้ง
ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

Sustainability Report Award 2015
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการ 

สนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงาน 
ความย่ังยืน ประจ�าปี 2558 (Sustainability Report Award 
2015) ประเภทรางวัล Recognition เพื่อประกาศเกียรติคุณ
แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ที่ให้ 
ความส�าคัญเรื่องการเขียนรายงานความย่ังยืน โดยบริษัทฯ 
ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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พาทิโอ

เดอะคอนเนค

พฤกษาวิลล์

บ้านพฤกษา

ซิลวานา
(โครงการในสาธารณรัฐอินเดีย)

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด ก่อต้ังเมื่อวันท่ี  
20 เมษายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท 
ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์  
และคอนโดมิเนียม โดยพัฒนาโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ- 
มหานครและปริมณฑลในจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมถึง 
มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เช่น อินเดีย โดย
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เม่ือวันที่  
27 เมษายน 2548 และได้เข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 
ภายใต้สัญลักษณ์ “PS”

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนา
แบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่ม โดยแยกตามกลุ่มสินค้า ดังนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ทาวน์เฮ้าส์

รายงานประจ�าปี 2558
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เดอะปาล์ม

ภัสสร

เดอะแพลนท์

เนเชอร่า

บ้านเดี่ยว

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทยที่ 
น�าเทคโนโลยีทันสมัยจากต่างประเทศมาใช้ในการก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัย และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ท�า
ให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐาน 
ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างได้ตามแผนงาน และบริหาร
ต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะ
เวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้า
ที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้า

เดอะ รีเซิร์ฟ

ไอวี่

เออบาโน่

แชปเตอร์วัน

เดอะ ทรี

ไพรเวซ่ี

พลัม คอนโด

คอนโดมิเนียม

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่ส�าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี 2554
 • โรงงานผลิตแผ่น Precast PCF4 และ PCF5 ซึ่ง
เริ่มด�าเนินการผลิตในปลายปี 2553 สามารถขยายก�าลัง
การผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 
 • บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ ดังนี้
 -  ทาวน์เฮ้าส์ คือ “วิลเลต” “เดอะรีโน่” และ “พาทิโอ”  
  เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน
 -  บ้านเด่ียว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปูริ” 
  เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน
 -  อาคารชุด คือ “พลัม” 
  เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงมา
 • ขยายโครงการออกไปสู่ตลาดต่างจังหวัดเพิ่ม เช่น 
ภูเก็ต (“พฤกษาวิลล์”) และขอนแก่น (บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 
ในแบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”) 
 • ในเมืองบังกาลอร์ บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเดี่ยว
และทาวน์เฮ้าส์ในชื่อโครงการ Pruksa Silvana มีจ�านวน
ทั้งหมด 401 ยูนิต มียอดจองท่ี 469 ล้านบาท ในปี 2554 
โดยบริษัทฯ เริ่มโอนบ้านยูนิตแรกได้ในเดือนธันวาคม 2554 
 • โครงการอาคารชุดโครงการแรกบนเกาะฮูลูมาเล่ 
(Hulhumale) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ชื่อ Coral Ville จ�านวน 
9 อาคาร เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ 2 อาคารแรก 
 • เดือนพฤศจิกายนเกิดวิกฤติน�้าท ่วมใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นนอกและปริมณฑล ท�าให้ลูกค้าบางส่วน 
ยกเลิกการจองและการโอน แม้กระนั้นก็ตาม บริษัทฯ ยัง
สามารถรักษายอดโอนได้สูงเป็นอันดับ 1 ของผู้ประกอบการ 
ที่อยู่อาศัย คือที่ 23,231 ล้านบาท ส่วนยอดจองได้ที่ 25,554 
ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 ของยอดจองที่บริษัทฯ เคยท�าได้ 
ส�าหรับโรงงานพรีคาสท์ได้เตรียมการเพื่อป้องกันน�้าท่วม 
เป็นอย่างด ีท�าให้สามารถป้องกนัน�า้ไม่ให้เข้าท่วมโรงงานหลกั 
ได้ (PCF1, PCF 5) แต่พืน้ทีโ่ดยรอบโรงงานน�า้ท่วม จงึต้องหยดุ 
การผลิตเป็นเวลา 40 วัน และเริ่มกลับมาผลิตในต้นเดือน
ธันวาคม

ปี 2555
 • เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน ลดชั่วโมงท�างาน และ 
ใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ ้มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้น�า
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing  
(REM) หรือ อาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้ เพื่อควบคุมการก่อสร้าง

บ้านแนวราบตามล�าดับขั้นตอนในระหว่างการก่อสร้าง  
เพื่อให้บ้านมีคุณภาพ REM เป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างท�างาน
ก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนัดเพียงกิจกรรม
เดียว จนส�าเร็จทั้งเฟสหรือโครงการ ณ จุดดังกล่าว ซึ่ง
กระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์ จึงสามารถ
ย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงให้เหลือเฉล่ีย 21 วัน จาก
ระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ย 45 วันได้
 • ผลจากวิกฤติน�้าท่วมปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ  
ของบริษัทฯ จะมีข้อปฏิบัติที่ต้องกระท�าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงหรือเตรียมความพร้อมจากน�้าท่วมในอนาคต เช่น 
ปรับปรุงสภาพที่ดิน (ที่ราบลุ่ม ที่ลาดชัน ฯลฯ) การถมที่ดิน  
(เทียบกับถนนเมน ระดับน�้าท่วมสูงสุดที่ผ่านมา) ระบบ
ระบายน�้า 
 • ในวนัที ่21 กนัยายน 2555 บรษิทัฯ ได้ออกหุน้กู ้2 ชดุ 
รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 6 เดือน 3,000 ล้านบาท 
และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2559 
และ 2560 ตามล�าดับ 

ปี 2556
 • ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “พฤกษา มุ่งม่ันที่จะเป็น
แบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ 
อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู ่อาศัยที่มีคุณค่า  
เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดี
ขึ้นในทุกๆ วัน” พร้อมท�าการปรับโครงสร้างการบริหารงาน 
องค์กรใหม่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ โดยแบ่งความรับผิดชอบของ 
ผูบ้ริหารตาม Segment ของบ้าน เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารงานให้สอดรับกับสภาวะการแข่งขัน
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 
ปีนี้เองถือได้ว่าเป็นปีทองที่บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายยอดโอนกรรมสิทธิ์ 
และจ�านวนหน่วย (Unit) ที่โอนท่ีสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
 • พฒันาห้องน�า้ส�าเรจ็รปูมาใช้กบัโครงการคอนโดมเินยีม 
(เริ่มติดตั้งปี 2557) เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงาม มีคุณภาพ
ดีขึ้น ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลัง ตลอดจนสามารถ

รายงานประจ�าปี 2558
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ส่งมอบได้รวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ
 • พฒันารปูแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมเินยีม 8 ชัน้ 
(Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) ซ่ึงเป็นจุดแข็ง 
ของพฤกษา เพื่อลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกัน 
ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนคุณภาพ
ของการท�างานหน้างานที่เปลี่ยนมาเป็นระบบส�าเร็จรูป 
ผลิตจากโรงงาน โดยต่อยอดองค์ความรู้จากทาวน์เฮ้าส์/ 
บ้านเดีย่ว ทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญและอยูใ่นช่วงการน�าระบบ 
การบรหิารจัดการ REM มาผนวกเข้าไปกบัเทคนคิการก่อสร้าง 
แบบใหม่นี้ด้วย ตลอดจนให้สถาบัน AIT วิเคราะห์การต้าน
แผ่นดินไหวของโครงสร้างดังกล่าว
 • ผลักดันการใช้ระบบ BIM (Building Information  
Management) เพือ่ช่วยในการเขียนแบบ 3 มติ ิBIM ตามภาษา 
วิชาการย่อมาจาก Building Information Modeling เพ่ือลด 
ปัญหาความขัดแย้งของแบบท่ีจะท�าให้เกิดปัญหาในขั้นตอน 
การก่อสร้าง ทัง้ยงัช่วยในการประมาณปรมิาณวสัดไุด้แบบครบ 
วงจร ลดการท�างานหลายข้ันตอนให้เป็นการค�านวณด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์
 • เพือ่รองรบัการเตบิโตตามแผนธรุกจิ บรษิทัฯ จงึลงทนุ 
ประมาณ 2,300 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี และก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์เพิ่ม 
อีก 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงาน 
ระบบอัตโนมัติทุกข้ันตอน (Fully Automated Carousel  
System) เป็น Carousel Plant ที่มีก�าลังผลิตสูงที่สุดในโลก 
ซึ่งน�าเข้าจากประเทศเยอรมนี เพ่ือผลิตแผ่นผนังคอนกรีต 
เสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมการผลิตทุกข้ันตอน อาทิ 
 - การประกอบแบบข้างและช่องเปิดโดยหุ ่นยนต์  
  (Shuttering & Block out Robot) 
 - เครื่องท�าตะแกรงเหล็กอัตโนมัติพร้อมระบบจัดเก็บ 
  และน�าไปวางที่โต๊ะหล่อแบบอัตโนมัติ (Automated  
  Mesh Plant with Mesh Storage & Handling System) 
  - เครื่องเทคอนกรีตอัตโนมัติ 
 - ขัดหน้าคอนกรีตโดยระบบอัตโนมัติ
 - การถอดแบบข้างโดยหุ่นยนต์ (De Shuttering Robot) 
 - ระบบจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ (Finished Goods  
  Automatic Storage) 
 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่ที่นวนครเป็น Green 
Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่ช่วยลดมลภาวะเรื่องเสียง 
ฝุ่น และน�้าเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย
ที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมนี โดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) ใน 
กระบวนการผลิต เพ่ือลดเร่ืองปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

และเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ในขั้นตอนการผลิตจึงส่งผลท�าให้สามารถผลิตช้ินงานที่ม ี
คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปนอกจากนี้ ยังได้น�าระบบ 
Concrete Recycling มาใช้ เพื่อน�าน�้าทิ้งและน�าเศษคอนกรีต 
จากการท�างานกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ท�าให้ 
ไม่มเีศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลติและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
 • ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2556 บรษัิทฯ ได้ออกหุน้กู ้2 ชดุ 
รวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 1 เดอืน มูลค่า 3,000 ล้านบาท 
และ 5 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
ในปี 2559 และ 2561 ตามล�าดับ 

ปี 2557
 • เริ่มทดลองใช้งานโปรแกรม “ตรวจรับบ้านอัจฉริยะ 
(I-Inspection II)” กับทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แบรนด์ “พฤกษาวิลล์” 
ในเดอืนกมุภาพนัธ์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการตรวจรบับ้าน 
ให้กับลูกค้าผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ท�าให้ส่งมอบบ้าน 
ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้และได้รบัผลเป็นท่ีน่าพอใจ จงึขยายการใช้งาน 
ไปยังแบรนด์อื่นๆ ด้วย
 • ใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ให้ครอบคลุมมากขึ้น ในเดือนมีนาคมได้เปิดตัวบ้านเดี่ยว 
ระดบัพรเีมยีม ภายใต้แบรนด์ “เดอะปาล์ม” บนถนนพฒันาการ  
ราคา 9-25 ล้านบาท ซึ่งเป็นการน�า Precast มาใช้กับบ้าน 
ระดับพรีเมียม และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 
โดยในเฟสที่ 1 สามารถขายหมดได้ภายในเวลาอันสั้น 
 • การบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยน�า Technology Pruksa Precast และ Pruksa REM  
(Pruksa Real Estate Manufacturing) มาใช้ ท�าให้สามารถ 
ควบคมุต้นทนุได้ด ีลด Business Cycle Time ส�าหรบัแนวราบ 
ลงเหลือ 87 วัน จาก 146 วัน ในปี 2556 ท�าให้ลูกค้าสามารถ 
ได้รับโอนบ้านที่เร็วและท�าให้การรับรู ้รายได้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ สามารถก�าหนดราคาขาย 
ที่คุ้มค่ามากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่ผลิตสินค้าในระดับ
เดียวกัน แต่ราคาจะสูงกว่าพฤกษาประมาณ 10-15% 
 • มีการน�าห้องน�้าส�าเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโด- 
มเินยีม อาท ิพลมัคอนโด บางใหญ่ และพลมัคอนโด พระราม 2 
รวมถงึอยูใ่นระหว่างการศกึษาในการน�าห้องน�า้ส�าเรจ็รปูมาใช้ 
ในโครงการแนวราบ ซึ่งการน�าห้องน�้าส�าเร็จรูปมาใช้สามารถ 
ช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงได้ห้องน�้าที่มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น
 • โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ นวนคร 2 โรงงาน (PCF6 และ 
PCF7) เริ่มต้นการผลิตบางส่วนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 
โดยมีก�าลังการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลังต่อเดือน และ 
เมื่อรวมกับโรงงานเดิมจ�านวน 5 โรงงาน ที่ล�าลูกกา ซึ่งมี
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ก�าลังผลิต 640 หลังต่อเดือน ท�าให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
รวมสูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการเปิด 
โครงการใหม่และแผนการส่งมอบบ้านคุณภาพให้กับลูกค้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
 • ในวันท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 1 ชุด 
มูลค่า 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2560
 • ในวนัที ่17 กนัยายน 2557 บรษิทัฯ ได้ออกหุน้กู ้2 ชดุ 
มูลค่า 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ปี 9 เดือน และ 3 ปี  
6 เดือน โดยครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2560 และ 2561

ปี 2558
 • ในปี 2558 บริษัทฯ เริ่มใช้สโลแกน “Create Value 
คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ือลูกค้า” ที่สะท้อนถึงการส่งเสริม
ค่านิยมพฤกษาในด้านการคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ 
Creative Innovation เพื่อน�ามาใช้ในองค์กรอย่างชัดเจน
เพราะหัวใจส�าคัญของธุรกิจคือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที ่
อยู่เบื้องหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อ 
ลูกค้าและสังคมโดยรวม การทุ ่มเทและเดินหน้าพัฒนา 

นวัตกรรมอย่างไม่หยุดย้ัง ท�าให้โครงการท่ีอยู่อาศัยของ 
บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค 
และในปี 2558 ได้รบัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัหนึง่ในกลุ่มธุรกจิ 
อสังหาริมทรัพย์ ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค ์
นวตักรรม” จากนติยสาร Brand Age และนติยสาร COMPANY 
ในงานวิจัย “Thailands Most Admired Company 2015” 
 • บริษัทฯ มีแผนขยายกลุ่มลูกค้า โดยเน้นสร้างความ 
แตกต่างของแบบบ้านให้โดดเด่นจากคูแ่ข่งในตลาด และรองรบั 
ราคาทีด่นิทีป่รบัเพิม่สงูมากข้ึน จงึได้พฒันาโครงการบ้านเดีย่ว 
สามชั้นระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรก “โครงการเดอะแพลนท์ 
เอลิท” บนถนนพัฒนาการ ราคาเริ่มต้น 9.7 ล้านบาท และ
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 
 • ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลเป็นครัง้แรก จากผลด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรก ตัง้แต่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 
หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น 
 • ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 
2 ชุด มูลค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 6 เดือน และ 
5 ปี โดยครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2561 และ 2563
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โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทุน แบ่งเป็นภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ แล้ว) 
ณ 31 ธันวาคม 2558

 1 2548 เกสรก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท - 100%

 2 2549 พุทธชาด เอสเตท กรุงเทพมหานคร 1,000 ล้านบาท 800 ล้านบาท - 100%

 3 2549 พนาลี เอสเตท กรุงเทพมหานคร 1,000 ล้านบาท 800 ล้านบาท - 100%

 4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กรุงเทพมหานคร 600 ล้านบาท 500 ล้านบาท - 100%

 5 2552 พฤกษา กรุงเทพมหานคร 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท - 100%

   อินเตอร์เนชั่นแนล

 6 2552 พฤกษา อินเดีย บังกาลอร์, อินเดีย เทียบเท่าที่ 0.6 เทียบเท่าที่ 0.4 เทียบเท่าที่ 19.6 100%

   เฮาส์ซ่ิง  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 7 2553 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กรุงเทพมหานคร 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท - 100%

   เซอร์วิส

 8 2553 พฤกษา อินเดีย บังกาลอร์, อินเดีย เทียบเท่าที่ 0.03 เทียบเท่าที่ 0.02 เทียบเท่าที่ 0.09 100%

   คอนสตรัคชั่น  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 9 2553 พฤกษา เวียดนาม ไฮฟอง, เวียดนาม -  - - -

   คอนสตรัคชั่น (1)  

 10 2553 พฤกษา ลักโซร่า มุมไบ, อินเดีย เทียบเท่าที่ 1.2 เทียบเท่าที่ 0.01 เทียบเท่าที่ 0.006  50%

   เฮาส์ซ่ิง  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 11 2553 พฤกษา เอชดีซี มัลดีฟส์ เทียบเท่าที่ 10 เทียบเท่าที่ 5 - 80%

   เฮาส์ซ่ิง  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 12 2553 เกสร คอนสตรัคชั่น มัลดีฟส์ - - - 100%

   สาขามัลดีฟส์ (2)

 13 2554 โมฮัน มูธา ไลฟ์สเปซ (3) เชนไน, อินเดีย เทียบเท่าที่ 2 เทียบเท่าที่ 0.02 เทียบเท่าที่ 0.09  84.85%

   ชื่อเดิม (พฤกษา-โมฮัน  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   มูธา เรียลเอสเตท)

 14 2556 พฤกษา เวียดนาม  ไฮฟอง, เวียดนาม เทียบเท่าที่ 10 เทียบเท่าที่ 3.56 - 85%

 15 2556 ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท - 51%

   แอนด์คอนสตรั๊คชั่น (4)

ล�ำดับที่  ปีที่ ชื่อบริษัท /  สถำนที่ ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ส่วนเกิน สัดส่วน
  ก่อตั้ง ร่วมทุน   ช�ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กำรถือหุ้น

หมำยเหตุ 
(1) บจ. พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคชั่น ได้ช�าระบัญชีเรียบร้อยแล้วในปี 2558
(2) เป็นสาขาของ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด
(3) อยู่ระหว่างการขายหุ้นให้ Partner 
(4) บจ. ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั๊คชั่น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
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51%
บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรั๊คชั่น จ�ำกัด

100%
บริษัท พนำลี เอสเตท จ�ำกัด

100%
บริษัท พุทธชำด เอสเตท จ�ำกัด

บริษัท เกสรก่อสร้ำง จ�ำกัด 
สำขำมัลดีฟส์ (บริษัทย่อย)

(ร่วมทุน 15.15 : 84.85)
บริษัท โมฮัน มูธำ ไลฟ์สเปซ จ�ำกัด

ชื่อเดิม: บริษัท พฤกษำ - โมฮัน มูธำ 
เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ประเทศไทย

อินเดีย เซนไน บังกำลอร์

เวียดนาม

มัลดีฟส์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน)

100%
บริษัท เกสรก่อสร้ำง จ�ำกัด

Mohan Mutha Exports
บริษัท พฤกษำ อินเดีย 
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

100%

การถือหุ้นในบริษัทในเครือ

15.15%

รายงานประจ�าปี 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซีส์ 
เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท พฤกษำ อินเดีย 
เฮำส์ซ่ิง จ�ำกัด

(ร่วมทุน 85:15)
บริษัท พฤกษำ เวียดนำม จ�ำกัด

(ร่วมทุน 80:20)
บริษัท พฤกษำ-เอชดีซี 

เฮำส์ซ่ิง จ�ำกัด

(ร่วมทุน 50:50)
บริษัท พฤกษำ ลักโซร่ำ 

เฮำส์ซ่ิง จ�ำกัด

มุมไบ

Hoang Huy Commercial

Luxora Projects Private 
Limited

มัลดีฟส์
20%

15%

50%

50%

50%

50%50%50%50% 50%

80%

85%

100%
บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซีส์ จ�ำกัด

100%
บริษัท พฤกษำ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ำกัด
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โครงสร้างรายได ้

ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจ�านวน 494 โครงการ โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 
โดยแยกประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 20,669 52.9 22,791 53.0 23,023 44.8

บ้านเด่ียว (ไทย) 9,195 23.6 9,776 22.7 10,135 19.7

อาคารชุด (ไทย) 8,450 21.6 9,694 22.5 17,236 33.5

ต่างประเทศ 497 1.3 441 1.0 278 0.5

รวม 38,811 99.4 42,702 99.2 50,672 98.5

อื่นๆ * 37 0.1 79 0.2 568 1.1

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 38,848 99.5 42,781 99.4 51,240 99.6

รายได้อื่น 193 0.5 246 0.6 198 0.4

รายได้รวมทั้งหมด 39,041 100.0 43,027 100.0 51,438 100.0

     รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

 ประเภทผลิตภัณฑ์ 2556 2557 2558

  ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

หมำยเหตุ 
* อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดินเปล่าและรายได้จากค่าก่อสร้าง

รายงานประจ�าปี 2558
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โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 173 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าท้ังหมด ขายได้แล้วและส่วนที่
เหลือขาย ดังน้ี

บ้านพฤกษา  24   8,527  16,458  4,402  7,807  4,125  8,651

ไอว่ี ไชนาทาวน์  1   19  361  18  333  1  28

พาทิโอ  4   919  4,023  393  1,652  526  2,371

พฤกษาไลท์  3   705  1,460  388  758  317  701

พฤกษาทาวน์  17   4,872  12,641  3,245  7,650  1,627  4,991

พฤกษาวิลเลต  1   292  687  62  144  230  543

พฤกษาวิลล์  27   7,322  18,545  3,247  7,902  4,075  10,643

เดอะคอนเนค  11   3,409  11,042  1,419  3,865  1,990  7,177

เดอะแพลนท์  2   763  2,817  337  1,252  426  1,565

วิลเลต  4   1,276  4,019  611  1,950  665  2,069

ยอดรวมทำวน์เฮ้ำส์  94   28,104  72,054  14,122  33,313  13,982  38,741

ภัสสร  10   2,797  11,730  1,195  5,199  1,602  6,531

พฤกษานารา  3   926  3,014  665  2,116  261  899

พฤกษาปูริ  1   189  799  122  520  67  279

พฤกษาทาวน์  4   746  3,227  475  1,836  271  1,390

พฤกษาวิลเลจ  14   3,636  13,249  2,336  8,145  1,300  5,104

เดอะปาล์ม  2   299  3,373  126  1,543  173  1,831

เดอะแพลนท์  12   2,387  12,251  1,120  5,461  1,267  6,790

ยอดรวมบ้ำนเด่ียว  46   10,980  47,643  6,039  24,820  4,941  22,824

แชบเตอร์วัน  4   3,355  8,585  3,022  7,646  333  939

คอนโดแลต  3   1,002  3,804  842  3,074  160  730

ฟิวส์  3   2,323  6,685  1,335  3,506  988  3,179

พลัม คอนโด  9   17,535  21,528  9,972  12,003  7,563  9,525

ไพรเวซ่ี  7   1,358  2,514  985  1,806  373  708

สไตล์ริช  2   514  3,061  382  2,245  132  816

เดอะทรี  3   4,492  11,105  3,120  8,080  1,372  3,025

เออร์บาโน แอปโซลูท  1   253  2,063  217  1,632  36  430

ยอดรวมอำคำรชุด  32   30,832  59,345  19,875  39,993  10,957  19,352

ซิลวาน่า (สาธารณรัฐอินเดีย)  1   401  1,505  383  1,422  18  83

ยอดรวมต่ำงประเทศ  1   401  1,505  383  1,422  18  83

ยอดรวมทั้งหมด  173   70,317  180,547  40,419  99,548  29,898  81,000

 โครงกำร  จ�ำนวน มูลค่ำโครงกำร ยอดขำย ยอดส่วนที่เหลือขำย 

 31 ธันวำคม 2558 
โครงกำร

 ยูนิต ล้ำนบำท ยูนิต ล้ำนบำท ยูนิต ล้ำนบำท

  

เปิดขำย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

โดยไม่ว ่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน 
และต่างประเทศ บริษัทฯ จะด�าเนินในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มี
ความช�านาญ นั่นคือ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และด�าเนิน
ธุรกิจอยู ่บนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่ 
สะสมมาเป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันเท่านั้น

1. ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ภำยในประเทศไทย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัย 

3 ประเภท ได ้แก ่ บ ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ ้าส ์ /บ ้านแฝด  
และอาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจ
ของกรุงเทพมหานคร ในท�าเลที่มีศักยภาพและการเจริญ
เติบโตสูง ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดขายโครงการใน
ต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี และภูเก็ต ในปี 2554 
ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่น และเปิดขายเพิ่มในจังหวัด
ภูเก็ต นอกจากนี้ในปี 2557-2558 บริษัทได้ขยายสินค้า
แนวราบไปในกลุ่มตลาดระดับราคาสูงขึ้น พร้อมปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความชัดเจนในการบริหาร
ของแต่ละกลุ ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน มีการ
เติบโตต่อเนื่อง และรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

2. ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศ
บรษิทัฯ มนีโยบายขยายการลงทนุไปยังตลาดต่างประเทศ 

โดยเริ่มพัฒนาโครงการแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตั้งแต ่
ปี 2553 ตามด้วยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนาม 
ซึ่งจากการศึกษาและประเมินสถานการณ์ในการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการส่งเสริม 
การลงทุน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในแต่ละประเทศ บริษัทฯ  
ได้ตั้งเป้ามุ ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สาธารณรัฐอินเดีย
เป็นหลัก

2.1 สาธารณรัฐอินเดีย เมืองบังกาลอร์ 
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว ภายใต้ตราสินค้า 

“Pruksa Silvana” (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่พักอาศัยแนวราบจ�านวน 401 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 
1,504 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 321 หลัง และ
ทาวน์เฮ้าส์ 80 หลัง และเริ่มโอนบ้านหลังแรกตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถ
สร้างยอดขายจ�านวน 241 ล้านบาท และมีรายได้ 278 ล้าน
บาท ทั้งนี้ มียอดขายสะสมของโครงการที่ 1,422 ล้านบาท 
และยอดรายได้สะสมที่ 1,350 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีแผนจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพแปลงใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการ
ต่อไป 

2.2 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองฮูลูมาเล่: Coral Ville 
Condominium   

เป ็นโครงการร ่วมทุนกับ Housing Development  
Corporation (HDC) โดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
80 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็กใน
เมืองฮูลูมาเล่ โดยในเฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 
5 ชั้น จ�านวน 9 อาคาร รวมทั้งสิ้น 180 ยูนิต มูลค่า 376 
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และ
โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้กับลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจที่ไม่เอื้ออ�านวย เช่น 
ขนาดตลาดที่ค่อนข้างเล็ก ภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ที่มีความเปราะบางและปัญหาการขาดแคลนเงินตรา 
ต่างประเทศในระบบธนาคาร จึงท�าให้บริษัทฯ ตัดสินใจ 
ไม่ด�าเนินการลงทุนในเฟสถัดไป

2.3 ประเทศเวียดนาม เมืองไฮฟอง 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนต้ังบริษัทร่วมทุน (Pruksa Vietnam  

Company Limited) กับนักลงทุนท้องถิ่น (Hoang Huy 
Service Investment Co.) เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัย
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และได้รับใบอนุญาตการลงทุนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ของ
ทุนจดทะเบียน ในส่วนของ Pruksa Vietnam Construction 
Company Limited ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 100% นั้น ได้ 
ด�าเนินการปิดบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�าปี 2558
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ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. บ้ำนทำวน์เฮ้ำส์/บ้ำนแฝด
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด มีขนาด

ประมาณ 20% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยจากหน่วยบ้านท่ี
จดทะเบียน และบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์
ประมาณ 45% ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดย 
ปี 2558 บริษัทฯ เปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ 

แนวราบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชุด แต่เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีต้นทุนค่าที่ดินต�่า โดยการประมูลจาก บริษัท
บริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย (บสท.) ท�าให้ขายบ้าน
แนวราบตอบสนองความต้องการในราคาที่ดึงดูดผู้ซื้อบ้าน
ได้มาก คือ ราคาเริ่มต้นที่ 2.5 ล้านบาท ท�าให้มียอดจองสูง 
ในเวลาอันรวดเร็ว

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ คือ 
“พฤกษาไลท์” และ “วิลเลต ไลท์” มีผลท�าให้ส่วนแบ่ง 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์รวมของบริษัทฯ ในรูปของหน่วยโอนเป็น
อันดับหนึ่งในตลาดหลายปีติดต่อกันแล้ว

ปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดเพ่ิม เช่น 
“พฤกษาวิลล์” ไปเปิดโครงการที่เชียงใหม่ ซ่ึงมีกระแสตอบรับ
ที่ดีจากพื้นที่ สามารถสร้างยอดขายเดือนแรกได้ประมาณ 
100 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมายของสินค้ากลุ่มทาวน์เฮ้าส์ คือ ลูกค้ากลุ่ม 
ผู ้มีรายได้ระดับต�่าจนถึงปานกลาง รวมถึงขยายไปยังผู ้มี
รายได้ระดับค่อนข้างสูงที่ต ้องการมีที่อยู ่อาศัยเป็นของ
ตนเองและมิใช่เพื่อการเก็งก�าไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้แนวคิด ที่จะสร้างสรรค์ คุณค่าเพื่อลูกค้า (Create 
Value) โดยจะน�านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ทั้งในเรื่องการก่อสร้างบ้านให้มีคุณภาพดีมากขึ้น ตอบสนอง 
ต่อความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในราคาที่คุ ้มค่ากว่า 
เมื่อเทียบกับบ้านในรูปแบบ ขนาด และท�าเลที่ใกล้เคียง
กนัของผูป้ระกอบการรายอืน่ นอกจากนีย้งัเน้นการสร้างสรรค์ 
คุณค่าเพื่อลูกค้าในด้านการบริการ เพื่อที่จะสร้างความ
ประทับใจที่ดีให้กับลูกค้า 

บริษัทฯ ผลักดันการเติบโตของตลาดทาวน์เฮ้าส์ท่ีพัฒนา
ไว้ โดยมีการวิจัยความต้องการของลูกค้าแล้วน�ามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละระดับราคา 
พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของงานบริการหลังการขายอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดย
เพิ่มสัดส่วนของโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขาย เพ่ือตอบโจทย์
ลูกค้าที่ต้องการเข้าอยู ่ทันที โดยไม่ต้องรอการก่อสร้าง  
ซึ่งจะเป็นภาระของลูกค้าที่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านและ
ผ่อนดาวน์ไปพร้อมกัน ซ่ึงส่งผลท�าให้ยอดยกเลิกที่เกิดจาก
ปัญหาสินเชื่อลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์
เฮ้าส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยตั้งราคาของทาวน์เฮ้าส์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 
5 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ผลักดันการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์
ในตราสินค้าเดิมไปในพ้ืนที่ตลาดใหม่ๆ โดยครอบคลุมทั่วทั้ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ตราสินค้าใหม่ เออร์บาโน่ 
(Urbano) ซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่ และ
มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดภายใต้ชื่อ “พฤกษา
นารา” ในจังหวัดอยุธยา ชลบุรี ขอนแก่น “เดอะคอนเนค/
วิตเลต” ขยายพื้นที่ตลาดใหม่ๆ ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ 
ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการด�าเนินการอยู ่ และ 
“พฤกษาวิลล์” ขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต และ
ชลบุรี ต่อมา บริษัทฯ มีการเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ท่ีเป็นลักษณะ
ทาวน์โฮมมากขึ้น โดยมีพื้นที่ใช้สอย 3-4 ชั้นเช่น แบรนด์ 
“วิลเลต” “พาทิโอ” “วีทู” รวมถึง “เดอะคอนเนค อัพทรี” 
เพื่อเจาะลูกค้าระดับกลางถึงบน ใกล้เขตเมืองมากขึ้น ราคา
สูงขึ้น เช่น ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ หรือย่านถนน
พัฒนาการ ซอย 38 ซ่ึงเป็นที่ดินขนาดใหญ่ ใกล้แหล่งธุรกิจ 
เดินทางสะดวก น�้าไม่ท่วมและราคาที่ดึงดูด อีกทั้งย่าน 
ดังกล่าว ปัจจุบันผู้ประกอบการรายอื่นมีการเสนอขายบ้าน

 จ�านวน (หลัง)  10,941 10,880 10,696

 รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  20,669 22,791 23,026

 จ�านวนบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์  23,746 20,082 21,418
 และบ้านแฝดที่จดทะเบียนเพิ่มในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (1) 

 2556 2557 2558
ยอดโอนกรรมสิทธิ์

ในโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์

หมำยเหตุ
(1) ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ
           (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 10 กุมภาพันธ์ 2559)
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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แผนการในอนาคต-ทาวน์เฮ้าส์
แผนธุรกิจ ปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดขายทาวน์เฮ้าส์

ทั้งหมด 42-44 โครงการซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เป้าหมายยอดขายคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 47% จากยอดขายท้ังหมด

2. บ้ำนเดี่ยว
ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาดประมาณ 27% ของตลาดรวม

ที่อยู ่อาศัยจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนและบริษัทฯ มี
สัดส่วนรายได้จากบ้านเด่ียวประมาณ 20% ของรายได้
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยปี 2558 บริษัทฯ เปิดขาย
โครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ

บ้านเด่ียว 3 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 38 และได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทได้มีแผนขยายตัวท�าโครงการ
ระดับ Premium ซึ่งมีมูลค่าบ้านพร้อมท่ีดิน 10 ล้านบาท 
ขึ้นไปเพิ่มเติมอีกในปี 2559 รวมทั้งเพิ่มโครงการบ้าน 
พร้อมที่ดิน ที่มีราคาต�่ากว่า 3 ล้านบาทเพ่ิมด้วย นอกจากนี้  
ในปี 2558 บริษัทได้มีการขยายโครงการท้ังกรุงเทพฯ และ 
ต่างจงัหวดั โดยเพิม่จ�านวนโครงการมากขึน้ เพือ่เพิม่การเตบิโต 
ของบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของตลาด
 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโครงการบ้านเดี่ยวไปยังหลาย
จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี อยุธยา และขอนแก่น 
ซ่ึงมียอดรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ของบ้านเด่ียวของ 
บริษัทฯ ในปี 2558 และจะขยายตัวไปจังหวัดอื่นเพิ่มเติม 
ในปี 2559

แผนการในอนาคต-บ้านเดี่ยว
 แผนธุรกิจ ปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดขายบ้านเดี่ยว
ทั้งหมด 12-14 โครงการ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25% 
จากยอดขายทั้งหมด

3. อำคำรชุด (Condominium)
 ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีขนาด 53% ของตลาดรวมที่อยู ่อาศัยจากหน่วยบ้านที่ 
จดทะเบียน และบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากอาคารชุด
ประมาณ 34% ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดย 
ปี 2558 บริษัทฯ เปิดขายโครงการอาคารชุดรวม 4 โครงการ

 จ�านวน (หลัง) 2,228 2,286 2,319

 รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  9,195 9,776 10,135

 จ�านวนบ้านเด่ียว ที่จดทะเบียนเพิ่ม 13,484 13,443 12,598
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (1) 

 2556 2557 2558
ยอดโอนกรรมสิทธิ์

ในโครงกำรบ้ำนเด่ียว

หมำยเหตุ
(1) ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ
           (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 10 กุมภาพันธ์ 2559) 

 จ�านวน (หลัง) 3,800 3,800 7,624

 รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 8,450 9,694 17,236

 จ�านวนอาคารชุดที่จดทะเบียนเพิ่ม 69,532 75,058 64,454
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (1) 

 2556 2557 2558
ยอดโอนกรรมสิทธิ์

ในโครงกำรอำคำรชุด

หมำยเหตุ
(1) ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ
           (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 10 กุมภาพันธ์ 2559)

 บริษัทฯ มีการขยายโครงการบ้านเดี่ยวให้ครอบคลุม 
ทุกตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้ขยายเข้าสู ่ตลาด 
บ้านเดีย่วราคากว่า 10 ล้านบาท ภายใต้ชือ่โครงการ “The Palm” 
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 38 ถือเป็นโครงการที่มีราคาบ้าน
พร้อมที่ดินเฉลี่ยสูงกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการแรกของ 
บริษัทฯ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก 
 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการออกแบบบ้านเด่ียวทั้งใน
ด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม ด้วยการเพิม่นวตักรรมต่างๆ 
และวิธีการก่อสร้างเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ ภายใต้การ
บริหารต้นทุนที่เพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถสร้างบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิม ประหยัดต้นทุนขึ้น  
ส่งผลให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านในราคาที่คุ้มค่าขึ้น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังได้พัฒนาในเร่ืองคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
ในทกุๆ กลุม่ระดบัราคา เพือ่รองรบัลกูค้าในกลุม่หลกัทีร่ะดบั 
ราคา 3-7 ล้านบาท และลูกค้าในกลุ่มระดับราคาที่สูงขึ้น
ซึ่งจะขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดบ้านเด่ียว 
เข้าในตลาดราคา 10 ล้านบาท เพ่ิมเติมจากโครงการเดิม 
(The Palm) คือโครงการ The Plant Elite ซึ่งเป็นโครงการ

 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและโครงสร้างรายได ้
จากการเลง็เหน็การเปลีย่นแปลงของความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับระบบ 
การขนส่งสาธารณะท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า 

รายงานประจ�าปี 2558

36



ท�าให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดสูงมาก 
ตั้งแต่ปี 2550
 ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ มีการพัฒนาตลาดใหม่ๆ โดยเริ่ม 
จากการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า “เดอะ ซี้ด  
ธมี” (The Seed Theme) ในลกัษณะบตูกิอาคารชดุ ไม่ว่าจะเป็น 
“เดอะซี้ดมูซี่สุขุมวิท 26” และ “เดอะซี้ดเมมโมรี่สยาม”  
ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของ 
อาคารชุดได้อย่างน่าประทับใจ โดยสะท้อนจากการสามารถ
ปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทั้ง 2 โครงการ High-end 
Condominium นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการ 
อาคารชุดเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการ
ลงทุนที่อยู่อาศัยระดับล่างถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน 
1 ล้านบาท และขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต�่ากว่า 28 ตารางเมตร 
โดยในปี 2552 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิใหม่ในตลาดอาคารชดุ 
BOI ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี” โดยเริ่มโครงการแรก คือ 
“เดอะทรี ลาดพร้าว” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี 
และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วตามด้วยตราสินค้าบียู 
 ต่อมาในปี 2553 บรษัิทฯ ได้ขยายธรุกจิในตลาดอาคารชุด 
อย่างมากและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ีบริษัทฯ 
ประสบความส�าเร็จ โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในตลาด
อาคารชุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดส�าหรับตลาด
ระดับกลางถึงระดับล่างหรือตลาดอาคารชุด BOI
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่ คือ “คอนโดเลต” 
“แชปเตอร์วัน” “ฟิวส์” “เออร์บาโน่” คอนโดมิเนียม และ 
“คอรัลวิลล์” ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จากความส�าเร็จดังกล่าว 
ข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถผลักดันส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในการจอง
อาคารชุดได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจอง 
สูงสุด (12,340 ล้านบาท) ในอุตสาหกรรม
 ปลายปี 2553 ตลาดอาคารชุดเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว
ลง จากการที่มีผู ้ขายมากราย (Oversupply) อีกทั้งสัดส่วน 
เงินกู้ที่ธนาคารให้แก่ผู ้ซื้อบ้าน (Loan to Value) มีความ
เข้มงวดขึ้น ในปี 2554 บริษัทฯ จึงไม่เน้นการเปิดขาย
คอนโดมิเนียมมากนัก และได้เปิดตัวเพียง 1 แบรนด์ใหม่ 
คือ “เดอะ พลัม” ราคา 1-2 ล้านบาท เพื่อเจาะตลาดลูกค้า 
ปานกลางถึงต�่า 
 โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการเปิดขาย 
อาคารชุด ทั้งในแง่ Oversupply และมาตรการที่ล่าช้าและ 
ไม่แน่นอนจากภาครัฐ ผู้จองซื้อมีความลังเล ท�าให้ยอดจอง 
อาคารชุดลดลง ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ได้หันมาเน้นการเร่งโอนอาคารชุดใน Backlog 
ซึ่งก็ประสบผลส�าเร็จอย่างสูง 

 ในปี 2555 ตลาดอาคารชุดกลับมาสดใสอีกครั้ง ทั้งจาก 
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภาวะน�้าท่วม ความต้องการที่อยู่อาศัย 
ตามเส้นทางท่ีมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า ความต้องการ
มีบ้านหลังที่ 2 เพื่ออยู่อาศัยเป็นครั้งคราว และการเดินทาง 
เข้ามาท�างานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนยอดจอง 
และยอดโอนอาคารชุดก็เป ็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว ้
ต่อเนื่องจากการเติบโตของตลาดอาคารชุดในปี 2555 ซึ่ง 
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
 ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เปิดโครงการอาคารชุดในตลาด
กลาง-บน ทั้งแบรนด์เดิม คือ “ฟิวส์” “คอนโดเลต” รวมถึง 
แบรนด์ใหม่ คือ “เดอะ รเีซร์ิฟ” และ “ดิ เอดเิตอร์” โดยเน้นท�าเล 
ย่านใจกลางเมือง หรือท�าเลที่ใกล้รถไฟฟ้าหรือสถานศึกษา 
เช่น สาทร สะพานควาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ  
ในขณะท่ีแนวโน้มของอาคารชดุระดับราคาต�า่กว่า 1 ล้านบาท  
และราคา 1-2 ล้านบาท เป็นตลาดที่มีแนวโน้มการขยายตัว 
ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในตลาดระดับดังกล่าว โดยเปิด
โครงการ “พลัม พหลโยธิน 89” ในเขตชานเมือง โดยที่
บริษัทฯ สามารถสร้างตลาดและยอดขายที่สูงมากในปี 
2556 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิด “เดอะ ไพรเวซี่” ซึ่ง
เน้นอาคารชุดขนาดเล็ก สร้างเสร็จเร็ว และท�าเลในซอย
 ปี 2557 ในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากภาวะทางการเมืองที่
ไม่แน่นอน ท�าให้กระทบตลาดคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก 
แต่หลงัจากปลายไตรมาส 2 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที ่3 และ 4 
ของปี 2557 ผู้ประกอบการรายใหญ่โหมเปิดตัวโครงการใหม่ 
จ�านวนมาก รวมถึงพฤกษาที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่หลาย 
โครงการ เช่น The Tree บางอ้อ, The Urbano by Signature 
และพลัม คอนโด ในหลายท�าเล ท�าให้ตลาดคอนโดมิเนียม
ในคร่ึงปีหลัง รวมถึงยอดขายคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ใน
ไตรมาส 3 ที่ฟื ้นตัวอย่างมาก
 ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการโดยเน้นท�าเล
ที่มีศักยภาพ โดยเปิดโครงการ Chapter One Mid-Town 
ลาดพร้าว 24 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเย่ียม พร้อมทั้งเปิดตัว 
โครงการ พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตช่ัน ท�าเลติดกับห้าง 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ซ่ึงสามารถขายหมดได้ใน 
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปี 2558 เป็นปีที่ตลาดคอนโด- 
มิเนียมมียอดรายได้สูงสุด ซึ่งเกิดจากยอดขายในปี 2556 
โดยเฉพาะของบริษัทฯ มียอดขายคอนโดมิเนียมในปี 2556 
ถึง 15,502 ล้านบาท และยังได้รับผลจากนโยบายกระตุ้น
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในการลดค่าจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมการโอนและการจดจ�านองอสังหาริมทรัพย์
หรือห้องชุดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ส่วนด้านการขาย 
ตลาดคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนของตลาดระดับกลางถึงบน 
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เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ยอดรายได้ที่ได้รับจากโครงการคอนโด- 
มิเนียมเป็นสัดส่วนที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับยอดรายได้รวม 
ในทุกผลิตภัณฑ์ของพฤกษา

 แผนการในอนาคต-อาคารชุด
 แผนธุรกิจปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดขายอาคารชุด 
หลายระดับราคาทั้งหมด 6-7 แห่ง ซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล เป้าหมายยอดขายคดิเป็นมลูค่าประมาณ 28% 
จากยอดขายทั้งหมด โดยจะเน้นบุกตลาดคอนโดราคาถูก  
ภายใต ้แบรนด ์  “พลัม” โดยบางส ่วนจะประยุกต ์ ใช ้
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ตลอดจนเทคโนโลยี 
ในการก่อสร้างแบบใหม่ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เข้ามา 
ผลักดันให้ส่งมอบได้มีคุณภาพและรวดเร็วขึ้นด้วย รวมถึง 
เพิ่มส่วนแบ่งในตลาดคอนโดมเินยีมระดบักลางถงึบน ภายใต้ 
แบรนด์ เดอะทรี แชปเตอร์วัน เดอะรีเซิร์ฟ 

กำรบริหำรกำรผลิต 
 

1. กำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction 
Management) – บ้ำนทำวน์เฮ้ำส์
 ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แบ่งการ
บริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
 1. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 
 ซึ่งจะท�าหน้าที่ดูแลและด�าเนินการก่อสร้างโครงการ 
ก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนและรูปแบบที่ก�าหนด  
นอกจากน้ียงัท�าหน้าทีด่แูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยูใ่นงบประมาณ 
ที่ก�าหนดรวมทั้งติดต่อประสานงานกับฝ่ายงบประมาณ
ของบริษัทฯ
 2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) 
 ซึ่งจะท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลัง
ที่สร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีฝ่ายงานสนับสนุนกลางในการ
บริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนทั้งในส่วน
ของบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าว  
ได้แก่
 • ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมา ซึ่งจะท�าหน้าที่หาผู้รับเหมา
ที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน และแรงงานเพื่อช่วยในการ
ก่อสร้างตามจ�านวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ
 • ฝ่ายจดัซือ้ซึง่จะท�าหน้าทีจ่ดัซือ้วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ 
ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน โดยโอนย้าย 

ฝ่ายสนับสนุนดังต่อไปนี้ไปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละ
หน่วยธุรกิจ
 • ฝ่ายวจิยัและพฒันา ซึง่จะท�าหน้าท่ีในการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง
 • ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะท�าหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหา 
ทางเทคนิค 
 • ฝ่ายพฒันาโครงการซึง่จะท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน 
และร่วมพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ

การออกแบบบ้าน
 ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและ 
การขายจะประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อก�าหนด 
แนวทาง ลักษณะและรูปแบบ (ConceptualDesign) ของบ้าน 
ที่ต้องการจะสร้างในแต่ละโครงการ รวมถึงงบประมาณและ 
เทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการ 
จะมอบหมายให้สถาปนิกออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง  
ลักษณะและรูปแบบดังกล่าว เม่ือฝ่ายพัฒนาโครงการเห็นว่า 
แบบโครงบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว  
สถาปนิกจะด�าเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด  
(Detailed Design) เพื่อให้แบบบ้านมีความสมบูรณ์ ก่อนที ่
บริษัทฯ จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
 ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บริษัทฯ จะแบ่งงาน 
ก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ 
สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ประมาณ 
40 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิต 
มากกว่าหนึ่งสายการผลิต ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ 
บริษัทฯ จะส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าท�าการดูแลควบคุม 
งานก่อสร ้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต 
ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการ และจะ
มีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นผู ้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับขั้นของงาน รวมถึง 
ดูแลควบคุมผู้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้านท่ีบริษัทฯ 
ว่าจ้าง เพื่อเข้าท�างานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น 
งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้น
กระเบื้องและงานหลังคา เป็นต้น ท้ังนี้บริษัทฯ จะว่าจ้าง 
ผู้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน และลูกจ้างรายวัน 
ในจ�านวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ใน 
ระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบ
คุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพ 
เมื่อการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายหรือ
ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป
 บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนี้ได้ในราคาที่ต�่ากว่า 
ผูป้ระกอบการอืน่ แต่มคีณุภาพเทยีบเท่ากนัและมพีืน้ทีใ่ช้สอย 
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มากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและท�าเลที่ใกล้เคียงกันท่ีสร้าง 
โดยผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการที่บริษัทฯ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เองดังที ่
กล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตทุีส่�าคญัอกีประการหนึง่ อนัได้แก่ 
การที่บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลา 
การก่อสร้าง ท�าให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน รวมถึง 
ชิ้นงานที่ได้ยังมีคุณภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการ 
ก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรบัน�า้หนกัแบบหล่อในที ่
ใช้ส�าหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยี 
การก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ 
บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างบ้าน 
ในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนัง 
รับน�้าหนักแบบหล่อในที่ (Cast-in Situ Load Bearing 
Wall Structure) 
 บริษัทฯ ซื้อเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรง 
แบบหล่อในที่จากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบน้ีจะใช้ผนังเป็น 
ตัวรับน�้าหนักแทนเสาและคาน จึงลดขั้นตอนการเทเสา 
และคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตั้งแบบเหล็ก 
เพื่อหล่อผนัง ณ จุดก่อสร้าง จากน้ันจะน�าเหล็กผูกมาใส่ใน 
แบบเหล็กและเทปูนลงไป จากนั้นเมื่อถอดแบบเหล็กออก 
ก็จะได้ผนังรับแรงท�าให้การท�างานรวดเร็วขึ้น ซ่ึงบริษัทฯ  
นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่น�าระบบโครงสร้างผนัง 
รับน�้าหนักน้ีมาใช้ในการก่อสร้าง โดยระบบน้ีเร่ิมใช้กับการ 
ก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบชั้นเดียว ท�าให้ใช้เวลาในการ 
ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 วันนับจากวันเร่ิมก่อสร้าง 
จนแล้วเสร็จทั้งหลัง ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า 
วิธีก่อสร้างแบบทั่วไป (Conventional Method) ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 180 วันต่อหลัง โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างนี้กับโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ในช่วงแรกซึ่งได้แก่
โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2
 ต่อมาด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ ได้ค้นคว้า 
หาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การด�าเนินการ 
ก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ  
จึงน�าระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อโดยเทคโนโลยี 
แบบอุโมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม  
เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชั้น ข้ันตอน 
การก่อสร้างเริ่มต้ังแต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตั้งแบบ 
เหล็กผนัง และพื้นชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึง 
ผูกเหล็กโครงสร้างและท�าการเทคอนกรีตพร้อมกัน ทั้งผนัง
ชั้นล่างและพื้นชั้นบน ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างผนังชั้นต่อไป 
และติดตั้งโครงหลังคาให้ได้งานภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะ

เวลาที่ส้ันกว่าการก่อสร้างทั่วไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี้  
ยงัได้งานทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง 
หรือพื้นผิวที่เรียบสวยงาม ท้ังนี้เทคโนโลยีแบบอุโมงค์จะใช้ 
เวลาการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสิ้นประมาณ 60-80 วัน  
ซึ่งนับว่ารวดเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้าง 
แบบทั่วไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 180 วัน โดยบริษัทฯ ได้ใช ้
เทคโนโลยีการก่อสร้างนี้กับโครงการบ้านพฤกษา 3 และ
โครงการต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน นอกจากเทคโนโลยีชนิดนี้ 
จะใช้ส�าหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว ยังสามารถ
ใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดที่มีความสูงประมาณ 8 ชั้น 
ได้อีกด้วย
 ทั้งนี้ จุดเด่นของระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักนี้มี 
ดังนี้
 1) โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากเป็นผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน 
ในระบบธรรมดา
 2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดกีว่าเนือ่งจากการก่อสร้าง 
ด้วยระบบนี้จะมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แน่นอน
 3) สามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่า 
เน่ืองจากการลดขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่จ�าเป็นออกไป  
ท�าให้ระยะเวลาการก่อสร้างต่อหน่วยน้อยกว่าการก่อสร้าง
แบบทั่วไป 
 4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แต่ละหลงั 
มีรูปแบบที่เหมือนกัน
 5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมอืในการท�างาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ 
ของต้นทุนการก่อสร้าง
 6) ลดข้ันตอนการก่ออฐิและฉาบปนูส�าหรบัผนงั นอกจากนี ้
ยังลดขั้นตอนการก่อเสาและคาน
 7) ลดขยะที่เกิดจากการท�างาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ใน 
การก่อสร้าง ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียวัสดุ
โดยไม่จ�าเป็น อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย
 เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC 
Load Bearing Wall Prefabrication) โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว
 นอกจากบริษัทฯ จะน�าเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช ้
ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว บรษิทัฯ 
ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และเสาโชว์ 
ส�าเร็จรูป ส�าหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ (พฤกษาวิลล์ 
และเดอะ คอนเนค) 
 ดงันัน้ จงึท�าให้บรษิทัฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ใน 
ปรมิาณมาก (Mass Production) เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
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ของตลาด ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ สามารถบรหิารต้นทุนการก่อสร้าง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale)

2. กำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction 
Management) – บ้ำนเดี่ยว
 การบริหารจัดการงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวจะเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่ส�าหรับการก่อสร้างในแต่ละโครงการ 
บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ 
แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยว 
มีจ�านวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน 
ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะส่งพนกังานของบรษิทัฯ เข้าท�าการ 
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30-40 คนต่อโครงการ 
และจะว่าจ้างผู ้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้านและ
ลกูจ้างรายวันในจ�านวนทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควรในแต่ละโครงการ 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก 
(RC Load Bearing Wall Prefabrication) 
 ในระยะแรกบรษัิทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  
(Asian Institute of Technology) ในการน�าวธิกีารก่อสร้างระบบ 
โครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า Precast มาใช้ โดยการหล่อผนังส�าเร็จรูป 
รับน�้าหนักจะด�าเนินการในพื้นท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมา 
ในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีต 
เสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึ้น โดย 
ซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมัน ซ่ึงใช้ระบบการ 
ผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System  
อันเป ็นระบบการผลิตท่ีทันสมัยที่สุดของประเทศไทย 
ในขณะน้ัน และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดน้ีส�าหรับ 
โครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชั้น เนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมี 
รปูแบบผนงัทีห่ลากหลาย โดยบ้านหลงัหนึง่จะมีส่วนประกอบ 
ประมาณ 30-60 ชิ้น เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้เป็นการ 
หล่อชิ้นงานแต่ละชิ้นในโรงงาน จากนั้นจึงขนส่งชิ้นงาน 
มาประกอบเป็นบ้านที่โครงการก่อสร้าง
 ทั้งนี้ จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเด่น 
ในท�านองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน 
ด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที่แล้ว ยังม ี
จุดเด่นอื่นๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพื้นที่คานเสา 
ท�าให้มพีืน้ทีใ่ช้สอยมากขึน้ ผนงัมคีวามต้านทานไฟสงู มคีวาม 
ทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถงึมคีวามต้านทานการซมึน�า้สงูด้วย นอกจากนี ้เทคโนโลย ี
ดังกล่าวต้องการการบ�ารุงรักษาที่ต�่า เน่ืองจากเป็นโครงสร้าง 

ส�าเร็จและท�าให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบี้ยประกันภัยต�่า เนื่องจาก
บ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความ
สามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรง และมีความทนทาน 
การก่อสร้างด้วยระบบนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับ 
สถาบัน AIT จนสามารถต้านทานแรงท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว
ได้ถึงระดับ 7 ริกเตอร์
 บ้านท่ีก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้จะสามารถก่อสร้างได้
ภายในระยะเวลา 75-90 วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วยวธิกีาร 
ก่อสร้างแบบทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วัน 
อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบน้ี
มาใช้ในระยะแรกจะเป็นการหล่อชิ้นงานแต่ละชิ้นในบริเวณ
สถานท่ีก่อสร้าง และเน่ืองจากชิ้นงานที่ผลิตได้ในระยะแรก 
ไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมด ดังนั้นการก่อสร้างบ้านในโครงการ 
ระยะแรกจึงมีการใช้ชิ้นงานที่ผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยี 
แบบนี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้าง 
บ้านเด่ียวในโครงการภัสสร 11 ซ่ึงบริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้าง 
แบบทัว่ไปทัง้โครงการ) บรษิทัฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลติชิน้ส่วน 
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการ
ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งโรงงานนี้ได้สร้างในปี 2547 แล้วเสร็จเม่ือ
เดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีก�าลังการผลิต 
ชิน้ส่วนส�าหรบัการก่อสร้างบ้านเดีย่วสงูสดุจ�านวน 3,600 หลงั 
ต่อปี และบรษิทัฯ ท�าการปรบัปรงุก�าลังการผลิตจากเดมิ 60% 
ของการผลติสงูสดุเป็น 80% ของก�าลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสรจ็ 
ในเดือนมิถุนายน 2549 
 บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูปโดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Batterry Mold เพื่อใช้ผลิต 
รั้วและเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็ก 
ซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิกในการดันและถอดแบบเหล็ก 
ให้ประกบและห่างออกจากกนั หลงัจากท่ีแบบเหลก็ประกบกนั 
โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบ
เหล็ก หลังจากนั้นจะถอดแบบเหล็กออก เพื่อน�ารั้วและเสา 
ส�าเรจ็รปูไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักล่าวมีก�าลงั 
การผลิตส�าหรับรั้วบ้านจ�านวน 12 หลังต่อวัน และได้เพ่ิม
การผลิตในส่วนเสาและรั้วบ้าน รั้วโครงการของโครงการ
บ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโชว์ และ Parapet 
ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย
 ในปี 2550 ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาบุกตลาดคอนโดมิเนียม 
จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิตช้ินส่วน 
ผนงัภายนอกของคอนโดมิเนยีม โดยผนงัภายในและโครงสร้าง 
หลักยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 2553 ได้มี 
นโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ท�าให้ก�าลังการ 
ผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 เพื่อ 
รองรบังานคอนโดมเินยีม ส�าหรบัโรงงาน PCF3 มกีารดดัแปลง 
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โรงงานเพื่อผลิตพื้น Pre-stress ส�าหรับรองรับแผนความ
ต้องการบ้านเดี่ยวที่มากขึ้น 
 ปี 2553 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยว 
มากขึ้น ท�าให้ก�าลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึง
ได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทุน 
1,050 ล้านบาท และเร่ิมทดลองผลิตได้เมื่อกลางเดือน 
ธนัวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลติบ้านได้ 400 หลัง 
ต่อเดือน เมื่อรวมกับก�าลังการผลิตปัจจุบันของโรง PCF1 
ท�าให้ก�าลังการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน โดย 
โรงงาน PCF5 ที่สร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่น Precast ที่ 
มีก�าลังการผลิตสูงท่ีสุดในประเทศไทยในขณะนั้น
 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรง PCF5 ที่เร่ิมทดลองผลิต 
(Test Run) เมือ่ปลายปี 2553 สามารถขยายความพร้อมก�าลงั 
การผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือน 
ตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โรงงานสามารถป้องกันน�้าท่วมในตัวโรงงานไว้ได้ 
แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการได ้
โรงงานได้กลับมาผลิตอีกครั้งในเดือนมกราคม 2555
 ปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบก่อสร้าง 
ทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที ่
(Cast-in Situ Load Bearing Wall Structure) มาเป็น 
ระบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing Wall  
Prefabrication) อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเด่ียวมากขึ้น 
ท�าให้ครึ่งปีหลัง โรงงาน PCF1-PCF5 ใช้ก�าลังการผลิตเกิน 
100% เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงมี 
แผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และ PCF7 โดย 
บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 ปี 2557 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์
แห่งใหม่ ขึน้ทีน่วนคร จ�านวน 2 โรงงาน ประกอบไปด้วยโรงงาน 
PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทุน 2,300 ล้านบาท โดย
โรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป 
มีก�าลังการผลิต 480 หลังต่อเดือน เริ่มท�าการผลิตในเดือน
กันยายน และโรงงาน PCF7 เพื่อผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง (Pre Stressed Concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long 
Bed System โดยท�าการติดตั้งเครื่องจักรในเดือนกันยายน  
และเริ่มผลิตต้นปี 2558
 ทางบริษัทฯ ได้ขยายไปยังตลาดคอนโดมิเนียมมากขึ้น 
จงึมีนโยบายให้ใช้ห้องน�า้ส�าเรจ็รปูเพือ่ลดเวลาในการก่อสร้าง  
และปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 จากเดิมที่ผลิตรั้ว มาผลิต
ห้องน�้าส�าเร็จรูป ซึ่งเริ่มด�าเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 
2557 มีก�าลังการผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูป 4,000 ยูนิต/ปี
 ปี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่มผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 
ท�าให้ก�าลังการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลังต่อเดือน 

หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรต่อปี ถือว่าเป็นโรงงานที่ม ี
ก�าลังการผลิตสูงท่ีสุดในประเทศ
 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีและ
เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลกจากประเทศเยอรมน ีใช้ระบบ 
อัตโนมัติและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต 
ท�าให้ได้ช้ินงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป อีกทั้ง
ยังมีการน�าหุ ่นยนต์มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและท�าให้
ผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้น�าระบบ 
Concrete Recycling มาใช้ เพื่อน�าน�้าทิ้งและเศษคอนกรีต
จากการท�างานกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง พร้อม
ท�าการแยกหินทรายน�ากลับมาใช้ ท�าให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
จากการผลิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และถือว่าเป็น Green 
Factory แห่งแรกของไทยที่น�าระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิต Precast Concrete 
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ตำรำงสรุปย่อของโรงงำนพรีคำสท์ 

ล�าลูกกา

 PCF1 (Carrousel I) Semi Automated Bearing Wall 62,400 ตร.ม.  

    Carrousel System (ผนังบ้าน/คอนโด) หรือบ้าน 240 หลัง

   PCF2   Bathroom Pods ห้องน�้าส�าเร็จรูป 340 Pods

      (ห้องน�้าส�าเร็จรูป)  

    PCF3 Pre-stressed Slab & Beam House 46,000 ตร.ม. 

    Long Line System (พื้นและคาน) หรือ 700 หลัง

   PCF4 Battery Mould system -Special Element (ชิ้นงานพิเศษ) ชิ้นงานพิเศษ 1,120 หลัง

     -รั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์ รั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์ 1,200 หลัง

   PCF5 (Carrousel II) Fully Automated Bearing Wall  105,600 ตร.ม.

    Carrousel System  (ผนังบ้าน/คอนโด) หรือบ้าน 400 หลัง

 

นวนคร

 PCF6 Fully Automated  Bearing Wall 127,200 ตร.ม.  

    Carrousel System (ผนังบ้าน/คอนโด) หรือบ้าน 480 หลัง

   PCF7 Pre-stressed Pre stressed Concrete Slab  60,000 ตร.ม. 

     Long Bed System (พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง) หรือ 900 หลัง

 ที่ตั้ง โรงงำน ระบบกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ ก�ำลังกำรผลิตต่อเดือน
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การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย-ทกุผลติภัณฑ์

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจ�าหน่าย ดังนี้

กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ ์
 บริษัทฯ มีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตั้งแต่ช่วงปี 2550 
ให้ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าตลาดกลาง-ล่าง
ในทุกผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง 
เขตศูนย์กลางธุรกิจ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้มีการขยาย 
กลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดกลาง-บน และตลาดต่างจังหวัด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านที่อยู ่อาศัยที่มีคุณภาพ
ของลูกค้าทั่วประเทศบริษัทฯ ยังไม่หยุดย้ังในการแสวงหา
เทคโนโลยีการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพมาใช้สนอง
ความต้องการของผู้ซ้ือบ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช ้
องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนส�าเร็จรูปซ่ึงท�าให้สามารถควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต และท�าให้ 
สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วตามก�าหนดตามที่ตกลง 
ไว้กบัลกูค้าอีกทัง้บรษิทัฯ ยงัได้ใช้วธิกีารบรหิารสนิค้าคงเหลอื  
(Inventory Management) เพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ 
ให้สอดคล้องกับยอดขายที่อยู่อาศัยอีกด้วย

กลยุทธ์ด้ำนรำคำ
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงช่องว ่างในตลาดที่อยู ่อาศัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดท่ีอยู่อาศัยราคาไม่สูง ซึ่งเหมาะ
ส�าหรับผู้มีรายได้ระดับต�่าถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น 
ตลาดที่อยู่อาศัยระดับนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการสร้างบ้านที ่
ต�่ากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร 
จัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 
ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ท�าให้มีต ้นทุนการผลิตต�่าและสามารถก่อสร้างบ้านได ้
รวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถก�าหนดราคาขายได้ต�่า 
กว่าผู้ประกอบการทั่วไปประมาณร้อยละ 10-15 ส�าหรับ 
บ้านทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว นอกจากน้ี การที่บริษัทฯ 
มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบ้านส�าหรับผู้มีรายได้ต�่า 
เพือ่ช่วยเหลอืสงัคมบรษิทัฯ จงึเป็นผูป้ระกอบการหลกัในธรุกจิ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบ้าน
ราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท

กลยุทธ์ด้ำนโฆษณำประชำสัมพันธ์
 ในครึ่งปีแรก 2557 ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจการซื้อ
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เพราะรู ้สึกไม่ม่ันใจกับสถานการณ์
บ้านเมือง กอปรกับเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยด้วยเหตุน้ี
บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการบริหารจัดการงบประมาณ
การโฆษณาในระดับองค์กรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด
 ส�าหรับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ พิจารณาอัตรา SOV 
(Share of Voice ) และ SOM (Share of Market) เพื่อก�าหนด 
สัดส่วนของประเภทส่ือให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด แต่ยังคงช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลายและสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต 
ของผูบ้รโิภค ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคมทีผ่่านมา บรษิทั 
จัดท�าโปรโมชันแคมเปญ “Best buy moment” หรือ “โอกาส 
ทอง...ของคนรกับ้าน” ส�าหรบัโครงการบ้านเดีย่ว 34 โครงการ  
ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดของสายงานบ้านเด่ียวครั้งแรก 
และจากการประเมินผลลัพธ์พบว่าสามารถกระตุ้นยอดขาย 
ได้สูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งบริหารการใช้งบประมาณได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 ส�าหรับกิจกรรมการตลาดองค์กร ด้านอื่นๆ ยังคง 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกบ้าน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ
ทุนพฤกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13, โครงการ “พฤกษา กรีน  
ลิฟวิ่ง เฮลท์ตี้” (Pruksa Green Living Healthy) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 12 ให้บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ฟรีให้กับลูกบ้าน 
และประชาชนท่ัวไป และโครงการ “พฤกษารวมใจรัก ภักด ี
บรจิาคโลหติ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดนิ” ร่วมกบัสภากาชาดไทย 
ต่อเนื่องเป็นครั้งท่ี 20

กลยุทธ์ด้ำนกำรจ�ำหน่ำย
 บรษิทัฯ มกีารใช้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายโดยการขายตรง 
ผ่านส�านักงานขายของบริษัทฯ เองเป็นหลัก นอกจากนี้  
ยังมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและที่อยู่อาศัย 
อีกด้วย รวมทั้งยังมีการส่งเสริมการขายส�าหรับโครงการที่จะ 
เปิดขายใหม่เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ หลายวิธ ี
เช่น โครงการ “Member-get-member” โดยลูกค้าที่สามารถ
แนะน�าลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะน�า 
ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้ามากกว่า 80,000 ครัวเรือน
 

กำรบริหำรกำรตลำด
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 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการท่ีจะขยายหน่วยธุรกิจ 
เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันให้กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์ 
จากฐานลูกค้ากว่า 80,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจ
ในระยะยาว

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ-ในทุกผลิตภัณฑ์

1. กำรจัดซื้อที่ดิน 
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land 
Bank) ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีความสนใจที่จะด�าเนินการ
ก่อสร้างและพัฒนาที่ดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการโดยส�ารวจสภาวการณ์ของตลาด และ
สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ 
เป้าหมายที่จะด�าเนินโครงการ หลังจากนั้นบริษัทฯ จึงจะ
ด�าเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการซื้อที่ดิน 
จากเจ้าของทีด่นิหรือนายหน้าขายทีด่นิโดยตรงเพือ่ด�าเนินการ 
พัฒนาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคา 
ประเมินหรือราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อจะมีราคา
ที่ไม่แพงเกินไป

2. วัสดุก่อสร้ำง
 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการงานก่อสร้างโครงการ 
ต่างๆ ด้วยตัวเอง บริษัทฯ จึงเป็นผู้ด�าเนินการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างเอง โดยหลังจากที่ฝ่ายจัดซ้ือได้รับรายละเอียดของ
วสัดกุ่อสร้างทีต้่องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว โดยส่วนใหญ่ 
ฝ่ายจดัซือ้จะด�าเนนิการตดิต่อกบัผูผ้ลติวัสดกุ่อสร้างแต่ละแห่ง 
โดยตรงเพือ่ตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างทีจ่ะซือ้ โดยปกติ 
บริษัทฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสูง เน่ืองจากบริษัทฯ ซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในปริมาณท่ีมาก เมื่อบริษัทฯ สามารถตกลงปริมาณ
ของวัสดุก่อสร้างและราคากับผู้ผลิตได้แล้วบริษัทฯ จะสั่ง 
ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ด�าเนินการส่ง
วัสดุก่อสร้างไปยังโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมี 
ระยะเวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ใน 
ช่วงเวลาระหว่าง 30-60 วัน นอกจากนี้นับตั้งแต่ปี 2549  
บรษิทัฯ ได้ลดความเสีย่งด้านวสัดกุ่อสร้าง โดยเริม่ด�าเนนิการ 
เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้าง เช่น ปูน 
ซีเมนต์, เหล็ก, กระเบื้อง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมูล
และตกลงราคาในระยะยาว เช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึ่งท�าให้ 
บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผันผวนในราคา และ
การที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
จึงสามารถสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและ

ไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มิได้พึ่งพาผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหน่ึง
เป็นพิเศษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้สร้างระบบการวางแผนความ
ต้องการในการใช้งานของวัสดุหลักที่ส�าคัญทุกประเภทที่
สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ  
จะมีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ 
วางแผนการสรรหาคู่ค้าวัสดุทั้งรายหลัก และรายรองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในปีนี ้บรษิทัฯ ได้พฒันากระบวนการสรรหาและประเมนิ 
คู ่ค ้าเพื่อให ้เกิดความโปร ่งใสและได ้คู ่ค ้าที่มีศักยภาพ 
รองรับงาน และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้น�าระบบ e-Auction 
เข้ามาใช้ เพือ่ให้เกดิการเสนอราคาทีย่ตุธิรรมต่อคูค้่าและเพ่ือ 
ให้ได้ราคาที่เหมาะสมอีกด้วย

 
3. ผู้รับเหมำก่อสร้ำง
 บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูด้�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพียงไม่กี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้ด้วย 
ตัวเอง โดยในการด�าเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ก�าหนด
รูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ
ด�าเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงาน 
ก่อสร้างเอง โดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก 
งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพ้ืนกระเบื้อง และ
งานหลังคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความ 
ช�านาญเฉพาะด้านเพือ่รบัผดิชอบงานดงักล่าว และจะควบคมุ 
การก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อันได้แก่ 
วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่ก�าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อย่างไรก็ดี เพื่อการบริหารจัดการก�าลังการก่อสร้าง  
บริษัทฯ ได้เริ่มว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการสร้าง 
อาคารชุด โดยเริ่มจากโครงการ “ไอวี่ ทองหล่อ” และได้มีการ 
เพ่ิมจ�านวนพันธมิตรในการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อท�าการ
ก่อสร้างในโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

4. เทคโนโลยีกำรผลิต
 บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการ 
ก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด เช่น ระบบ 
โครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที่ด ้วยเทคโนโลย ี
แบบอุโมงค์ หรือ Tunnel Technology เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
บ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชั้น 
 ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนัง
ส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) 

รายงานประจ�าปี 2558
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คือ การน�าวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนัก 
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป หรือ Precast มาใช้ ซึ่ง 
แผ่น Precast สามารถน�ามาใช้เป็นผนังและส่วนตกแต่งของ 
อาคารชุดได้ด้วย
 ส�าหรับโครงการอาคารชุดขนาดเล็ก บริษัทฯ ยังได้ม ี
การปรบัปรงุกระบวนการก่อสร้าง โดยน�าระบบพรคีาสท์ท่ีเป็น 
จุดแข็งของบริษัทฯ มาใช้ส�าหรับการก่อสร้างทั้งโครงการ 
(Fully Precast) ซ่ึงนอกจากชิน้งานทีผ่ลติจากโรงงานทีท่นัสมัย 
และได้คุณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้น 
ยงัสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นย�า 
รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท�างานในช่วงของ 
การก่อสร้างอันเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอีกด้วย
 เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการก่อสร้างแบบ Real  
Estate Manufacturing (REM) ที่ได้ด�าเนินการในปี 2554 
และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิมอย่างต่อเนือ่ง กระบวนการ
ต่างๆ ที่เป็น Supply chain ทั้งหมด เร่ิมต้นต้ังแต่การสรรหา 
ที่ดิน การออกแบบ การท�างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
การขนส่ง การจัดการก�าลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้อง
ด�าเนินการให ้สอดคล ้องกันเพื่อให ้ เ กิดประสิทธิภาพ 
ในการผลิต ซึ่งจะท�าให้สามารถควบคุมต้นทุน เวลา และ
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้น�านวัตกรรมห้องน�้าส�าเร็จรูป
มาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง
อาคารชุด แบบ Low Rise โดยเริ่มต้นใช้ในโครงการ “พลัม” 
ซึ่งการใช้ห้องน�้าส�าเร็จรูปนี้จะสามารถช่วยลดระยะเวลาและ 
ขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากในการก่อสร้างห้องน�้าในอาคารชุด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จะท�าให้คณุภาพดขีึน้ ด้วยรปูแบบทีส่วยงาม 
และมีคุณค่าในสายตาลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ได้สูงที่สุด
 ในปี 2558 บริษัทฯ ก�าลังศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
ห้องน�้าส�าเร็จรูปส�าหรับทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว โดยจ้าง
ที่ปรึกษาผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและ
ออกแบบโรงงานผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูปที่มีขั้นตอนการผลิต
ด้วยระบบอัตโนมัติ ซ่ึงการผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูปจากโรงงาน
น�าไปติดตั้งหน้างานนั้นสามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และ 
รูปแบบท่ีสวยงามของห้องน�้าในบ้านทุกหลัง เพื่อส่งมอบ
บ้านที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท�า 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดย 
อาศัยอ�านาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดังกล่าว 
ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ ที่มีการจัดสรรที่ ดินเพื่ออยู ่อาศัย 
หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 
500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการ 
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอ 
ในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และก่อนเริ่มการก่อสร้างจะต้อง 
ย่ืนรายงานดังกล่าวต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในส่วนนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดังกล่าวได้จัดท�าโดยบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 นอกจากนี ้ในการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โครงการบ้านเดี่ยว อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดย 
สิ่งที่ส�าคัญ ได้แก่ ระบบบ�าบัดน�้าเสีย บริษัทฯ ได้จัดให้ม ี
ระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบบ�าบัด 
น�้าเสียส ่วนกลาง เพื่อมิให ้ส ่งผลกระทบต่อแหล ่งน�้า 
สาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การ 
ควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ 
ได้มีการก�าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อย 
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯ 
ได ้ มีการก�าหนดมาตรการควบคุมในเรื่องผลกระทบท่ี 
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่า
บริษัทฯ ด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) 
น�้าเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคุมให้ไหลไป 
ที่บ่อตกตะกอนจากน้ันจะคัดแยกหินและทรายน�ากลับไปใช ้
ส่วนน�้าก็น�ากลับไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยน�้าเสียสู่ชุมชนหรือ 
ที่สาธารณะ (ข) การควบคุมมลพิษทางอากาศได้มีการพ่น 
สเปรย์พ่นน�้าที่บริเวณโรงผสมคอนกรีตทั้งขณะเทหินทราย 
เข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์น�้า ขณะซักล้างหิน ทราย  
เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีตเพ่ือมิให้เกิดฝุ่นรบกวน
ชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี้ในกระบวนการ 
การผลิตยังได ้ติดตั้งเครื่องดูดฝุ ่นตลอดจนมีเครื่องขัด
ท�าความสะอาดพื้น เพื่อลดฝุ ่นตกค้างในอาคารส�าหรับ
พื้นที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทั้งหมดได้มีการฉีดพรมน�้า 
ก่อนท�าการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 
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(ค) การควบคมุมลพษิทางเสยีง จากการผลิตส่วนใหญ่เกดิจาก 
การใช้เครื่องอัดคอนกรีต โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดต้ัง 
แผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพื่อดูดซับเสียงท่ีเกิดขึ้นจาก 
การผลิตและต่อมาได้มีการสั่งซื้อเครื่องอัดคอนกรีตแบบใหม่ 
โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็น 
ระบบสั่น (Vibrating system) ซึง่สามารถลดความเข้มข้นของ 
เสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการตรวจวัด
ระดับความดังของเสียงท้ังภายในบริเวณโรงงานและชุมชน
ข้างเคียงทุกปี 

 ในปี 2558 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ได้รับ 
การรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมท้ังได้เริ่มมีการน�าระบบ Solar Cell มา
ใช้กบัระบบแสงสว่างและระบบสบูน�า้ เพือ่ท�าการ Reused น�า้ 
ส�าหรับรดน�้าต้นไม้ ดูแลสวนในพื้นที่โรงงาน เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า

กำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) - บ้ำนทำวน์เฮ้ำส์ และอำคำรชุด 

• ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 หน่วย • ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 50 หน่วยทุกเขต  • ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 50 หน่วยทุกเขต

  ส�าหรับในเขต 1 และไม่น้อยกว่า 75 หน่วย    

  ส�าหรับเขต 2 และ 3

• พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร • พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร • พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า  

    ส�าหรับเขต 1 และไม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร  70 ตารางเมตร ส�าหรับเขต 1  

    ส�าหรับเขต 2 และ 3

• ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน • ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน  • ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน  

   6 แสนบาท (รวมราคาที่ดิน)   1 ล้านบาท (รวมราคาที่ดิน) ส�าหรับเขตที่ 1  1.2 ล้านบาท (รวมราคาที่ดิน) ส�าหรับเขตที่ 1  

     และไม่เกิน 6 แสนบาท ส�าหรับเขตที่ 2 และ 3  และไม่เกิน 6 แสนบาท ส�าหรับเขตที่ 2 และ 3

• ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร • ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร • ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กำรให้กำรส่งเสริม
กำรลงทุนเดิม

หลักเกณฑ์กำรให้กำรส่งเสริม
กำรลงทุนใหม่ ส�ำหรับ BOI 1 ล้ำนบำท 

(อำคำรชุด)

หลักเกณฑ์กำรให้กำรส่งเสริม
กำรลงทุนใหม่ส�ำหรับ BOI 1.2 ล้ำนบำท 

(ห้องแถวหรือบ้ำนเด่ียว)

หมำยเหตุ : 

1) โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

2) โครงการในเขต 2 ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม นครนายก สระบุรี อยุธยา ราชบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 

3) โครงการในเขต 3 ได้แก่ จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของงานคอนโดมิเนียม

 มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
คือ

1. ช่วงด�าเนินการก่อสร้าง
2. ช่วงเปิดด�าเนินการ

 ทัง้นี ้มาตรการทัง้ 2 ช่วง ส่วนใหญ่จะคล้ายกนั โดยมาตรการ 
ในช่วงด�าเนนิการก่อสร้างจะมรีายละเอยีดไม่ค่อยแตกต่างกนั 
มากนกัในแต่ละโครงการ ส่วนมาตรการในช่วงเปิดด�าเนนิการ 
มาจากการออกแบบอาคารด้วยส่วนหน่ึง และจะเป็นส่วนที่ 
มีความต่างกันไปในแต่ละโครงการ

2. มาตรการทางเสียง
 - โครงการก�าหนดเวลาท�างานท่ีก่อให้เกดิเสียงในช่วงเวลา 
กลางวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความร�าคาญต่อบ้าน
ข้างเคียง
 - โครงการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเขม็เจาะ และเสาเขม็ 
แบบ Jack in Pile เพ่ือลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
ต่อชุมชนข้างเคียง
 - โครงการก�าชับผู้รับเหมาไม่ให้ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
เสยีงดงัพร้อมกนัในเวลาเดยีวกนั เพือ่ป้องกนัการเกดิเสยีงดงั 
เกินควร

 3. มาตรการการพังทลายของดิน
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินในบริเวณแนวเขตพ้ืนที่
ริมคลองสาธารณะ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
 - โครงการก่อสร้างรั้วก�าแพงกันดินรอบโครงการ เพ่ือ
ป้องกนัการพงัทลายของดนิ ท�าความเสียหายแก่บ้านข้างเคยีง 
 - ตอกเข็มกันพัง (Sheet pile) และท�าค�้ายัน (Bracing) 
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินรวมทั้งในช่วงการถอนเข็ม
กันพัง ต้องรีบด�าเนินการกลบร่องที่เกิดขึ้นจากการถอนเข็ม 
กนัพงัดงักล่าวโดยทนัท ีและบดอดัดนิทีก่ลบให้แน่นเพือ่ป้องกนั 
การเคลื่อนตัวของดิน

 4. มาตรการน�้าเสีย
 - โครงการมีถังบ�าบัดน�้าเสียส�าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ  
เพื่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน�้าริมถนนของ 
โครงการ

5. มาตรการระบายน�้า
 - โครงการมีการออกแบบระบบระบายน�้าตามกฎเกณฑ ์
ส�าหรบัระบายน�า้ ก�าหนดเพือ่ให้การระบายน�า้จากในโครงการ 
ออกสู่ภายนอกโครงการไม่ท�าให้เกดิความเดอืดร้อนแก่บรเิวณ
ข้างเคียง ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดด�าเนินการ

 6. มาตรการจัดการมูลฝอย
 - โครงการมกีารจดัเตรยีมถงัรองรบัมลูฝอยวางไว้ในบรเิวณ 
พื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขน 
มูลฝอยมาเก็บขนไปก�าจัดต่อไป

 7. มาตรการจราจร
 - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ 
มาตรการก�าหนด เพือ่ให้ผูพ้กัอาศยัใกล้เคยีงสามารถตดิต่อได้ 
กรณีที่ได้รับความเดือดร้อน และมีป้ายช่ือโครงการที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน

1. คุณภาพทางอากาศ / /

2. เสียง / /

3. การส่ันสะเทือน / -

4. การพังทลายของดิน / -

5. น�้าใช้ / /

6. สระว่ายน�้า - /

7. น�้าเสีย / /

8. การระบายน�้า / /

9. การจัดการมูลฝอย / /

10. ระบบไฟฟ้า / /

11. การอนุรักษ์พลังงาน - /

12. ระบบป้องกันอัคคีภัย / /

13. การจราจร / /

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / /

15. ทัศนียภาพ - /

16. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม - /

17. การบดบังคล่ืนวิทยุและโทรทัศน์ - /

 มำตรกำร ช่วงด�ำเนินกำร ช่วงเปิด
   ก่อสร้ำง ด�ำเนินกำร

ตัวอย่างการปฏิบัติตามมาตรการ
 1. มาตรการคุณภาพทางอากาศ
- โครงการติดตั้งผ้าใบทึบตั้งแต่ช้ันล่างจนถึงชั้นสูงสุด

โดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- โครงการโปรยน�้าบนพื้นถนนที่ดินภายในโครงการ 

เพื่อลดปริมาณฝุ่นอันเกิดจากการสัญจรในพ้ืนที่ก่อสร้าง
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก

อาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

47



- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอ�านวย
ความสะดวกให้รถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

 8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - โครงการตดิตัง้รัว้ท่ีแขง็แรงและสงัเกตเห็นได้ชัดโดยรอบ 
โครงการ เพ่ือหลีกเล่ียงผู้สัญจรไปมาโดยรอบโครงการเข้ามา 
ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

 - โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูล 
กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ก่อสร้าง
 - โครงการมีการจัด Safety Talk ในตอนเช้าทุกวัน โดยม ี
การให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้แก่คนงาน
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แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2555 - 2559

เร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบการขาดดุลงบประมาณ 
และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที ่
ส�าคัญๆ ของภาครัฐ และการส่งออกมีแนวโน้มการส่งออก 
ปรับตัวดีข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ 
ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง 
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
อย่างต่อเนื่อง และการอ่อนค่าของเงินบาทที่จะท�าให้รายรับ 
และสภาพคลอ่งในรปูเงนิบาทของผู้ประกอบการปรบัตัวดีขึ้น 
เช ่นเดียวกับราคาน�้ามันที่ยังมีแนวโน้มอยู ่ ในระดับต�่า 
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แนวโน้มการ 
อ่อนค่าของเงินหยวนและเงินสกุลส�าคัญๆ ในประเทศคู่ค้า 
และคู่แข่ง และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งยังเป็นข้อจ�ากัด 
และปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่อยู ่ในเกณฑ์ดี โดยเงินเฟ้อ 
เริ่มกลับมาขยายตัวเป็นบวกอย่างช้าๆ ตามแนวโน้มการ 
ฟื้นตัวของราคาน�้ามันในตลาดโลก การอ่อนค่าของเงินบาท 
และอุปสงค์ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 
ทั้งปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 ถือว่า 
ยังอยู่ในระดับต�่า เอื้ออ�านวยต่อการสนับสนุนการฟื้นตัว
และการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ

 โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2558 นักเศรษฐศาสตร์ของ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะขยายตวัร้อยละ 
2.90 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.90  
ในปี 2557 จากการขยายตัวของการท่องเท่ียวที่จ�านวน 
นักท่องเที่ยวท้ังปีมีแนวโน้มสูงกว่าสมมติฐานการประมาณ
การคร้ังที่ผ่านมา ทั้งปีคาดว่าจะมีจ�านวน 30.3 ล้านคน  
สูงกว่า 30.0 ล้านคน จากการประมาณการครั้งที่แล้ว ใน
ขณะท่ีภาครัฐประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม  
ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดประมาณการการส่งออก 
และการหดตวัของการผลติภาคเกษตรอนัเนือ่งจากการฟ้ืนตวั 
อย่างล่าช้าของเศรษฐกจิโลก และปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบ 
ต่อการผลิตภาคเกษตร ท้ังน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5  
โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2558คาดว่าอยู่ที่ร้อยละ -0.8

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยปี 2559 นักเศรษฐศาสตร์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวั 
ในช่วงร้อยละ 3.0-4.0 เน่ืองมาจากปัจจัยสนับสนุนจาก 
แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงจะ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%) 6.5 2.8 0.9 2.9 3.0-4.0

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศปีปัจจุบัน (ล้านล้านบาท) 11.37 12.91 13.15 13.45 14.12

อัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย (%)  3.02 2.2 1.9 -0.8 1.0-2.0

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)  2.75 2.25 2.00 1.50 1.45

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ปี เฉล่ีย 4 ธนาคารใหญ่ (%) 2.43 2.23 1.73 1.41 N.A.

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมส�าหรับลูกค้าชั้นดีเฉล่ีย 4 ธนาคารใหญ่ (MLR%)  7.0 6.84 6.75 6.51 N.A.

ค่าเงินบาทเฉล่ีย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  31.07 30.70 32.47 34.30 36.0-37.0

เงินส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 181.64 167.52 157.11 155.68 156.04

 ข้อมูลส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย 2555 2556 2557 2558F 2559F

ที่มำ : IMF, World Bank, Bloomberg, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2559
1. การใช้จ่ายและโครงการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากกรอบการขาดดุลงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ในวงเงิน 390,000 ล้านบาท 
และแนวโน้มความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. แรงขบัเคลือ่นจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ (ระยะที ่3) 
ในช่วงครึง่หลงัของปี 2558 รฐับาลได้ประกาศมาตรการกระตุน้ 
เศรษฐกิจส�าคัญๆ ประกอบด้วย 

• มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มี 
รายได้น้อยและมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเล็ก 
ของรัฐบาล

• มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะ 
เร่งด่วน

• มาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

• มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
• มาตรการเร่งรัดการลงทุนของ BOI
• มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง

ถึงแม้ว ่าแรงขับเคลื่อนจากวงเงินสินเชื่อและวงเงิน 
งบประมาณส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ก็ตาม แต ่
แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาษีจะยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึง 
ปี 2559

3. การฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ของเศรษฐกจิโลกและราคาสนิค้า 
ส่งออก ส่งผลให้ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก

4. การอ่อนค่าของเงินบาทซ่ึงจะช่วยสนับสนุนรายรับ
และสภาพคล่องในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการ ค่าเงินบาท 
ในปี 2559 ยงัมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนือ่งตามแนวโน้ม 
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
แนวโน้มการอ่อนค่าลงของสกุลเงินส�าคัญๆ ในภูมิภาค ซ่ึง
จะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัว

5. ราคาน�้ามันทรงตัวอยู่ในระดับต�่า ซึ่งช่วยสนับสนุน
ก�าลงัซือ้ทีแ่ท้จรงิของประชาชนและเอือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิ
นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

6. การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ในปี 2559  
คาดว่าจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยทั้งสิ้นประมาณ 32.5 ล้านคน สร้างรายรับจาก
การท่องเที่ยวรวมประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.3 ตามล�าดับ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
และชดเชยรายได้จากภาคการส่งออก ในปี 2559 ภาคการ
ท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) ต้นทุนการเดินทางที่ยังม ี
แนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่าตามสถานการณ์ราคาพลังงาน
ในตลาดโลก (2) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะท�าให้ 
ต้นทุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยปรับตัวลดลง 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ในปี 2559

1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศที่มีปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ แม้ว่าในกรณีเศรษฐกิจโลก
จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัว 
ลงเลก็น้อยกต็าม แต่เศรษฐกจิจีนยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะชะลอตวั 
ลงเร็วกว่าการคาดการณ์

2. การอ่อนค่าของสกุลเงินส�าคัญๆ ในประเทศคู่ค้า
และคู ่แข่ง โดยเฉพาะเงินหยวนซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
ตามนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการเงิน เงินยูโร 
และเงินเยน ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามแนวโน้มการด�าเนิน 
นโยบายขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความ 
เป็นไปได้ที่จะมีการประกาศขยายปริมาณเงินเพิ่มเติม และ 
การอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดต่อการ 
ขยายตัวของปริมาณการส่งออก แม้ว่าเงินบาทจะมีแนวโน้ม 
อ่อนค่าลงก็ตาม รวมท้ังยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัว
ของราคาสินค้าในตลาดโลก

3. ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง ซึง่ส่งผลให้เกษตรกร 
จะต้องงดการเพาะปลูกข้าวนาปรังในปีการเพาะปลูก 2559 
เงื่อนไขดังกล่าวท�าให้การผลิต ภาคเกษตรและฐานรายได ้
ครัวเรือนในภาคเกษตรยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องจากปี 2558

รายงานประจ�าปี 2558
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ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจสาธารณรัฐอินเดีย

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%)  7.3 7.3 7.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 2,051.23 2,182.58 2,384.73

อัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย (%)  5.9 5.4 5.5

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)  8.00 6.75 6.50

ค่าเงินรูปีเฉล่ีย (รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ)  63.04 66.60 67.13

เงินส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 319.71 352.05 351.69

  2557 2558F 2559F

ที่มำ  : IMF, World Bank, Bloomberg, Reserve Bank of India

เศรษฐกิจอินเดียในปี 2559 IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 7.5 อันมีผลมาจากการปฏิรูปเชิงนโยบาย 
ของรัฐบาล อาทิ การออกกฎหมาย Goods & Service Tax เพื่อกระตุ้นให้การท�าธุรกิจได้สะดวกขึ้น การกระจายอ�านาจ 
จากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถ่ินให้มากข้ึนเพื่อบริหารงานให้คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุน Foreign Direct 
Investment (FDI) โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านการลงทุนมากข้ึน อัตราเงินเฟ้อ 
เฉลี่ยทั้งปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ใกล้เคียงกับปี 2558 เป็นผลจากการที่ธนาคารกลางอินเดียด�าเนินนโยบาย
ทางการเงินแบบเข้มงวดท�าให้ความต้องการของผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2559 มีแนวโน้ม 
ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 6.5 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ส�าหรับค่าเงินรูปีในปี 2559 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ 67.13 รูป ี
ต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินเดียในปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ในสภาวะชะลอตัวเนื่องจากปีที่แล้ว แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ 
โดยรวมของอินเดียจะขยายตัว แต่บรรยากาศการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ความต้องการซื้อบ้านของผู้บริโภค 
ยังไม่เติบโตมากนัก จึงก่อให้เกิดโอเวอร์ซัพพลาย สภาพตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ

สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2558

ตลอดทั้งปี 2558 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว  
ประเทศส�าคัญหลายประเทศต้องออกมาตรการเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะ
มีแนวโน้มฟื ้นตัวอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ได้ส่งสัญญาณ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย คาดว่าจะส่งผลต่อ
ตลาดการเงินของโลกอย่างแน่นอน ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีน 
อยู ่ในภาวะซบเซาและหดตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
ทั้งการส่งออก การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ชะลอตัว แต่การท่องเที่ยวได้เร่ิมฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง 
และการใช้จ่ายภาครัฐท่ีเป็นแรงหนุนหลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจประเทศ ท�าให้ภาพรวมมีสัญญาณในเชิงบวกอยู่ 
ในขณะที่ตลาดที่อยู ่อาศัยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนทั้งกลุ่ม 
ผู้ต้องการที่อยู่อาศัยที่ได้รับแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ 
และชาวไทย

มูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทยในปี 2558 ประมาณ 
511,000 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 69 ภาคตะวันออกมีสัดส่วน 
ร้อยละ 12 ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้มีสัดส่วน 
ร้อยละ 5 เท่ากัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน
ร้อยละ 4 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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มูลค่าตลาด
(ล้านบาท) 23,264 20,590 26,767 60,994 24,805 354,799 511,219

สัดส่วนร้อยละ 5 4 5 12 5 69 100

  ภำคเหนือP
 ภำคตะวันออก ภำคกลำงP

 

ภำคตะวันออกP ภำคใต้P กรุงเทพฯ  รวม
   เฉียงเหนือP    ปริมณฑล

P: มูลค่าตลาดจากการวิเคราะห์โดย ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2558

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2558 ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มีปรมิาณการซ้ือจากกลุ่มนกัลงทนุทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

มากขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
โครงการเปิดใหม่อยู่ในระดับบนและพรีเมียมมากขึ้น 

แผนภาพที่ 1: แสดงมูลค่าตลาดของท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2555-2558 

ตลาดคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 51และ 20 (ตามล�าดับ) ส่วนบ้านเดี่ยวมีสัดส่วนลดลง 
เหลือร้อยละ 22 ในขณะที่บ้านแฝดมีสัดส่วนเท่าเดิมอยู่ที่ร้อยละ 4
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รายงานประจ�าปี 2558
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ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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แผนภาพที่ 2: แสดงสัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2555-2558

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 มีมูลค่า 90,208 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 จากปี 2557 โดยระดับราคา 7-10 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 34 ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ยังคง
มีสัดส่วนสูงสุดของตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ทั้งหมด

แผนภาพที่ 3: แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปี 2555-2558

25582555 2556 2557

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

6731,5661,3451,571
6,5667,6099,40610,756

31,94730,73533,93628,231

18,48017,005
19,970

17,274

13,66210,220
12,231

9,965

18,88018,475
14,239
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ไม�เกิน 2 ล�านบาท 2-3 ล�านบาท 3-5 ล�านบาท

5-7 ล�านบาท 7-10 ล�านบาท สูงกว�า 10 ล�านบาท
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ไม�เกิน 2 ล�านบาท 2-3 ล�านบาท 3-5 ล�านบาท

5-7 ล�านบาท 7-10 ล�านบาท สูงกว�า 10 ล�านบาท

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2558 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ 5.4 ล้านบาท (ปี 2557 
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ของโครงการเปิดใหม่ปรับตัวสูงข้ึน

หน่วย : หน่วยขำยหน่วย : ล้ำนบำท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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 บ้านเด่ียว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม  อื่นๆ



ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 มีมูลค่า 71,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2557 

โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 และยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 
เป็นผู้น�าตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 85 

แผนภาพที่ 4: แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2555-2558 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2557 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อยู่ที่ 2.6 ล้านบาท (ปี 2557 
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาทาวน์เฮ้าส์ของโครงการเปิดใหม่ปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2558 ผู้ประกอบการเริ่มมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่ระดับมากกว่า 

10 ล้านบาท ในย่านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการขยายกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให ้
ตลาดคอนโดมิเนียม ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 148 จากปี 2557 

ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ต่ำกว�า 1 ล�านบาท 1-2 ล�านบาท 2-3 ล�านบาท

3-5 ล�านบาท 5-7 ล�านบาท สูงกว�า 7 ล�านบาท
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ต่ำกว�า 1 ล�านบาท 1-2 ล�านบาท 2-3 ล�านบาท

3-5 ล�านบาท 5-7 ล�านบาท สูงกว�า 7 ล�านบาท

หน่วย : หน่วยขำยหน่วย : ล้ำนบำท

รายงานประจ�าปี 2558
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แผนภาพที่ 5: แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ปี 2555-2558

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2557 พบว่า จ�านวนยอดขายลดลงร้อยละ 25 ส่วนราคาขายเฉลี่ย 
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 อยู่ที่ 3.4 ล้านบาท (ปี 2557 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 ล้านบาท) เนื่องมาจากการเติบโตของคอนโดมิเนียม 
ที่ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท

ที่มำ: ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด
เนื่องมาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคชะลอตัวลดลงต่อเนื่อง 

ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว กอปร 
กับผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จ  
โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมมีการยกเลิกสัญญา  
สาเหตุหลักคือความล่าช้าในการก่อสร้าง ส่งผลให้ภาพรวม
ตลาดที่อยู ่อาศัยในต่างจังหวัดชะลอตัวลงในทุกภูมิภาค 
ประมาณ 28% เมื่อเทียบกับปี 2557 เว้นเพียงจังหวัดระยอง 
ที่มีการเติบโตจากปริมาณความต้องการซื้อของผู้ที่ย ้าย
ถิ่นฐานเข้ามาท�างานและเริ่มมีโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 
โดยมูลค่าตลาดต่างจังหวัดประมาณ 156,420 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของมูลค่าตลาดทั้งประเทศ

แนวโน้มตลำดที่อยู่อำศัยปี 2559
จากการพิจารณาปัจจัยสนับสนุนตลาดที่อยู ่อาศัยที ่

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 โดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ดงันี ้(1) อตัราการเตบิโตของ GDP ร้อยละ 3.5  

(2) อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 0.8 (3) การลงทนุ 
ของภาครฐัขยายตวัร้อยละ 8.8 และ (4) การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตัวร้อยละ 3.9 ทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องช้ีที่สะท้อน 
สัญญาณท่ีดีต่อการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศไทย  
อนึ่งภาครัฐมีความมุ่งม่ันในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม จ�านวน 19 โครงการ มูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายใน 
ประเทศและมีความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศระยะยาว 
รวมทั้งมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เป็นแรงส่งต่อความ 
เชือ่ม่ันผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ จึงคาดการณ์ แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยั 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2559 ขยายตัว 
ร้อยละ 8 มีมูลค่าตลาดประมาณ 383,183 ล้านบาท โดย 
ราคาขายเฉลี่ยที่อยู่อาศัยแนวราบปรับสูงขึ้น ผันแปรตาม 
ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างที่ปรับขึ้นไปก่อนหน้า ขณะที่ 
ตลาดคอนโดมิเนียมยังครองสัดส่วนตลาดฯ สูงสุด ร้อยละ  
50-55 ส�าหรับตลาดที่อยู ่อาศัยต่างจังหวัดคาดว่ายังคง
ชะลอตัวต่อเนื่อง
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มากกว�า 10 ล�านบาท

5-7 ล�านบาท 7-10 ล�านบาท
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มากกว�า 10 ล�านบาท

5-7 ล�านบาท 7-10 ล�านบาท

หน่วย : หน่วยขำยหน่วย : ล้ำนบำท
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1.	ปัจจัยความเสี่ยงในประเทศ

1.1 ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ตารางสรุปย่อจากประกาศข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 55/2553 และฉบับที่ 51/2554 ที่บังคับใช้กับธนาคาร

พาณิชย์

ปัจจัยความเสี่ยง

ในบ้านแนวราบ บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูซ้ือ้บ้านวางเงนิดาวน์ 
อย่างต�่า 5% ส่วนในอาคารชุดท่ีขายแล้ว บริษัทฯ ก�าหนดให ้
ผู้ซื้อวางเงินดาวน์อย่างต�่า 10 % ขณะอาคารชุดที่เริ่มขาย 
ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ก�าหนดเงินดาวน์ 12-15% โดยที ่
ยอดโอนในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2558 ราคาเฉลี่ยอยู่ที ่
2.44 ล้านบาทต่อหน่วย

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปี 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นจ�านวน 51,240 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.6 
ของรายได้ทั้งหมด และลูกค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 87  
จะซื้อบ้านและที่ดินโดยการขอสินเชื่อ ดังนั้นถ้าธนาคาร 
พาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีนโยบายในการ 
ขยายหรือต้องการควบคุมการปล่อยสินเชื่อก็จะมีผลกระทบ 
กับลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุน
ค่าบ้านและที่ดินได้ ซึ่งจะเป็นการจ�ากัดอ�านาจซื้อของลูกค้า 
และจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรง ในการนี ้
บริษัทฯ จึงได้มีแบบฟอร์มให้พนักงานขายกรอกข้อมูล 

 เกณฑ์เดิม อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงที่ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ารงไว้

ที่จ�านวนสินเชื่อ > 10 ล้านบาท

	 ให้กู้	≤	80%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	35%

	 ให้กู้	>	80%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	75%

    เกณฑ์ใหม่ (เพิ่มเติมจากเกณฑ์เดิม) อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง มีผลบังคับใช้กับสัญญาจะซ้ือจะขาย
  ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ารงไว้ ลงวันที่

                  ที่จ�านวนสินเชื่อ < 10 ล้านบาท

อาคารชุด	ที่เงินกู้	≤	90%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	35%	 1	มกราคม	2554

อาคารชุด	ที่เงินกู้	>	90%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	75%	 1	มกราคม	2554

บ้านแนวราบ	ที่เงินกู้	≤	95%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	35%	 1	มกราคม	2556

บ้านแนวราบ	ที่เงินกู้	>	95%	ของราคาบ้าน	 อย่างต�่า	75%	 1	มกราคม	2556

เบ้ืองต้นที่ส�าคัญของผู้ซ้ือบ้าน เม่ือแสดงความจ�านงใน 
การจองบ้านและขอกู้เงิน เพื่อน�าส่งธนาคารให้ความเห็น
เบื้องต้น (Pre-approved) จากธนาคารภายใน 7 วันท�าการ  
ว่าจะสามารถให้เงินกู้ได้หรือไม่ เพ่ือลดความเส่ียงของทั้ง 
ผู้ซื้อบ้านและบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีบ้านราคาระดับกลาง 
ถงึต�า่ให้เลอืกค่อนข้างมาก ลกูค้ายงัสามารถเลอืกบ้านทีร่าคา 
ต�่าลงให้สอดคล้องกับกฎหรือนโยบายที่เข้มงวดขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ต้ังคณะท�างานเพ่ือติดตาม 
ภาวะเศรษฐกิจ และการก�าหนดนโยบายต่างๆ ของธนาคาร 
ที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอและปรับ 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับ 
สถานการณ์ รวมทั้งได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย ์
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอ�านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเช่ือกับธนาคาร และจัดหา
มาตรการในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ได้สนับสนุนมาตรการการเงินเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจภาค

รายงานประจ�าปี 2558
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อสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุน 
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 
รายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการ 
ซื้อที่ดินพร้อมอาคารห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
หรือเพื่อซ้ือที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยมีการผ่อนปรน 
เง่ือนไขการพิจารณาสัดส่วนความสามารถช�าระหน้ีต่อรายได้  
(DSR) สูงสุดถึง 50% ส่งผลให้ผู ้มีรายได้น้อยสามารถ 
เข้าถึงสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยได้ในวงเงินกู้ที่สูงข้ึนเพียงพอ 
ต่อการซื้อบ้าน พร้อมกันนั้นภาครัฐได้ออกมาตรการการเงิน 
การคลงัเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์ กรณีการลด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนการโอนและจ�านองอสงัหารมิทรพัย์ 
เหลือ 0.01% อย่างเป็นทางการและมีผลตั้งแต่วันที่ 29 
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งส่งผลดีต่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ตามแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งหวัง 
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อให้ได้มากที่สุด โดย 
สอดคล้องกับความสามารถในการช�าระของลูกค้าแต่ละราย 
จึงได้มีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อ
สร้างความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร โดยร่วมกันพัฒนา
กระบวนการท�างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ทัง้เรือ่งกระบวนการ
ขอสนิเชือ่ ทมีงานสนบัสนนุงานสนิเชือ่รวมถงึระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านสินเชื่อ

1.2 ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างขาดแคลน

การขายบ้านของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้าง 
บ้าน โดยบริษัทฯ ตั้งราคาขายโดยใช้วิธีบวกก�าไรที่ต้องการ 
(Cost Plus Basis) ดังน้ันถ้าหากเกิดความผันผวนของราคา
วัสดุก่อสร้างหรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างแรงงาน  
ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดราคาขาย และได้มีลูกค้า
จองซ้ือบ้านและท่ีดินไปแล้ว ย่อมจะท�าให้ต้นทุนการขาย 
ของบริษัทฯ สูงขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง 

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างท่ีส�าคัญ ราคา
ของวัสดุก่อสร้างหลัก และน�้ามันมีการปรับราคาลดลงบ้าง 
จากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งลดลง  
แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากต้นทุนที่ดินที่สูงข้ึน ท้ายสุดท�าให ้
บริษัทฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมที่ดินสูงข้ึนตาม บริษัทฯ อาจ
ไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือในกรณีที่บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนรวมที่สูงขึ้น
ดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขาย และเหตุ
ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี ้การทีม่โีครงการก่อสร้างเพิม่มากขึน้ อาจท�าให้ 
ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจ�านวนไม่พอกับความต้องการ 
ซ่ึงหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและบริษัทฯ อาจต้องจ่าย 
ค่าวัสดุแพงขึ้น หรือต้องรอวัสดุจนไม่สามารถด�าเนินการ 
ก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาที่ก�าหนด จะส่งผลกระทบต่อ 
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ด้วยเช่นกัน

แต่จากการที่บริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็ว 
สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดีย่วให้เสรจ็ได้ภายใน 
45 และ 70 วัน ตามล�าดับ จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถก�าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่จะต้องใช้ในระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การก�าหนด
ราคาขายจะปรับไปตามต้นทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะขายบ้านระหว่างก่อสร้างให้มากขึ้น เพื่อลด 
ความเสี่ยงของต้นทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงของบ้านสั่งสร้าง  
ในส่วนของอาคารชดุ บรษัิทฯ ยังคงมคีวามเสีย่งอยู ่เนือ่งจาก 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้
กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวด
ราคาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลักท้ังหมด เพื่อให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี และเพ่ือป้องกันปัญหา
การขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุหลักที่มีความส�าคัญ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างคู ่ค้าพันธมิตร โดยมีการ
ก�าหนดรูปแบบตั้งแต่การคัดเลือก การดูแล การประเมินผล 
ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคา 
วัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งค�านวณหา 
ผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขาย 
หรือจัดหาวัสดุทดแทน

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยังคงเป็น

ปัญหาใหญ่กับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ในขณะนี้ 
มีโครงการก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งมีงานก่อสร้าง
โครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อกีเป็นจ�านวนมาก จงึอาจจะ 
เกดิภาวะขาดแคลนผูร้บัเหมาและแรงงานฝีมอืในบางสาขาได้ 
ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความช�านาญ 
เฉพาะด้านเพื่อเข้าด�าเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได ้
อาจท�าให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ล่าช้า ไม่สามารถโอนบ้าน 
ให้แก่ผู้ซื้อได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซ่ึงออกแบบให้มี
กระบวนการเป็นระบบติดต้ัง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมี
แผ่นคอนกรีตหล่อส�าเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็น 
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โครงสร้างหลัก และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้าง
หลักของโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกร
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ ท�าหน้าที่
ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้การว่าจ้าง 
ผู้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน หรือผู้รับเหมาแรงงาน  
เพื่อเข้าด�าเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งาน 
ฐานราก งานติดต้ังชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง  
งานหลงัคา และงานส ีเป็นต้น โดยก่อสร้างภายใต้การควบคุม 
ดูแลจากบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านอาคารชุด เริ่มจาก 
ปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็น
ครั้งแรกในการก่อสร้างตึกสูงหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจน
สร้างพนัธมติรกบัผูร้บัเหมารายทีม่ผีลงานโดดเด่น คุณภาพสงู 
เพื่อเป ็นการลดความเสี่ยงในการขยายก�าลังการผลิต 
หรือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของ 
บริษัทฯ ในอนาคต

เพือ่ลดการพึง่พงิแรงงาน ลดชัว่โมงท�างาน และใช้แรงงาน
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ ้มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลย ี
การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) 
หรอื อาร์อีเอม็ เข้ามาใช้เพือ่ควบคมุการก่อสร้างบ้านแนวราบ 
ตามล�าดับขั้นตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมี
คุณภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้างอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู ้ รับเหมาก่อสร้างนั้นท�างาน
ก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนัด เช่น งาน 
ปูกระเบื้อง ก็จะท�าเฉพาะปูกระเบ้ือง หรืองานทาสี ก็จะท�า 
เฉพาะงานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการ
ผลิตรถยนต์ ซึ่งในปี 2558 ส�าหรับบ้านแนวราบบริษัทฯ 
สามารถบริหารระยะเวลาต้ังแต่การจองบ้านจนถึงลูกค้า 
ได้รับบ้าน (Business Cycle Time) เฉลี่ยอยู่ที่ 79 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือ
การสรรหาวัสดุหรือองค์ประกอบส�าเร็จรูป เช่น ห้องน�้า
ส�าเร็จรูป ซ่ึงจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลา 
การก่อสร้างรวมถึงเพิ่มคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น

  
1.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทีมี่ความรู้
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้าง 
โดยใช้โครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อใน ด้วยเทคโนโลยี
แบบอุโมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก ซ่ึงเป็นระบบการ
ก่อสร้างแบบล่าสุด ดังนั้นบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคุม

งานก่อสร้าง ซ่ึงหากมีการโยกย้ายของวิศวกร และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างม ี
นัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้ 
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้
ทั้งในต�าแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคต

โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะและความรู ้
ที่พนักงานจ�าเป็นในการท�างานเป็น 6 หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ 
(On Boarding Program)
ส�าหรับพนักงานใหม่ได้เรียนรู ้และเข้าใจองค์กร และ 

ปรับตัวเพื่อให้เข ้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เน่ืองจาก 
พนกังานใหม่ มาจากหน่วยงานทีม่คีวามต่าง หรอืเป็นนกัศกึษา 
ที่จบใหม่ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 
และเป็นก้าวแรกของการมาท�างานร่วมกนักบับรษิทั นอกจากนี้  
ทางบริษัทฯ จะท�าการแต่งต้ังพี่เล้ียงซ่ึงเป็นตัวแทนจาก 
หน่วยงานทีพ่นกังานใหม่สงักดั เข้ามาดูแลพนกังานใหม่ในช่วง 
4 เดือนแรก เพื่อให้การปรับตัวเข้ากับองค์กรราบรื่นยิ่งขึ้น

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
ส�าหรับพนักงานแยกตามสายอาชีพของพนักงาน เช่น 

หลักสูตรมาตรฐานในงานติดตั้ง, การก่อสร้างแบบ Real  
Estate Manufacturing เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
(Quality & Safety)
ส�าหรับหลักสูตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามที ่

กฎหมายก�าหนด
4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ 
(Leadership & Expertise)
ส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู ้บริหารทุกระดับ  

โดยเน้นการพฒันาเพือ่การเตบิโตในสายอาชพีและสอดคล้อง 
กับ Leadership Competency ที่บริษัทฯ ก�าหนด

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง (Personal Development)
ส�าหรับพนักงานที่ต้องการความรู ้เพิ่มเติมส�าหรับการ

พฒันาตนเอง นอกเหนอืจากความรู้ในสายอาชีพ เช่น Gen Y 
เพิ่มคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นต้น

6. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)
ส�าหรับหลักสูตรที่เก่ียวกับการใช้งานระบบหรือโปรแกรม

ประยุกต์ที่จ�าเป็นในงาน เช่น Advance Excel เป็นต้น
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ซึ่งทางฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะก�าหนดแผนฝึกอบรม
ประจ�าปี ให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน และความจ�าเป็น 
ในการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทั้งการจัดสวัสดิการเรื่องการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักส�าหรับพนักงาน 
ต่างจังหวัดที่ต ้องเดินทางเข้ามาเพื่อฝึกอบรมตามแผน 
พัฒนาของบริษัทฯ และการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อ 
รองรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอนาคตต่อไป บริษัทฯ ยัง 
ส่งเสริมให้พนักงานผู ้ที่มีความช�านาญในแต่ละด้าน มา
เป็นวิทยากรภายในเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในบริษัท 
และฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับ 
การฝึกอบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารพนักงานท่ี 
มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโต
อย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยสร้างผู ้น�า ผู ้บริหารรุ ่นใหม่ใน
อนาคตผ่านกระบวนการพจิารณาด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล 
ที่มีศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Potential) และผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) รวมท้ังนโยบายการวางแผนการ
สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) ส�าหรับเตรียม
แผนการรองรบัการสบืทอดและทดแทนต�าแหน่งงานที่ส�าคญั 
ในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู้รับผิดชอบ 
สืบทอดหน้าที่ในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนา 
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และพนักงานผู้สืบทอด
ต�าแหน่ง (Successor) โดยจัดให้มหีลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะ 
ส�าหรับพนักงานทั้งสองกลุ ่มน้ี เพื่อตอบสนองนโยบาย 
และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดังกล่าว เช่น หลักสูตร 
Future Leader Program โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้น เป็นต้น

รวมทัง้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัหลกัสูตร Mini 
MRE (Mini Master of Real Estate) ส�าหรับเตรียมผู้บริหาร
ระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่อไป โดย
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 90 ชั่วโมง และจัดติดต่อกันมาเป็น 
ปีที่ 6

1.5 ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา
• ความเสีย่งจากการจดัหา และจัดซือ้ทีดิ่นได้ไม่เพยีงพอ 

กับความต้องการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ
ช่องทางเพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนามาก 

ที่สุด คือ นายหน้าค้าที่ดิน และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเจ้าของ 
กรรมสทิธิท์ีด่นิท่ีน�ามาเสนอขายเอง บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดแผน
เชิงรุกเพื่อท่ีจะกระตุ้น หรือจูงใจนายหน้าทั้งที่เป็นพันธมิตร 

เก่า และนายหน้ากลุ่มใหม่ๆ ให้เสาะหา และน�าที่ดินท่ีอยู่ใน 
ท�าเลเป้าหมายมาเสนอให้เรว็และมากทีสุ่ด ส่วนกรณทีีเ่จ้าของ 
ที่ดินน�ามาเสนอขายเอง ก็จะมีการพัฒนากระบวนการให้มี 
การคัดเลือก และตัดสินใจให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าแหล่งที่มาของ 
ทีด่นิจะได้มาจากโดยวธิหีรอืช่องทางใด กระบวนการคดัเลอืก 
และตัดสินใจซื้อที่ดินยังเน้นเรื่องกระบวนการที่โปร่งใส
บริสุทธ์ิ เป็นธรรมทั้งกับเจ้าของที่ดิน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้
ก�าหนดมาตรการในการป้องกันและขจัดปัญหาการแสวงหา
ผลประโยชน์ที่จะเป็นเหตุให้ต้นทุนที่ดินสูงขึ้นออกให้หมด 
100 เปอร์เซ็นต์

• ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด อาทิ  
ทีด่นิตาบอด ทีด่นิทีอ่งค์ประกอบไม่เพยีงพอต่อการขออนญุาต 
จัดสรรได้ ที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่าง
ก่อสร้าง ฯลฯ

การด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาจากความเสีย่ง 
ดังกล่าว คือ การจัดให้มีทีมงานส�ารวจกายภาพของที่ดิน ที่ม ี
ความรู้ และประสบการณ์สูงในการออกส�ารวจตรวจสอบ
ที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสินใจซื้อร่วมกับการจ้างให้มีบริษัท
ประเมินราคาอิสระภายนอกท�าการส�ารวจ และประเมินราคา 
รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน 
และอื่นๆ อย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด

นอกจากน้ี หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขต
ทาง หรือความเป็นสาธารณะฯ หรือประเด็นกฎระเบียบ
ข้อห้ามของทางราชการก็จะมีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีในการ 
ติดต่อประสานงานเพื่อขอค�ารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ 
อกีส่วนหนึง่ ครอบคลมุถงึเรือ่งผงัส ีแนวเวนคนื การเชือ่มทาง 
และประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด

• ความเส่ียงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
หรือซื้อท่ีดินท่ีอยู ่ในละแวกที่ไม่มีก�าลังซื้อ หรือมีความ
ต้องการน้อย

ด้วยกระบวนการที่รัดกุมก่อนตัดสินใจซื้อ กลุ่มงานธุรกิจ 
และกลุ่มงานการเงิน จะท�าการเก็บข้อมูลตลาด การวิเคราะห์
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาด และคู่แข่ง 
เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดิน ราคาประเมินราชการ 
และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ จึงเป็นการปิดโอกาสที่ 
จะเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการแล้วไม่สามารถ
ขายได้ตามแผนท่ีวางไว้ หรือขาดทุนจากการพัฒนา

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดิน จะกระท�า
ในรูปของคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 
ที่ช�านาญการทั้งด้านที่ดินและการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ 
ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและข้อก�าหนดของราชการ ด้าน 
การควบคมุความเสีย่งและอืน่ๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่า บรษิทัฯ 
สามารถซื้อที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลาและจ�านวนแปลง 
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59



ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธรุกจิทีบ่รษิทัฯ 
ก�าหนดไว้ได้

1.6 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมายที่เข้มงวด

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ได้แก่ การก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 
เพือ่จ�าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดีย่ว หรอือาคารชดุ 
จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
ข้อก�าหนดทีเ่ข้มงวดหลายฉบบั และในการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ต่างๆ เหล่านั้น ในแต่ละปี บริษัทฯ ต้องขอใบอนุญาตจาก 
หน่วยงานราชการหลายๆ หน่วยงานด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตค้าที่ดิน การขอ 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เป็นต้น 
และหากเป็นการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการ 
อาคารชุดที่ก�าหนดให้ผู ้ประกอบการต้องจัดท�ารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น บริษัทฯ ก็ต้องจัดท�ารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) น�าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และออกใบอนุญาต 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการพิจารณารายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหา และ
อุปสรรคจากความล่าช้าในการพิจารณา และความไม่ชัดเจน 
ในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ (คชก.)  
ทีม่คีวามหลากหลายและปรบัเปลีย่นอยูต่ลอด หรอืแม้กระทัง่ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในชุมชนข้างเคียงท่ีไม่มีความชัดเจน อุปสรรค และปัญหา 
ต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตล่าช้า หรือ 
ไม่ได้รับใบอนุญาตภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และ 
อาจมีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ ซึ่งหาก 
เกิดขึ้นบ่อยๆ อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ เห็นว่า หากกระบวนการการพิจารณารายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีการก�าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาที่กระชับ และมีระยะเวลาท่ีสั้นลง มีการก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามล�าดับ 
ความส�าคัญในแต่ละเรื่อง มีการก�าหนดสิทธิ หน้าที่ของ
ประชาชนทีมี่ส่วนร่วมให้ชดัเจน โดยมแีนวทาง หรอืมาตรการ 
การแก้ไขและลดผลกระทบในแต่ละเรื่องในขั้นตอนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจน จะเป็นกลไกสนับสนุนให้ 
เกิดความเชือ่ม่ันให้ผูป้ระกอบการในภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไป

2.	ปัจจัยความเสี่ยงต่างประเทศ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการด�าเนินงานในต่างประเทศเหลือ 
เพียงประเทศเดียว คือ เมืองบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย 
ทั้งนี้ การร่วมทุนในเมืองเชนไนและเมืองมุมไบในสาธารณรัฐ
อินเดียยังไม่มีความคืบหน้า

2.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด 
ประเด็นนี้ทางบริษัทฯ ได้ติดตามดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ

ของแต่ละประเทศและติดตามข้อมูลสภาวะธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 
ให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่พฒันา 
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ะตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
ได้อย่างถูกต้องและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ในกรณีท่ีจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม 
ในแต่ละเมือง บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนและการใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น 

2.2 ความเส่ียงในการสรรหาที่ดินในท�าเลที่ดีและใน
ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ประเด็นนี้ทางบริษัทฯ ทราบดีว่ามีความเสียเปรียบใน 
ฐานะที่เป็นบริษัทฯ ต่างชาติ อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซ้ือที่ดิน ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าที่ดิน บริษัทที่ปรึกษา
ด้านอสงัหารมิทรพัย์ และสถาบนัการเงนิเพือ่ให้เป็นผูแ้นะน�า 
และประสานงานติดต่อกับผู้ที่สนใจขายท่ีดิน ตลอดจนเป็น 
ผู ้ ท่ีรวบรวมที่ดินให้ได้ขนาดตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่ง 
ในปัจจุบันนี้การหาที่ดินยังไม่เป็นปัญหามากนัก 

2.3 ความเสี่ยงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน
ในการก่อสร้าง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยังคงใช้การก่อสร้างที่เป็นระบบ
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับน�้าหนักซึ่งจะท�าให้งานก่อสร้าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายก่อสร้างและแรงงาน
ก่อสร้างในสาธารณรัฐอินเดียของบริษัทฯ เริ่มมีความคุ้นเคย 
กับระบบดังกล่าว ท�าให้สามารถลดความเส่ียงในด้านนี้ลงได้ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงต้องด�าเนินการติดตามการควบคุม
คุณภาพงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และเพิ่มการฝึกอบรม 
ให้กับพนักงานและแรงงานก่อสร้างรุ ่นใหม่ๆ ที่จะเพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับการเปิดโครงการใหม่ในเมืองบังกาลอร์ 
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2.4 ความเส่ียงจากกฎระเบียบการด�าเนินธุรกิจ 
และการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
ระเบยีบปฏิบตัขิองทางราชการในแต่ละท้องถิน่อย่างเคร่งครดั 
ในกรณีของการร่วมทุน บริษัทฯ มีแนวทางที่จะให้ผู้ร่วมทุน 
ท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ
ด�าเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการจัดสรร เร่ิมต้ังแต่การได้มา
ของท่ีดิน การลงทุนต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้าง จนถึง 
การจดทะเบยีนโอนบ้านให้แก่ลูกค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วง 
การพัฒนาโครงการแรกๆ ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารเวลาของ
โครงการมีประสิทธิภาพ 

2.5 ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนช่ันแนล 

จ�ากัด และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จ�ากัด มีเงินทุน 
จดทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัทฯ ใน 
ต่างประเทศ โดยมีเงินลงทุนสุทธิ 794 ล้านบาท คิดเป็น 
12% ของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ บมจ.พฤกษา 
เรียลเอสเตท และบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศเทียบเท่าเงินบาท 278 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
0.5% ของยอดโอนรวม

บรษิทัฯ ได้ตดิตามบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 
ผ่านคณะกรรมการลงทุนต่างประเทศและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุก 2 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยงัได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารอตัราแลกเปลีย่น (FX Policy) 
ของบริษัทฯ ซึ่งระบุเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
ให้สามารถน�ามาใช้บริหารความเสี่ยงทางอัตราแลกเปล่ียน 
ได้แก่ สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward 
Contract) สัญญาการใช้สิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ในอนาคต (Options) และสัญญาการแลกเปลี่ยนภาระผูกพัน
ทางการเงิน (Swaps) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แหล่งเงินทุนภายในแต่ละ 
ประเทศและใช้เงินกู ้ยืมเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ในสัดส่วนท่ี 
เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการ 
ต่อๆ ไป ส�าหรับกรณีการลงทุนเพิ่มเติมในเมืองเดิมหรือใน
ประเทศใหม่ บริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ
และแนวโน้มของค่าเงนิในแต่ละประเทศ เพือ่บรหิารการลงทุน 
ให้อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและลดความเส่ียงจาก
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

3.	ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ

3.1 ความเส่ียงจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยู ่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 
ที่สุด คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 
1,548,255,500 หุ ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 ของ 
ทุนช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีส�าคัญ
ต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบังคบัได้ก�าหนดให้ต้องได้รบัคะแนน 
เสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู ้ถือหุ ้น 
รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ�านวน 1,214,000,000 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.41 ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของ 
บรษิทัฯ และยงัจะคงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
และเป็นกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามของบรษิทัฯ ดงันัน้ ผูถ้อืหุ้น 
รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ 
และถ่วงดุลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

3.2 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นและอ�านาจ
ควบคุมจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งหมด 4 ชุด 
คือ PS-WD, PS-WE, PS-WF และ PS-WG (รายละเอียด
ดูได้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น”) ซึ่งอาจยัง
มีความเส่ียงเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นและอ�านาจควบคุม
จากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

	 	 	 บ้านทาวน์เฮ้าส์	บ้านเด่ียว	และอาคารชุดในประเทศไทย

	 	 	 และประเทศในทวีปเอเชีย	อาทิ	สาธารณรัฐอินเดีย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 979/83	อาคารเอสเอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	27	ถนนพหลโยธิน	

	 	 	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

ที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วน	 :	 54/1	หมู่	4	ถนนล�าลูกกา	ต�าบลลาดสวาย	

คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป รั้ว และเสา		 	 อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 ทะเบียนเลขที่	บมจ.	0107548000307

Home Page	 :	 http://www.pruksa.com

โทรศัพท์	 :	 0-2298-0101

โทรสาร	 :	 0-2298-0102

หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้น, บาท)	 :	 2,285,298,800

หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (หุ้น, บาท)	 :	 2,231,071,000

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	 :	 ใช้ลงทุนเพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

รายงานประจ�าปี 2558
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมถึงข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

1) บริษัท พฤกษา 
 เรียลเอสเตท 
 จ�ากัด (มหาชน)
	 เลขทะเบียนบริษัท:		
	 บมจ.	0107548000307	
 

3) ส�านักงานสาขาที่ 2
 โรงงาน PS Precast  
 (นวนคร)

4) บริษัท เกสรก่อสร้าง  
 จ�ากัด (บริษัทย่อย)

5) บริษัท พุทธชาด 
 เอสเตท จ�ากัด  
 (บริษัทย่อย)

6) บริษัท พนาลี 
 เอสเตท จ�ากัด  
 (บริษัทย่อย)

7) บริษัท พฤกษา 
 โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด  
 (บริษัทร่วมทุน)

8) บริษัท พฤกษา  
 อินเตอร์เนชั่นแนล  
 จ�ากัด (บริษัทย่อย)

2) ส�านักงานสาขาที่ 1
 โรงงาน PS Precast  
 (ล�าลูกกา)

เลขที่	979/83	อาคารเอสเอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	27	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

เลขที่	69/5	หมู่	11	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหน่ึง	อ�าเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี

เลขที่	979/95	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	29	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

เลขที่	979/99	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	30	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

เลขที่	979/97	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	30	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

เลขที่	979/100	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	30	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

เลขที่	979/98	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	30	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

เลขที่	54/1	หมู่	4	ถนนล�าลูกกา	
ต�าบลลาดสวาย	อ�าเภอล�าลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี

ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย	์
ประเภท	บ้านทาวน์เฮ้าส	์
บ้านเด่ียว	และอาคารชุด

โรงงานผลิตชิ้นส่วน
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป	
ผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูป

รับเหมาและตกแต่ง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนหุ้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศ

โรงงานผลิตชิ้นส่วน
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป	
ผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูป

โทรศัพท์:	
0-2298-0101	
โทรสาร:	
0-2298-0102	
www.pruksa.com

โทรศัพท์:	
0-2532-8124-32	
โทรสาร:	
0-2532-8123

โทรศัพท์:	
0-2298-0101	
ต่อ	172

โทรศัพท์:	
0-2298-0820

โทรศัพท์:	
0-2298-0101	

โทรศัพท์:	
0-2298-0101	
โทรสาร:	
0-2298-1000

โทรศัพท์:	
0-2298-0101	
โทรสาร:	
0-2298-1000

โทรศัพท์:	
0-2532-8124-32	
โทรสาร:	
0-2532-8123

ชื่อ สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ติดต่อ

9) บริษัท พฤกษา 
 โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส  
 จ�ากัด (บริษัทย่อย)

เลขที่	979/84	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร	์
ชั้น	27	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

ให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจ
ในเครือหรือสาขาของตน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	
(ROH)	

โทรศัพท์:	
0-2298-0101

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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11) บริษัท พฤกษา  
 อินเดีย คอนสตรัคชั่น  
 จ�ากัด (Pruksa India  
 Construction  
 Private Limited)  
 (บริษัทย่อย)

12) บริษัท พฤกษา- 
 โมฮัน มูธา  
 เรียลเอสเตท จ�ากัด  
 (Pruksa-Mohan  
 Mutha Real  
 Estate Private  
 Limited) 
 (บริษัทร่วมทุน)

13) บริษัท พฤกษา 
 ลักโซร่า เฮาส์ซ่ิง  
 จ�ากัด (Pruksa- 
 Luxora Housing  
 Private Limited)  
 (บริษัทร่วมทุน)

14) บริษัท พฤกษา  
 เวียดนาม จ�ากัด  
 (Pruksa Vietnam  
 Company, 
 Limited) 
 (บริษัทร่วมทุน)

10) บริษัท พฤกษา  
 อินเดีย เฮาส์ซ่ิง  
 จ�ากัด (Pruksa  
 India Housing  
 Private Limited)  
 (บริษัทย่อย)

Ferns	Icon,	Unit	No.7,	1st	Floor,	
Doddanekundi	Village,	
Next	to	Akme	Ballet,	
Marathahalli	Outer	Ring	Road,	
Bangalore-560	037	
Karnataka,	Republic	of	India

Brooklyn	Business	Centre,	
6th	Floor	West	Wing,103-105,	
Poonamallee	High	Road,	
Chennai-600085	
Tamil	Nadu,	Republic	of	India

Soham	House,	Hari	Om	Nagar,	
Off.	Eastern	Express	Highway,	
Muland	(East),	 
Mumbai-400081 
Maharashtra,	Republic	of	India

Unit	A,	8th	Floor,	No.116	
Nguyen	Duc	Canh,	
Cat	Dai	Ward,	
Le	Chan	District,	
Hai	Phong,	Vietnam

Ferns	Icon,	Unit	No.7,	1st	Floor,	
Daddanekundi	Village,	
Next	to	Akme	Ballet,	
Marathahalli	Outer	Ring	Road,	
Bangalore-560	037	
Karnataka,	Republic	of	India

รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในอินเดีย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในอินเดีย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในเวียดนาม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในอินเดีย

โทรศัพท์:	
+91	9632707654

-

-

-

-

โทรศัพท์:	
+91	9632707654

15) บริษัท พฤกษา  
 เวียดนาม คอน 
 สตรัคชั่น จ�ากัด  
 (Pruksa Vietnam  
 Construction  
 Company, 
 Limited) 
 (บริษัทย่อย)

Unit	B,	8th	Floor,	No.116	
Nguyen	Duc	Canh,	
Cat	Dai	Ward,	
Le	Chan	District,	
Hai	Phong,	Vietnam	

รับเหมาก่อสร้างในเวียดนาม	
(อยู่ระหว่างยื่นปิดบริษัทฯ)

ชื่อ สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ติดต่อ

รายงานประจ�าปี 2558
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท: บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่:	เลขที่	93	อาคารส�านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์:	0-2009-9000

นายทะเบียนหุ้นกู ้
ชื่อบริษัท: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่:	เลขที่	1222	ถนนพระราม	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120
เบอร์โทรศัพท์:	1572

ผู้สอบบัญช ี
นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก		 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4795	และ/หรือ
นางสาวสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ		 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3731	และ/หรือ	
นายสุพจน์	สิงห์เสน่ห์		 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	2826	และ/หรือ	
นางสาววรรณพร	จงพีรเดชานนท์		 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4098	และ/หรือ
นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4068

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่:	เลขที่	195	อาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์	ชั้น	22	
ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	
โทรศัพท์:	0-2677-2000

ที่ปรึกษากฎหมาย 
ชื่อบริษัท: บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซ่ี	จ�ากัด
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่:	เลขที่	990	อาคารอับดุลราฮิมเพลส	ชั้น	25	
ถนนพระราม	4	กรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์:	0-2626-2000	

-

-

-

16) บริษัท พฤกษา-
 เอชดีซี เฮาส์ซ่ิง  
 จ�ากัด (Pruksa- 
 HDC Housing  
 Private Limited)  
 (บริษัทร่วมทุน)

17) บริษัท เกสร  
 ก่อสร้าง จ�ากัด 
 สาขามัลดีฟส์ 
 (บริษัทย่อย)

18) บริษัท ธนะเทพ
 เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ 
 คอนสตรั๊คชั่น 
 จ�ากัด (บริษัทย่อย)

2nd	Floor,	HDC	Building,
Hulhumale,	Republic	of	Maldives

2nd	Floor,	HDC	Building,
Hulhumale,	Republic	of	Maldives

เลขที่	37/1	อาคารล้ิมเจริญ	2	ชั้นที่	3	
ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในมัลดีฟส์

รับเหมาและตกแต่ง

รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อ สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ติดต่อ
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1.	 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	

1.1 หุ้นสามัญ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,285,298,800 บาท 

(หุ้นสามัญจ�านวน 2,285,298,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามัญ
จ�านวน 2,231,071,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยที่ส�าคัญ ดังนี้

ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

30	มิ.ย.	49	 2,232,500,000	 6,992,400	 6,992,400	 5	ก.ค.	49	 2,166,745,800

31	ม.ค.	50	 2,232,500,000	 7,104,600	 7,104,600	 ก.พ.	50	 2,173,850,400

20	เม.ย.	50	 2,224,753,400	 ลดทุนจดทะเบียน	 -	 20	เม.ย.	50	 2,173,850,400

23	มิ.ย.	50	 2,255,753,400	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 23	มิ.ย.	50	 2,173,850,400

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP

31	ก.ค.	50	 2,255,753,400	 6,327,800	 6,327,800	 9	ส.ค.	50	 2,180,178,200

31	ม.ค.	51	 2,255,753,400	 5,774,500	 5,774,500	 6	ก.พ.	51	 2,185,952,700

31	ก.ค.	51	 2,255,753,400	 5,441,500	 5,441,500	 8	ส.ค.	51	 2,191,394,200

30	ม.ค.	52	 2,255,753,400	 5,169,900	 5,169,900	 5	ก.พ.	52	 2,196,564,100

23	เม.ย.	52	 2,224,753,400	 ลดทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 23	เม.ย.	52	 2,196,564,100

	 	 	 ตัดหุ้นรองรับ	ESOP

31ก.ค.	52	 2,224,753,400	 5,086,500	 5,086,500	 7	ส.ค.	52	 2,201,650,600

30	พ.ย.	52	 2,224,753,400	 5,161,400	 5,161,400	 4	ธ.ค.	52	 2,206,812,000

3	พ.ค.	53	 2,206,812,000	 ลดทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 3	พ.ค.	53	 2,206,812,000

	 	 	 ตัดหุ้นรองรับ	ESOP

6	พ.ค.	53	 2,228,812,000	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 6	พ.ค.	53	 2,206,812,000

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP

28	ก.พ.	54	 2,228,812,000	 667,700	 667,700	 7	มี.ค.	54	 2,207,479,700

3	พ.ค.	54	 2,250,812,000	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 3	พ.ค.	54	 2,207,479,700

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP

31	พ.ค.	54	 2,250,812,000	 947,900	 947,900	 6	มิ.ย.	54	 2,208,427,600

31	ส.ค.	54	 2,250,812,000	 979,600	 979,600	 8	ก.ย.	54	 2,209,407,200

31	ส.ค.	55	 2,250,812,000	 1,275,500	 1,275,500	 11	ก.ย.	55	 2,210,682,700

    วัน เดือน ปี ทุนจดทะเบียน (บาท) ใช้สิทธิตามใบส�าคัญ ซ้ือหุ้นสามัญ วันจดทะเบียนเพิ่ม/  ทุนที่ช�าระแล้ว 
   แสดงสิทธิ (หน่วย) เพิ่มทุน (บาท, หุ้น)  (ลด) ที่ ก.พาณิชย์  (บาท) 
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31	ส.ค.	55	 2,250,812,000	 509,200	 509,200	 11	ก.ย.	55	 2,211,191,900

30	พ.ย.	55	 2,250,812,000	 1,475,000	 1,475,000	 13	ธ.ค.	55	 2,212,666,900

30	พ.ย.	55	 2,250,812,000	 555,100	 555,100	 13	ธ.ค.	55	 2,213,222,000

28	ก.พ.	56	 2,250,812,000	 8,126,900	 8,126,900	 5	มี.ค.	56	 2,221,348,900

9	พ.ค.	56	 2,265,812,000	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 9	พ.ค.	56	 2,221,348,900

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP	(PS-WE)

29	พ.ค.	56	 2,265,812,000	 1,103,000	 1,103,000	 7	มิ.ย.	56	 2,222,451,900

30	ส.ค.	56	 2,265,812,000	 57,400	 57,400	 6	ก.ย.	56	 2,222,509,300

29	พ.ย.	56	 2,265,812,000	 323,300	 323,300	 4	ธ.ค.	56	 2,222,832,600

28	กพ.	57	 2,265,812,000	 969,400	 969,400	 มี.ค.	57	 2,223,802,000

2	พ.ค.	57	 2,255,298,800	 ลดทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 2	พ.ค.	57	 2,223,802,000

	 	 	 ตัดหุ้นรองรับ	ESOP	(PS-WC)

6	พ.ค.	57	 2,270,298,800	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 6	พ.ค.	57	 2,223,802,000

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP	(PS-WF)

30	พ.ค.	57	 2,270,298,800	 399,900	 399,900	 4	มิ.ย.	57	 2,224,201,900

29	ส.ค.	57	 2,270,298,800	 2,376,200	 2,376,200	 2	ก.ย.	57	 2,226,578,100

28	พ.ย.	57	 2,270,298,800	 97,600	 97,600	 4	ธ.ค.	57	 2,226,675,700

27	ก.พ.	58	 2,270,298,800	 4,066,700	 4,066,700	 3	มี.ค.	58	 2,230,742,400

19	พ.ค.	58	 2,285,298,800	 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ	 -	 19	พ.ค.	58	 2,230,742,400

	 	 	 ออกหุ้นรองรับ	ESOP	(PS-WG)

29	พ.ค.	58	 2,285,298,800	 20,900	 20,900	 8	มิ.ย.	58	 2,230,763,300

31	ส.ค.	58	 2,285,298,800	 114,100	 114,100	 4	ก.ย.	58	 2,230,877,400

30	พ.ย.	58	 2,285,298,800	 193,600	 193,600	 4	ธ.ค.	58	 2,231,071,000

    วัน เดือน ปี ทุนจดทะเบียน (บาท) ใช้สิทธิตามใบส�าคัญ ซ้ือหุ้นสามัญ วันจดทะเบียนเพิ่ม/  ทุนที่ช�าระแล้ว 
   แสดงสิทธิ (หน่วย) เพิ่มทุน (บาท, หุ้น)  (ลด) ที่ ก.พาณิชย์  (บาท) 
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1.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ เคยมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ 

และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 จ�านวน	 22,000,000	หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 -	บาท

 ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	 15.30	บาท

 อายุ	 4	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิ	 1	:	1

 ระยะเวลาการเสนอขาย	 ภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 ปีละ	4	ครั้ง	(กุมภาพันธ์,	พฤษภาคม,	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของแต่ละปี)

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรหรือสิทธิออกเสียง	 ลดลงร้อยละ	0.99	(22,000,000	/	2,228,812,000)
 ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

 จ�านวน 15,000,000	หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 -	บาท

 ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น 28.19	บาท

 อายุ	 4	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิ	 1	:	1

 ระยะเวลาการเสนอขาย	 ภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 ปีละ	4	ครั้ง	(กุมภาพันธ์,	พฤษภาคม,	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของแต่ละปี)

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรหรือสิทธิออกเสียง ลดลงร้อยละ	0.67	(15,000,000	/	2,228,222,000)
 ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

 จ�านวน	 15,000,000	หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 -	บาท

 ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น 16.28	บาท

 อายุ	 4	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิ	 1	:	1

 ระยะเวลาการเสนอขาย	 ภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 ปีละ	4	ครั้ง	(กุมภาพันธ์,	พฤษภาคม,	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของแต่ละปี)

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรหรือสิทธิออกเสียง ลดลงร้อยละ	0.67	(15,000,000	/	2,237,832,600)
 ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

         ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WD)             ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ PS (PS-WD)

 

         ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WE)             ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ PS (PS-WE)

 

         ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WF)              ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ PS (PS-WF)
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หมายเหตุ : (1)		(	PS-WG)	ยังไม่ได้น�ามาจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย

 จ�านวน	 15,000,000	หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 -	บาท

 ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น 29.27	บาท

 อายุ	 4	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 อัตราการใช้สิทธิ	 1	:	1

 ระยะเวลาการเสนอขาย	 ภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 ปีละ	4	ครั้ง	(กุมภาพันธ์,	พฤษภาคม,	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของแต่ละปี)

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรหรือสิทธิออกเสียง ลดลงร้อยละ	0.67	(15,000,000	/	2,226,675,700)
 ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

         ชื่อหลักทรัพย์ (PS-WG) (1)             ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ PS (PS-WG)
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 ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %
 

 1	 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์	 1,548,255,500	 69.40

		 	 นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 1,214,000,000	 54.41

		 	 นางทิพย์สุดา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 85,000,000	 3.81

		 	 ด.ญ.ชัญญา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 85,000,000	 3.81

		 	 น.ส.มาลินี	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 85,000,000	 3.81

		 	 นางรัตนา	พรหมสวัสด์ิ	 39,320,400	 1.76

		 	 นายจ�าลอง	พรหมสวัสด์ิ	 13,000,000	 	0.58

	 		 นายจีระเทพ	พรหมสวัสด์ิ	 13,000,000	 0.58

	 		 นายจันทร์ธนา	พรหมสวัสด์ิ	 13,000,000	 0.58

	 	 น.ส.อัญชลี	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 453,000	 0.02

	 	 นายโสฬส	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 415,100	 0.02

	 	 นายถาวร	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 50,000	 0.00

	 	 นางพัดชา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 17,000	 0.00

	 2	 UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH	 100,000,000	 4.48

	 3	 ส�านักงานประกันสังคม	 54,673,000	 2.45

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 35,183,990	 1.58

	 5	 CHASE	NOMINEES	LIMITED		 30,145,200	 1.35

	 6	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 24,241,966	 1.09

	 7	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 16,032,000	 0.72

	 8	 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล	70/30	 13,511,100	 0.61

	 9	 บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	4	 11,528,900	 0.52

	 10	 N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	1	 8,452,900	 0.38

		 	 รวม	10	อันดับแรก	 1,842,024,556	 82.56

		 	 จากจ�านวนหุ้นทั้งหมด	 2,231,071,000	 100.00

2.	ผู้ถือหุ้น
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,285,298,800 บาท 

(หุ้นสามัญจ�านวน 2,285,298,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามัญ
จ�านวน 2,231,071,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู ้ถือหุ ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว  

โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 10 ของทุนช�าระแล้ว 
ของบริษัทฯ
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3.	หุ้นกู้
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวนรวม 20,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น  

5 ชุด รายละเอียดมีดังน้ี

ชื่อเฉพาะของ
หุ้นกู้ของ             

บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้

สถานะของหุ้นกู้

ผู้จัดการ 
การจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้, 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
และตัวแทนช�าระเงิน

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย

ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู ้
ที่เสนอขาย

จ�านวนหุ้นกู้
ที่เสนอขาย

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบก�าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย 
ของหุ้นกู้

การช�าระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

การซ้ือคืนหุ้นกู้

การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้

โดย บริษัท ทริส 
เรทติ้ง จ�ากัด (TRIS)

ครั้งที่ 1/2555 
ครบก�าหนดไถ่ถอน 

พ.ศ. 2559
และ พ.ศ.2560

ธนาคารกรุงเทพ,	
กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

5,000,000,000	บาท

5,000,000	หน่วย

3	ปี	6	เดือนและ	5	ป	ี
นับจากวันออกหุ้นกู้

21	กันยายน	2555

ชุดที่	1:	
21	มีนาคม	2559

ชุดที่	2	:	
21	กันยายน	2560

ชุดที่	3:	
21	มีนาคม	2559

ชุดที่	4:	
21	กันยายน	2560

ชุดที่	1	:	4.22%	ต่อป	ี
จ�านวน	600,000,000	บาท
ชุดที่	2	:	4.5%	ต่อป	ี

จ�านวน	600,000,000	บาท
ชุดที่	3	:	4.22%	ต่อป	ี

จ�านวน	2,400,000,000	บาท
ชุดที่	4	:	4.5%	ต่อป	ี 

จ�านวน	1,400,000,000	บาท

ทุกๆ	3	(สาม)	เดือน

A	
เม่ือวันที่	14	สิงหาคม	2555

 ครั้งที่ 1/2556 
ครบก�าหนดไถ่ถอน           

พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ.2561

ธนาคารกสิกรไทย,	
ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

6,000,000,000	บาท

6,000,000	หน่วย

3	ปี	1	เดือนและ	5	ป	ี
นับจากวันออกหุ้นกู้

15	พฤษภาคม	2556

ชุดที่	1:	
15	มิถุนายน	2559

ชุดที่	2:	
15	พฤษภาคม	2561

ชุดที่	1	:	3.58%	ต่อป	ี
จ�านวน	3,000,000,000	บาท

ชุดที่	2	:	3.99%	ต่อป	ี
จ�านวน	3,000,000,000	บาท

ทุกๆ	3	(สาม)	เดือน

A	
เม่ือวันที่	20	มีนาคม	2556

ครั้งที่ 1/2557 
ครบก�าหนดไถ่ถอน 

พ.ศ. 2560

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,	
กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

1,000	(หน่ึงพัน)	บาท

1,000	(หน่ึงพัน)	บาท

2,000,000,000	บาท

2,000,000	หน่วย

3	ป	ี
นับจากวันออกหุ้นกู้

31	มกราคม	2557

ชุดที่1:	
31	มกราคม	2560

ชุดที่	1	:	3.78%	ต่อป	ี
จ�านวน	2,000,000,000	บาท

ทุกๆ	3	(สาม)	เดือน

A	
เม่ือวันที่	20	ธันวาคม	2556

     ครั้งที่ 2/2557 
ครบก�าหนดไถ่ถอน           

พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ.2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
ยูโอบี	จ�ากัด	(มหาชน)

4,000,000,000	บาท

4,000,000	หน่วย

2	ปี	9	เดือน	และ	3	ปี	6	เดือน 
	นับจากวันออกหุ้นกู้

17	กันยายน	2557

ชุดที่	1:	
17	มิถุนายน	2560

ชุดที่	2	:	
17	มีนาคม	2561

ชุดที่	1	:	3.61%	ต่อป	ี
จ�านวน	2,000,000,000	บาท

ชุดที่	2	:	3.80%	ต่อป	ี
จ�านวน	2,000,000,000	บาท

ทุกๆ	3	(สาม)	เดือน

A	
เม่ือวันที่	10	กรกฎาคม	2557

ครั้งที่ 1/2558 
ครบก�าหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ.2561 
และ พ.ศ.2563

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)

3,000,000,000	บาท

3,000,000	หน่วย

3	ปี	6	เดือนและ	5	ป	ี
นับจากวันออกหุ้นกู้

13	พฤษภาคม	2558

ชุดที่	1:	
13	พฤศจิกายน	2561

ชุดที่	2	:	
13	พฤษภาคม	2563

ชุดที่	1	:	2.58%	ต่อป	ี
จ�านวน	1,000,000,000	บาท

ชุดที่	2	:	3.13%	ต่อป	ี
จ�านวน	2,000,000,000	บาท

ทุกๆ	3	(สาม)	เดือน

A	
เม่ือวันที่	16	เมษายน	2558

ผู้ออกหุ้นกู้จะท�าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช�าระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ช�าระ	(ถ้ามี)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ	ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ

ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมั่นคงมากข้ึน ประกอบกับ 
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ หลายบริษัทก็มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ให้จ่ายในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มตั้งแต่ผลประกอบการปี 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู ้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 จาก
ก�าไรสุทธิของผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และ 
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากก�าไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น�าปัจจัย
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย 
การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

 
นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก�าไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู ้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผล 
ที่ได้รับไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในเงินปันผลดังกล่าว”

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  2558 7,670.28 7,680.36 3.44 1.75 50.8 18 พ.ค.2559

  2557 6,653.84 6,654.52 2.99 1.00 45.3 15 พ.ค.2558

  2556 5,801.82 5,175.03 2.61 0.85 36.5 15 พ.ค 2557

  2555 3,898.14 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค 2556

  2554 2,834.82 2,844.30 1.28 0.40 31.0 17 พ.ค 2555

	 						ส�ำหรับ	 ก�ำไรสุทธิ	 ก�ำไรสุทธิ	 อัตรำก�ำไรสุทธิ	 เงินปันผล	 อัตรำร้อยละของ	 วันที่
				ผลกำรด�ำเนินงำน	 จำกงบกำรเงินรวม	 ส่วนที่เป็นของ	 ต่อหุ้น	 ต่อหุ้น	 กำรจ่ำยเงินปันผล*	 จ่ำยเงินปันผล	
	 	 (ล้ำนบำท)	 บริษัทใหญ่	 (งบกำรเงินรวม)	 	 (%)
	 	 	 (ล้ำนบำท)	 	 	 	 	

เงินปันผลที่บริษัทฯ	จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังน้ี

หมำยเหตุ	
*  อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2554-2557 ค�านวณจากก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยกเว้นปี 2558 ค�านวณจากก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมตามการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น
  การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 จ�านวน 1.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 
 และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาทต่อหุ้น

รายงานประจ�าปี 2558
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โครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ระดับองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก
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สายงานการเงนิและบรหิารความเสี่ยง

รองก
รรม

ก
ารผู

้จัด
ก

ารใหญ
่ 

ก
ลุ่ม
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สนุ
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ธุรกิจ
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สายงาน
จัด

หาและสรรหาที่ดิ
น

1. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

รองประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและปฏิบัติการ

ก
รรม

ก
ารผู

้จัด
ก

าร 
ก

ลุ่ม
โรงงาน

พ
รีค

าสท
์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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2.1 คณะกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของ 

บรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี 
ถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ท้ังนีใ้นการด�าเนนิกจิการนัน้ กรรมการ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตามหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558) ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มีจ�านวน 
11 ท่าน ประกอบด้วย

2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร

 1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

 2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ

 3.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ

 4.  นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ

 5.  ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์  กรรมการอิสระ

 6.  ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ

 7.  นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ

 8.  นายเลอศักด์ิ จุลเทศ  กรรมการ

 9. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ

 10. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ

 11. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ

 ชื่อ ต�าแหน่ง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา  

วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือนายเลอศักดิ์ จุลเทศ หรือ นางรัตนา  
พรมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิยะ ประยงค์ หรือ 
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ  
รวมเป็น 2 คน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการบรษิทัไม่ได้เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร

และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกทั้ง 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร ซึง่เป็นการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร
งานประจ�าไว้อย่างชัดเจน 

บทบาท อ�านาจ หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้น�าและ

เป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุ
ผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน�า  
สอดส่องดูแลและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร 
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การ 
แสดงความคิดเหน็ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ  
รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับ 
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้
หรอืขายสนิทรพัย์ ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด 
เป็นต้น

2. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม  
เช่น จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ 
รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบ ก�าหนดให้ปฏิบัติตามและติดตาม 
ให้มีการปฏิบัติ

3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผน 
การด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี 
ของบริษัทฯ

รายงานประจ�าปี 2558
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13. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ให้คณะกรรมการ 
บริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท  
ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดย
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิทัฯ  
จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถอนมุตัริายการที่
ตนหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วน 
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งถอดถอนหรือพ้นจาก

ต�าแหน่งกรรมการบรษิทันัน้จะมกี�าหนดไว้ในข้อบงัคบับรษิทัฯ 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้มคีณะกรรมการบรษิทั 
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิน่ที่
อยู่ในประเทศไทย

2. ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ 
เลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน 
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
บรษิทัฯ ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตอุืน่ 
นอกจากออกตามวาระ

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึง 
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยม ี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรหิารโดยเลอืกจากกรรมการ 
บริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก พร้อม 
ทั้งก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหาร

8. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วยปฏบิตัิ
งานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ 
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

10. แต่งตัง้บคุคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ ภายใต้ 
การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจ 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที ่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

11. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

12. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต ่
รายการดงักล่าวจะต้องได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้
ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอืประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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3. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง 
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและ 
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วน 
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออก 
ต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนหุ ้นที่ถือโดยผู ้ ถือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 

จ�านวน 5 ท่าน โดยกรรมการอสิระไม่ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม เป็น 
ผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะ 
ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และมี 
คุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ประกาศก�าหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต ่
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ 
เห็นชอบก�าหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ซึง่เข้มกว่าเกณฑ์ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
ก�าหนดไว้ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ากับดูแลกิจการ 
ดังนี้

1 )  ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหาร
งาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล 
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูมี้อ�านาจควบคุมของผูท้ีมี่ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก  
รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติ เพื่อ 
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ 
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ 
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค�้าประกัน  
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น 
ท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 
ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ 
ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใด 
จะต�่ากว่า ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�า 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ 
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน
สอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ 
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง 
วิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
หรอืทีป่รกึษาทางการเงินซึง่ได้รบัค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาท 
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ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง

7 )  เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8 )  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขนัทีมี่นัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย

9 )  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น 
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมลีกัษณะ
เป็นไปตามข้อ (1)-(9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ 
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ 
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราช- 
บัญญตับิริษัทมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมอีย่างน้อย 
1 คน ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และ 
มีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ 
วัลลิกุล ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.   สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจ�าเป็น 
และเหมาะสม

2.   สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย
กฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

3. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส�าคัญที่เสนอโดย 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

4.   สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐาน 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป

5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที ่
มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงาน และเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด

8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่าย
กฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบคุคล 
ซึง่มีความเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 1. ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กรรมการตรวจสอบ
  ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (1)

 3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ

 4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการตรวจสอบ

 ชื่อ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ 
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 (เกษียณอายุตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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10. ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

12. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

  12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  12.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

  12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
หลกัทรพัย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  12.4   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี

  12.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

  12.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  12.7 ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

  12.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอ่ืนตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรหรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ในการปฏบิตัหิน้าที ่หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการ 
ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต หรือม ี
สิง่ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องทีส่�าคญัในระบบควบคมุภายใน 
หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี 
นัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึ
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยที่ก�าหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ 
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�า
หน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบริษทัฯ  
โดยแต่ละท่านจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ครบรอบออกตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทั

2.3 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงระดับองค์กร เพื่อท�าหน้าท่ีในการดูแลการบริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์กรของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดับองค์กร ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 6 ท่าน  
ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

 1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
   ระดับองค์กร

 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 3. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 4. นายครรชิต บุนะจินดา (1) กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 5. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 6. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 7. นายชาลี มาดาน (2) กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
   บริหารความเส่ียงระดับองค์กร

 ชื่อ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ 
(1) นายครรชิต บุนะจินดา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  โดยมผีลตัง้แต่
 วันที่ 17 กันยายน 2558
(2) นายชาลี มาดาน ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและเลขานุการบริหารความเส่ียง 
 ระดับองค์กร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
ได้แก่ นายชาลี มาดาน ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2558
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 1. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล (1) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 2. ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
  ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (2)

 3. นายอดุลย์  จันทนจุลกะ กรรมการบรรษัทภิบาล

 4. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการบรรษัทภิบาล

 ชื่อ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ 
(1) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม  2558
(2) ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 (เกษียณอายุตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเชิด 
สรรพนา ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พจิารณาทบทวนน�าเสนอเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ นโยบาย 
และแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนินงานของบรษิทัฯ 

ตามแนวทางของธรรมาภบิาล เพือ่ก่อให้เกดิความโปร่งใส เป็น
ธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

2. ดแูลให้ฝ่ายบรหิารจดัการน�านโยบาย/แนวปฏิบตัต่ิางๆ 
ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบาย 
และแนวปฏบิติัดงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัธรุกจิ
ของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลหรือ
เกี่ยวข้อง และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร 
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้
ก�าหนดไว้

4. ติดตามและส่ังการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่วางไว้

5. ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตังิานขององค์กรตาม
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละนโยบายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอก 
ตามความเหมาะสม

6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อ 
พึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ 
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อ 
วนัที ่28 ธนัวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 4 ท่าน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ (1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน

 2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน

 3. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 5. นายวิเชียร เมฆตระการ (3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ชื่อ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ 
(1) นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
(2) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
(3) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์  
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

2. สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

3. รบัทราบถงึความเสีย่งทีส่�าคญัๆ และพจิารณาว่าฝ่าย
จัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่

4. ตดิตามผลการปฏบิตัติามกรอบการบริหารความเสีย่ง
ระดับองค์กร

5. ปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อ 

พึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ 
จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2549 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 
กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้แก่ นายอดุมศักดิ ์แย้มนุน่ ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะ
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการผู้จัดการ 

2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการและ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี

3. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการ 
ผูจ้ดัการ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิและ/
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็น 
รปูแบบตัวเงนิและมิใช่ตวัเงนิ เพือ่จูงใจและรกัษาคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการ
ผู้อ�านวยการและกรรมการผู้จัดการ  

5. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิาน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการผู้จัดการ 

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาด โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

7. ปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

2.6 คณะกรรมการบริหาร
เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุดในการบรหิารจดัการบรษิทัฯ 

ให้เป็นไปตามทศิทาง นโยบายและเป้าหมายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและ
ย่ังยนืในการด�าเนนิธรุกจิ  คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุติัจดัตัง้
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ 
ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

หมายเหตุ 
(1) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
(2) นายชาลี มาดาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
(3) นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร 
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ  รองประธานกรรมการบริหาร

 3. นายวิเชียร เมฆตระการ (1) กรรมการบริหาร

 4. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร

 5. นายชาลี มาดาน (2) กรรมการบริหาร

 6. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (3) กรรมการบริหาร

 ชื่อ ต�าแหน่ง

 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดร. ต่อศักดิ์  
เลศิศรสีกลุรตัน์ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายกลยทุธ์ธุรกจิ
และปฏิบัติการ 

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร

1. ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด�าเนนิงาน 
งบประมาณประจ�าปี และอ�านาจการบริหารงานต่างๆ ของ 
บรษิทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน และ 
งบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อม
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3. พจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงินเพือ่การลงทนุ การจัดท�า 
ธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิเพือ่การเปิดบญัช ีกูย้มื 
จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของ 
บริษัทฯ ภายใต้อ�านาจวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้

4. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมี
ประสทิธภิาพ โดยครอบคลุมท้ังเรือ่งการคดัเลอืก การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเป็น 
คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้อ�านวยการ หรือ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทฯ  
ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

5. ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และอาจแต่งต้ัง หรือมอบหมายให้บุคคลใด 

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 5 ท่าน ดงัรายชือ่ต่อไปนี้
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บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรหิารตามทีเ่หน็สมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ 
ได้

6. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่ เสนอคณะ
กรรมการบรษัิท ยกเว้นงานทีอ่ยูภ่ายใต้หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
และ/หรือเป็นอ�านาจของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบรษิทัฯ 
ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง

7. ปฏิบัตหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบ
อ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสยีหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษิทัฯ หรือบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์) ซ่ึงการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ 
ดงักล่าว ตามทีข้่อบงัคบัของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  
หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการ
ที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การสรรหากรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดย

เลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 
บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความ
สามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับ
บริษัทฯ  มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

2.7 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซ่ึงมีคุณสมบัติตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 
10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ  กรรมการผู้อ�านวยการ

 3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์

 4. นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเด่ียว

 5. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้จัดการ 
   กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1

 6. นายภัคริน ทัตติพงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
   กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2

 7. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
   กลุ่มโรงงานพรีคาสท์

 8. นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
   สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง

 9. นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
   กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

 10. นายไมตรี ชัยมงคลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
   สายงานจัดซ้ือและสรรหาที่ดิน

 ชื่อ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ 
ผู้บรหิาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรอืผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิาร ส่ีรายแรก
นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารรายทีส่ี่ 
ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. กรรมการผู ้จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเรื่องการ

ด�าเนนิกจิการ และ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทัฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี 

การเบกิจ่ายเงินใดๆ ของบรษิทัฯ หากตรวจพบหรอืมข้ีอสงสยั
ว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

3. จัดโครงสร ้างองค ์กรและการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
อาจจะก�าหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลกิจ้างพนกังานของบรษิทัฯ 
ทีไ่ม่ใช่คณะผูบ้รหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสูง โดยจะเป็นผูม้อี�านาจ
แทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
หรอืการด�าเนนิงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จาก
สถาบนัการเงนิ การให้กูยื้มเงนิ ตลอดจนการเข้าเป็นผูค้�า้ประกนั 
เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 
20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

5. มอี�านาจอืน่ๆ ซึง่จ�าเป็นในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัทฯ มอบหมาย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับ
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

7. เจรจา พจิารณาเอกสารสญัญาเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน
ตามปกติของบริษัทฯ ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดงักล่าว เพือ่ให้คณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษทัฯ และ/หรอืผูม้ส่ีวนรบัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ พจิารณา
กลั่นกรองและหาข้อสรุป

8. มอบหมายให้บุคคลใดบคุคลหนึง่ หรอืหลายคนกระท�า
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการ 
มอบอ�านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใน
ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจให้ไว้ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ังที่ 
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของ 
บรษัิทฯ หรือกรรมการผูจั้ดการใหญ่สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ
ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตน 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจม ี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษัิทฯ หรอืบริษทัย่อย
ของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน 
ลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนมัุติ
รายการดงักล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขต 
ที่ชัดเจน

2.8 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อ 

ท�าหน้าทีด่แูลการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั การประชุม
ผูถ้อืหุน้และกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบรษิทั  เพือ่ช่วย
ให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การก�ากบัดูแลกจิการ
เป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภบิาลทีด่ ีปัจจบุนัคณะกรรมการ
บรษิทัได้แต่งตัง้ให้ นายไพศาล ร�าพรรณ์ เป็นเลขานกุารบรษัิท 
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัปรากฏในข้อมลูประวตักิรรมการและ
ผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษัิท
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป ็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด  
และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติ 
ตามมติและนโยบาย

3. ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 
อย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงที่
มีนัยส�าคัญแก่กรรมการบริษัท

4. บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นและการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 
ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของ 
บริษัทฯ

6. ตดิต่อส่ือสารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบสิทธิต่างๆ 
ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

7. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารและเอกสารส�าคญัอืน่ๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบรษัิท 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและรายงานประจ�าปีของบริษัท รวมถึง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน
นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ

9. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการเข้ารับต�าแหน่งของ
กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการ
เรือ่งอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนประกาศก�าหนด

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.0046% (103,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : 103,500 หุ้น
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam,  
 The Netherlands
• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam,  
 The Netherlands
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam,  
 The Netherlands

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
อายุ	65	ปี
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จ�ากัด
• ประธานประจ�าประเทศไทยกลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน   
 (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย
• นายกสมาคมสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 พระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ปี 2544-2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด  
 (มหาชน)
• ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
• ปี 2538-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด   
 (มหาชน)
• ปี 2534-2537 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ปี 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations  
 Department, International Monetary Fund, Washington DC

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program - DCP 18/2002 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries -  
 CGI 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 54.52% (1,214,000,000 หุ้น)
2. คู่สมรส : 3.82% (85,000,000 หุ้น)
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.82% (85,000,000 หุ้น)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 54.41% (1,214,000,000 หุ้น)
2. คู่สมรส : 3.81% (85,000,000 หุ้น)
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.81% (85,000,000 หุ้น)
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• พี่ชายนางรัตนา พรมสวัสดิ์

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2541-2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จ�ากัด
 (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
• ปี 2528-2536 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program - DCP 51/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Directors สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
อายุ	58	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.0009% (19,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : 19,500 หุ้น
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• นายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก
• กรรมการบริหาร ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
 การศึกษา (สมศ.)
• ที่ปรึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต
• กรกฎาคม 2551-กรกฎาคม 2555 
 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
• ปี 2552-2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 
อายุ	61	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
กรรมการบริหารการลงทุนต่างประเทศ	/	กรรมการผู้อ�านวยการ	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	22	กุมภาพันธ์	2556)

• ปี 2551-2555 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2555 ประธานส�านักงานกองทุนพัฒนาเมือง
 ในภูมิภาค RUDF
• ปี 2553-2556 ประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
• ปี 2554-2556 ประธานมูลนิธิไทรใหญ่
• ปี 2545-2551 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้   
 ประกันภัย จ�ากัด
• ปี 2550-2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจและ  
 ปฏิบัติการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548-2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2545-2547 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

การฝึกอบรม
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Mini MBA รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Management Development Program for Middle Manager 
 ของ ธนาคาร Standard Chartered ประเทศสิงคโปร์
• วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 
 รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• Director Accreditation Program - DAP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.031% (693,000 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : (-693,000 หุ้น)
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• นายกสมาคมอาคารชุดไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• กรรมการ คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย   
 (กทม.)
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์   
 ออกแบบและก่อสร้าง (หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
 แห่งประเทศไทย)
• กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
 (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
• กรรมการ คณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
 (REIC)

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
อายุ	48	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม	1
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)	

• กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย
• กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2553-2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 
 ส�านักพัฒนาธุรกิจบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส�านกัปฏิบตักิาร 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2550-2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 
 ส�านักพัฒนาธุรกิจบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548-2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
 การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด  
 (มหาชน)
• ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิล 
 พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2542-2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
 บริษัท ลลิล แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด
• ปี 2536-2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท ลลิล แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด

การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง   
 (มหานคร รุ่นที่ 3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัย
 นวมินทราธิราช 
• Directors Certification Program - DCP 56/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร
 ระดับสูง รุ่นที่ 5/2549 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 3.52% (78,399,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : 0.0045% (100,000 หุ้น)
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 1.76% (39,320,400 หุ้น)
2. คู่สมรส : 0.58% (13,000,000 หุ้น)
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 1.17% (26,000,000 หุ้น)
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : (-39,079,100 หุ้น)
2. คู่สมรส : 12,900,000 หุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 26,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

การศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
• ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จ�ากัด
 (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
• ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
• ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง

นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
อายุ	54	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้จัดการ	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program - DCP 52/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.030% (678,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.047% (1,056,900 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : 378,400 หุ้น
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักปฏิบัติการ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด
• ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program - DCP 59/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายปิยะ ประยงค์
อายุ	46	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมาย  
 มหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
 พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริษัท ออล่า จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด
• กรรมการบริษัท ส�านักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จ�ากัด
• กรรมการบริษัท ออดิท วัน จ�ากัด
• กรรมการบริษัท แอสโซซิเอท วัน จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ 
 แอนเดอร์เซ่น ประเทศไทย

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
อายุ	53	ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

• ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ�ากัด
• ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง  
 จ�ากัด
• ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด  
 (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด   
 เซอร์วิส จ�ากัด, กรรมการ บริษัท ดุสิตสินธร จ�ากัด
• ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ�ากัด   
 (มหาชน)
• ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ต�าแหน่งสุดท้าย) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
อายุ	70	ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบรรษัทภิบาล	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	27	เมษายน	2548)

การฝึกอบรม
• Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program - ACP 7/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee 3/2007 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.00083% (18,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : (-18,500 หุ้น)
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics  
 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and   
 Mathematical Economics), London School of Economics,
 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงาน
 เพื่อสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2552-2555 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
อายุ	62	ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	21	มีนาคม	2557)

• ปี 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

การฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า - เกียรตินิยม) 
 California State Polytechnic University, Pomona

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
 คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกันภัย จ�ากัด  
 (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด

นายวิเชียร เมฆตระการ
อายุ	62	ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	10	พฤศจิกายน	2557)

• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด
• กรรมการ ส�านักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ   
 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2552-มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2549-2552 กรรมการผู้อ�านวยการ 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

การฝึกอบรม
• Advanced Technical in Microwave, 
 California State University - Northridge
• Mini MBA for Shinawatra Executives 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Advanced Executive Program, Kellogg School of   
 Management, Northwestern University, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง" รุ่นที่8 (วตท.8)   
 สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Director Certification Program – DCP107/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne,  
 Australia
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
• ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
• กรรมการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
• กรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
• ที่ปรึกษา บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ากัด

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
อายุ	61	ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
(วันที่เข้าเป็นกรรมการ	4	ธันวาคม	2557)

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ 
 บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จ�ากัด
• ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ 
 บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ากัด
• ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ 
 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
• ปี 2551-2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 (TBCSD)
• ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/กรรมาธิการ
 และเลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน

การฝึกอบรม
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่1 / สถาบันพัฒนา
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
• Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Accredited Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.024% (540,400 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.021% (472,000 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : (-68,400 หุ้น)
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2533-2551 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2528-2533 การประปานครหลวง
• ปี 2526-2528 กรมชลประทาน
• ปี 2526 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Executive Coaching
• Executive Development Program (EDP)

นายนิมิตร พูลสวัสดิ์
อายุ	55	ปี
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	9	มิถุนายน	2551)	

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.00085% (19,000หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.00085% (19,000หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์) 
 Texas A&M University,Texas, USA.
• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ  
 คอนโดมิเนียม 2 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจคอนโดมิเนียม 5  
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556-2556 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ 
 บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จ�ากัด
• ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคิวเอสเตท จ�ากัด  
 (มหาชน)
• ปี 2547-2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ�ากัด

นายภัคริน ทัตติพงศ์ 
อายุ	46	ปี
รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม	2	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	22	พฤษภาคม	2556)	

• ปี 2543-2546 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
• ปี 2540-2542 ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนา 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2539-2540 ผู้จัดการโครงการ 
 บริษัท ไรมอนแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2534-2536 สถาปนิกโครงการ 
 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จ�ากัด 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ
 พรีคาสท์และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Condo  
 Construction Center บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด   
 (มหาชน)
• ปี 2547-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพฤกษาพรีคาสท์  
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2523-2547 ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง 
 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
 ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย 
 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

นายอมรพล ธูปะวิโรจน์
อายุ	59	ปี
รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพรีคาสท์	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	21	มิถุนายน	2547)	

 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียเทิร์นเอ้าท์ 
 (กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-โคจิเฟอร์)
 ผู้จัดการโครงการ โครงการก่อสร้าง 
 บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)

การฝึกอบรม
• Executive Coaching - Indigo Consulting
• Executive Coaching - C.E. Enterprise
• The 7 habits of Highly Effective Leaders - Pac Rim   
 Consulting Group
• Top Management Development Program - NIDA/ITD

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและ 
 บริหารความเสี่ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2555-2557 Head of Capital and Portfolio Management,  
 APAC, Country Executive and Head of International Banking  
 ธนาคารรอยัลแบงก์ออฟสก็อตแลนด์
• ปี 2553-2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
 บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารเอไอจีเพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)

นายชาลี มาดาน 
อายุ	53	ปี
กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	1	กรกฎาคม	2558)	

• ปี 2546-2551 Managing Director ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 ประเทศเวียดนาม
• ปี 2537-2546 Director ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
 Board of Director บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป จ�ากัด   
 (มหาชน)
• ปี 2534-2537 Team Head Corporate Banking บริษัท   
 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ�ากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร 
• ปี 2530-2531 GM Thailand Sassoon Securities PTE LTD,  
 Hongkong
• ปี 2528-2530 Head, Custodial Services บริษัท สแตนดาร์ด 
 ชาร์เตอร์ด จ�ากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรม
• Senior Risk Program (SCO) Citibank Switzerland
• Directors Certification Program - DCP 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ  
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2558 กรรมการผู้จัดการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด
• ปี 2525-2551 ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด  
 (มหาชน)
• ปี 2522-2525 วิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด  
 (มหาชน)

การฝึกอบรม
• Advanced Management Program (AMP) 
 from Harvard Business School

นายไพโรจน์ อานามวัฒน์
อายุ	59	ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	1	ตุลาคม	2558)	

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2539-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ากัด  
 (บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 100%) 
 งานประเมินราคาและจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
• ปี 2538-2539 ผู้จัดการเขตด้านสินเชื่อ 
 ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
• ปี 2535-2538 ผู้จัดการอาวุโสสาขา 
 ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
 ผู้อ�านวยการสาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530-2535 ผู้จัดการโรงงานน�้าตาลสิงห์บุรี  
 {โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)} 
 และผู้จัดการสาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นายไมตรี ชัยมงคลานนท์ 
อายุ	61	ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานสรรหาที่ดินและจัดซื้อจัดจ้าง	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	1	ตุลาคม	2558)	

การฝึกอบรม
• วิทยากรหลักสูตร Problem Solving and Decision Making   
 KepnerTregoe (PSDM) ของ Kepner Tregoe
 และหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองส�าหรับ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : 0.00% (100 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : 0.00% (500 หุ้น)
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : 400 หุ้น
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ 
 ประเทศออสเตรเลีย
• อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวูลลองกอง 
 ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2552-2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2552 ผู้อ�านวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล
อายุ	52	ปี
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	24	กันยายน	2551)		

• ปี 2550-2551 ผู้อ�านวยการ บริษัท แกรนด์แอสเสท 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2547-2550 ผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด   
 (มหาชน)
• ปี 2546-2547 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บริษัท เบทาโกรกรุ๊ป จ�ากัด
• ปี 2542-2545 ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จ�ากัด
• ปี 2539-2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
 บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Certified Information System Audit - CISA 0126580/2001  
 ISACA
• Director Certification Program - DCP 56/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจ�าปี 2558
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2. คู่สมรส : -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2552-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  
 จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551-2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท  
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548-2549 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า 
 บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2535-2548 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย

นายไพศาล ร�าพรรณ์ 
อายุ	56	ปี
เลขานุการบริษัท
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร	1	เมษายน	2551)

การฝึกอบรม
• Company Secretary Program - CSP 27/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Effective Minute Taking - EMT 13/2009 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Reporting Program - BRP 3/2010 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

1.	ดร.พิสิฐ	ล้ีอาธรรม	 X	 -	 -	 -	 -	 -	 -

2.	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 /	&	//	 -	 -	 -	 X	 X	 X

3.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	 /	 -	 -	 -	 -	 -	 -

4.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักด์ิ	 /	 -	 -	 -	 -	 -	 -

5.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	 /		 -	 -	 -	 -	 -	 -

6.	นางรัตนา	พรมสวัสด์ิ	 /		 /	 -	 -	 /	 /	 -

7.	นายปิยะ	ประยงค์	 /	&	//	 /	 -	 -	 -	 -	 /

8.	นายเลอศักด์ิ	จุลเทศ	 /	&	//		 -	 -	 -	 -	 -	 -

9.	นายครรชิต	บุนะจินดา	(1)	 /		 -	 -	 -	 -	 -	 -

10.	ดร.ปิยสวัสด์ิ	อัมระนันทน์		 /	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

11.	นายวิเชียร	เมฆตระการ	(2)	 /	&	//	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

12.	ดร.อนุสรณ์	แสงน่ิมนวล	(3)	 /	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

13.	นายชาลี	มาดาน	(4)	 //	 -	 -	 -	 -	 -	 -

14.	นางสาวสุภรณ์	ตรีวิชยพงศ์	(5)	 //	 /	 /	 /	 /	 /	 /	

 
ชื่อ

 บริษัทฯ บจ.เกสร บจ.พนาลีฯ บจ.พุทธชาดฯ บจ.พฤกษา บจ.พฤกษา บจ. พฤกษา
       ก่อสร้าง   อินเตอร์ฯ โอเวอร์ซีส์ โอเวอร์ซีส์
        เซอร์วิส

หมายเหตุ :		/	=	กรรมการ			X	=	ประธานกรรมการ			//	=	กรรมการบริหาร	
	
	(1)	นายครรชิต	บุนะจินดา	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	17	กันยายน	2558	
	(2)	นายวิเชียร	เมฆตระการ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	10	พฤศจิกายน	2557	เป็นต้นมา	และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	21	มกราคม	2558	เป็นต้นมา
	(3)	ดร.	อนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2557	เป็นต้นมา
	(4)	นายชาลี	มาดาน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2558	เป็นต้นมา
	(5)	นางสาวสุภรณ์	ตรีวิชยพงศ์	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2558

รายงานประจ�าปี 2558
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557

หมายเหต	ุ
(1)	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2558	เป็นต้นไป
(2)	นายครรชิต	บุนะจินดา	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท	และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	17	กันยายน	2558
(3)	นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	แทน	นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2557	เป็นต้นไป
(4)	นายวิเชียร	 เมฆตระการ	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 21	มกราคม	2558	 เป็นต้นไป	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 14	พฤษภาคม		
	 2558	เป็นต้นไป
(5)	ดร.อนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	ได้รับการแต่งตั้ง	ให้เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	แทน	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ	บูรณสมภพ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	21	มกราคม	2558	เป็นต้นไป
(6)	นายปิยะ	ประยงค์	ได้รับการแต่งตั้ง	ให้เป็นกรรมการบริหาร	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2557	
(7)	นายชาลี	มาดาน	ได้รับการแต่งตั้ง	ให้เป็นกรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2558	เป็นต้นไป
(8)	นางสาวสุภรณ์	ตรีวิชยพงศ์	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2558

1.	ดร.พิสิฐ	ล้ีอาธรรม	 10/11	 10/11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	7/10	 12/13

2.	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	 10/11	 11/11	 12/12	 12/12	 -	 -	 10/12	 12/12	 -	 -	 10/10	 13/13

3.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	 11/11	 9/11	 -	 -	 12/12	 12/12	 -	 -	 7/7	 5/5	 -	 -

4.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักด์ิ	(1)	 11/11	 11/11	 -	 -	 12/12	 12/12	 12/12	 12/12	 -	 -	 10/10	 13/13

5.	นายครรชิต	บุนะจินดา	(2)	 6/7	 10/11	 -	 -	 -	 -	 9/9	 10/12	 -	 -	 -	 -

6.	นายปิยสวัสด์ิ	อัมระนันทน์	(3)	 10/11	 8/8	 -	 -	 12/12	 1/1	 -	 -	 -	 -	 -	 -

7.	นายวิเชียร	เมฆตระการ	(4)	 11/11	 1/1	 11/11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 6/6	 -	

8.	ดร.อนุสรณ์	แสงน่ิมนวล	(5)	 10/11	 0/0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7/7	 -	 -	 -

9.	นายเลอศักด์ิ	จุลเทศ	 11/11	 11/11	 12/12	 12/12	 -	 -	 11/12	 12/12	 -	 -	 -	 -

10.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	 10/11	 10/11	 -	 2/2	 -	 -	 10/12	 11/12	 -	 -	 -	 -

11.	นายปิยะ	ประยงค์	(6)	 11/11	 10/11	 10/12	 3/3	 -	 -	 11/12	 11/12	 -	 -	 -	 -

12.	นางรัตนา	พรมสวัสด์ิ	 9/11	 9/11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 6/7	 4/5	 -	 -

13.	นายชาลี	มาดาน	(7)	 -	 -	 4/4	 -	 -	 -	 3/4	 -	 -	 -	 -	 -

14.	นางสาวสุภรณ์	ตรีวิชยพงศ์	(8)	 -	 -	 8/8	 11/12	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

                ปี 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557  2558 2557

 

ชื่อ

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
  บริษัท บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง บรรษัทภิบาล สรรหาและ
     ระดับองค์กร  พิจารณา
       ค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว 
และคอนโดมิเนียม บริษัทฯ มุ่งมั่นคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ โดยเน้นบ้านนวัตกรรมเพ่ืออนาคตที่สามารถรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคใน 4 ด้าน ได้แก่ บ้านแข็งแรงปลอดภัย บ้านประหยัดพลังงาน บ้านใส่ใจด้านสุขภาพ และ 
บ้านทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งม่ันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยท่ีมีคุณค่า 
เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการพัฒนา 
บริษัทฯ ด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามการด�าเนินงาน 
และอภิปรายปัญหาส�าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมามีการด�าเนินงานที่มี
สาระส�าคัญ ดังน้ี

1. การเปิดโครงการใหม่ รวม 44 โครงการ แบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ บ้านเด่ียว 6 โครงการ และคอนโดมิเนียม 
4 โครงการ

2. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ 
ผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

 2.1 ผลประเมนิโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2558 (Annual General Meeting หรอื “AGM”) 
โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556-2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 2.2 ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมิน 
เท่ากับหรือมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 2.3  รางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทย 
ที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากท่ีสุด ตามด้วยบริษัทจดทะเบียนจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัท และอินโดนีเซีย 2 บริษัท โดยเป็นโครงการท่ีริเริ่มโดย ASEAN 
Capital Markets Forum โดยการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค
อาเซียน

 2.4 รางวัล SET Awards 2015 ซ่ึงจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร จ�านวน  
3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียน 
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

 2.5 รางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภท 
รางวัล Recognition จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

 2.6 รางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY จัดท�าวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015”

รายงานคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2558

104



 2.7 รางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Property Report ของ 
โครงการไอวี่ แอนพิโอ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Condo Development (Thailand) และสาขา Best Luxury Condo 
Development (Bangkok) ของโครงการแชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส เกษตร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best Affordable 
Condo Development (Bangkok)

3. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล 
และจัดงาน CG Day ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว รวมทั้ง 
ให้พนักงานทุกคนลงนามให้สัตยาบันเพื่อรับทราบ

4. คณะกรรมการบรษัิทฯ อนมุตักิารเข้าลงนามแบบประเมนิตนเอง 71 ข้อ ส�าหรบัยืน่ขอรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัทฯ 
และเมื่อด�าเนินการภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 

การที่บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จได้น้ัน เน่ืองมาจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ ทุกคน ที่รวมพลังฝ่าฟันอุปสรรคจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ เพื่อก้าวสู่จุดหมายส�าคัญให้ธุรกิจก้าวเติบโต 
ต่อเนื่องอย่างม่ันคง คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทุกแห่ง และให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานที่วางไว้ 
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และเอาใจใส่ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร ตลอดจนป้องกันมิให้กระบวนการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อก้าวไปสู่บริษัทฯ ชั้นน�า ที่เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

   

      
     ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
     ประธานคณะกรรมการบริษัท
     22 มกราคม 2559
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ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ นายเลอศักด์ิ จุลเทศ เป็นรองประธานกรรมการ นายวิเชียร เมฆตระการ นายปิยะ ประยงค์ และ 
นายชาลี มาดาน เป็นกรรมการบริหาร (นายชาลี มาดาน เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนางสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ตั้งแต ่
วันที่ 13 สิงหาคม 2558) น้ันในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ ก�าหนดนโยบาย 
ติดตาม และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญ 
สรุปได้ดังนี้

 
 พิจารณากล่ันกรอง อนุมัติ และติดตามโครงการลงทุนต่างๆ
 คณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ทั้งธุรกิจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส ์

และคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ของ
เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้น พร้อมทั้งก�าหนดทิศทางและให้ค�าแนะน�าถึงโอกาสและความท้าทาย 
ในการพัฒนาโครงการ โดยการลงทุนในโครงการใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ควบคู่กับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

 ก�าหนดนโยบาย ติดตาม และให้ค�าแนะน�าผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์
 ภายใต้วิสัยทัศน์ “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้น 

เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยท่ีมีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว 
ได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน” คณะกรรมการบริหาร ได้ก�าหนดนโยบาย ติดตาม และ 
ให้ค�าแนะน�าต่อผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่ๆ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสรรหาและเลือกใช้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน  
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อรองรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร

 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร ้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า 
การด�าเนนิกจิการของบรษิทัได้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ทีไ่ด้วางไว้ รวมทัง้ตอบสนองโอกาสและความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อม 
ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

     
     นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์
     ประธานคณะกรรมการบริหาร
     12 กุมภาพันธ์ 2559
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ 
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการ และนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็น
เลขานุการ โดยประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ

 ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการท�างาน
ที่ดี และมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 
โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 
5 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่าน
ปรากฏในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะค�านึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะจูงใจให้กรรมการหรือผู้บริหาร
มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู ้ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 10 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหา
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
เพื่อเตรียมการก�าหนดนโยบายการให้ผลตอบแทนเพื่อการปรับปรุงในอนาคต เพื่อให้มีความจูงใจและสามารถสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถเข้ามาท�าหน้าที่ในการสร้างความเติบโตและเกิดความยั่งยืนในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
ในอนาคตต่อไป

     
     นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
     ประธานกรรมการสรรหา
     และพิจารณาค่าตอบแทน
     4 มกราคม 2559

รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ท�าการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในปี 2558 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง การด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม 
ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย โดย 
คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ให้ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงที่จะมีต่อผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ โดยในภาพรวมสามารถด�าเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ดังนี้

กรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร
คณะกรรมการฯ จัดให้มีการจัดท�ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรขึ้น และประกาศให้พนักงานทุกคน 

รับทราบ เพื่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในแต่ละสายงาน 
รวมถึงหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินและจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงองค์กร
คณะกรรมการฯ จัดให้มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงระดับองค์กร (Corporate Risk) ทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน ภายใต ้

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อล�าดับความเส่ียงที่มี
ความส�าคัญและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงดังกล่าวลง 
ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งจัดท�าตัวชี้วัดความเส่ียงหลักๆ เพื่อใช้ในการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง 
ดังกล่าว โดยให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมการฯ จัดให้มีการรายงานเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอจากตัวช้ีวัดหลักที่ก�าหนดข้ึน 

กระท่ังมั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวลดลงสู่ระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

รายงานประจ�าปี 2558
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สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและจัดให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผ่านการเตรียมความพร้อม 

ด้านกลยุทธ์ กระบวนการ บุคลากร และทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะ 
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤติการณ์

โดยสรปุ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเส่ียงและการบรหิารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

   
   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร
   30 ธันวาคม 2558

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี 
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานกรรมการ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ เป็นกรรมการ 

 ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพ่ือติดตามการด�าเนินงานตามแผนงาน 
การพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
• เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน 
• เพิ่มจุดลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
• เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• เสนอช่ือกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน เป็นทางเลือกให้ผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอระเบียบวาระและบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558  

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนในระบบ Line ID: @pruksacg และ e-mail: cg@pruksa.com จากช่องทาง 

การแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนเดิม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ www.
pruksa.com “ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” และ Call Center 1739 
ซึ่งบริษัทฯ มีการก�าหนดกระบวนการส�าหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่อง 
ที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทุกช่องทาง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ร้องเรียนทุกราย 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายงานประจ�าปี 2558
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4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
• แถลงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคต แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ 

เป็นประจ�าทุกไตรมาส
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักศึกษา เย่ียมชมกิจการของบริษัท ณ โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา และนวนคร ซึ่งเป็นระบบ 

ที่ทันสมัย (Fully Precast) 
• จัดท�าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• จดัให้มกีารประชุมระหว่างกนัของกรรมการอสิระ โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายบรหิารเข้าร่วมในการประชมุ 

ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ การด�าเนินการของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ 

• ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และก�าหนดวัน CG DAY 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยกรรมการบริษัททุกท่านร่วมลงนามสัตยาบันพร้อมเพรียงกันต่อบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

   
   ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
    19 มกราคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส�าหรับปี 2558 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาท (ปี 2556 ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 31 ล้านบาท และ ปี 2557 
ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้ 
เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) ทีด่�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านั้น โดยกรรมการ 
ทีไ่ม่ได้เป็นผู้บรหิาร (Non-executive Directors) ทีจ่ะมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ถอืหุน้ด้วย ส�าหรบักรรมการ 
ท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2558 เม่ือเทียบกับที่จ่ายในปี 2557 และ 2556 มีดังนี ้

 
ชื่อ / ต�าแหน่ง

  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556

  ค่าตอบแทน  โบนัส (1) ค่าตอบแทน  โบนัส (1) ค่าตอบแทน  โบนัส (1)

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม	 3,810,000	 3,900,150	 3,960,000	 2,541,628	 3,924,000	 1,808,873

ประธานกรรมการบริษัท	

และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน	 	 7,710,150	 	 	 6,501,628	 	 	 5,732,873

2. ศาตราจารย์เกียรติคุณ

ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ *	 -	 -	 2,294,193	 1,254,396	 2,445,380	 1,131,345

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 	 -	 	 	 3,548,589	 	 	 3,576,725

3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	 2,370,000	 1,692,090	 2,280,000	 1,038,977	 2,255,000	 1,085,324

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการบรรษัทภิบาล	 	 4,062,090	 	 	 3,318,977	 	 	 3,340,324

4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ	 3,000,000	 1,917,090	 2,580,000	 1,653,977	 2,785,400	 1,085,324

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดับองค์กร	และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 	 4,917,090	 	 	 4,233,977	 	 	 3,870,724

5. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ** 	 -	 -	 2,436,667	 1,091,218	 2,198,710	 1,067,852

กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน	

และกรรมการบรรษัทภิบาล	 	 -	 	 	 3,527,885	 	 	 3,266,562

หน่วย: บาท

รายงานประจ�าปี 2558
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ชื่อ / ต�าแหน่ง

  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556

  ค่าตอบแทน  โบนัส (1) ค่าตอบแทน  โบนัส (1) ค่าตอบแทน  โบนัส (1)

6. นายครรชิต บุนะจินดา	 1,464,667	 336,070	 2,010,000	 838,093	 1,293,333	 639,462

กรรมการอิสระ	และกรรมการ	 	 1,800,737	 	 	 2,848,093	 	 	 1,932,795

บริหารความเส่ียงระดับองค์กร

7. ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์	 2,400,000	 1,910,100	 1,314,194	 1,080,685	 -	 -

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 4,310,100	 	 	 2,394,879	 	 	 -

8. นายวิเชียร เมฆตระการ 	 2,190,000	 1,556,070	 238,000	 155,659	 -	 -

กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน	 	 3,746,070	 	 	 393,659	 	 	 -

และกรรมการบริหาร

9. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล	 1,960,000	 1,316,070	 126,451	 -	 -	 -

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 	 3,276,070	 	 	 126,451	 	 	 -

รวม 17,194,667 12,627,641 17,239,505 9,654,633 14,901,823 6,818,180

    29,822,308   26,894,138   21,720,003

หมายเหตุ 
(1)	 บริษัทจ่ายโบนัสปีละ	2	ครั้ง	แบ่งเป็น	ผลงานครึ่งปีแรกและผลงานครึ่งปีหลัง	ในผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนมกราคมในปีถัดไป	ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว
*	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ	บูรณสมภพ	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	(เกษียณอายุตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท)	เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2557
**	นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน	2557	

หมายเหตุ 
(1)	 บริษัทจ่ายโบนัสปีละ	2	ครั้ง	ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเมื่อ	31	กรกฎาคม	ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายเมื่อ	31	มกราคม	ในปีถัดไป	ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว

1.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
ลักษณะค่าตอบแทน

  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556

  จ�านวน(ท่าน)  จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน(ท่าน)  จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน(ท่าน)  จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน/ค่าแรง	 10	 95,749,197	 10	 86,832,471	 10	 77,505,871

โบนัส	(1)	 10	 54,415,015	 10	 62,464,132	 10	 43,098,220

เงินสะสมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 10	 6,859,319	 10	 6,459,607	 10	 2,555,674

เงินได้อื่นๆ	 10	 8,525,763	 10	 4,007,405	 10	 6,643,000

รวม 10 165,549,293 10 159,763,616 10 129,802,765

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู ่ในรูปของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรใบส�าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อย โดยในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมต ิ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จ�านวน 22,000,000 
หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิท่ีใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุน้สามัญ 1 หุ้น ในปี 2556 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ได้มมีติ 
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) จ�านวน 15,000,000 
หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิท่ีใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 6 (PS-WF) จ�านวน 
15,000,000 หน่วย โดยมอีตัราการใช้สทิธทิีใ่บส�าคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย  ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ 

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่น สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง 
คือ  ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันท�าการสุดท้าย 
ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 
ของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิ 
ได้ภายในวนัครบก�าหนดอายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิซึง่บรษิทัฯ 
ได้น�ามาจดัสรรให้แก่กรรมการ (1) และผู้บรหิาร 8 ท่าน (ผู้บรหิาร 
ในที่นี้ หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
บริหารใหญ่ส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา 
รวมถึงผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ
บรหิารรายทีส่ีท่กุราย และให้หมายความรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่ง 
ระดบับรหิารในสายงานบญัชีและการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
เป็นจ�านวนรวม 1,425,700 หน่วย (PS-WD จ�านวน 676,100 
หน่วย, PS-WE จ�านวน 386,600 หน่วย, PS-WF จ�านวน 
363,300 หน่วย) และในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ มีการใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WD, PS-WE, PS-WF) และมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในปี 2558

 
ชื่อ

                            ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)        ใบส�าคัญที่ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในปี 2558 (หน่วย)

  PS-WD  PS-WE PS-WF  PS-WD PS-WE  PS-WF

1.	นายเลอศักด์ิ	จุลเทศ	 -	 -	 119,500	 -	 -	 119,500

2.	นายปิยะ	ประยงค์	 260,100	 118,400	 -	 260,100	 118,400	 -

3.นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	 231,100	 194,200	 93,400	 231,100	 194,200	 93,400

4.	นายนิมิตร	พูลสวัสด์ิ	 116,400	 74,000	 68,500	 116,400	 -	 -

5.	นายภัคริน	ทัตติพงศ์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

6.	นายอมรพล	ธูปะวิโรจน์	 68,500	 -	 42,100	 68,500	 -	 42,000

7.	นายชาลี	มาดาน	 -	 -	 -	 -	 -	 -

8.	นายพรเทพ	ศุภธราธาร	 -	 -	 39,500	 -	 -	 39,500

รวม 676,100 386,600 363,000 676,100 312,600 294,400

หมายเหตุ 
(1)	 การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท	แต่เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย	ดังนั้นจึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ	
	 ตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	32/2551	เรื่อง	การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551

รายงานประจ�าปี 2558
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3. จ�านวนบุคลากรและผลตอบแทน

3.1 จ�านวนพนักงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น จ�านวน 3,437 คน ดังนี้

               บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จ�านวนพนักงาน

ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ	CEO	 	23

สายงานพัฒนาธุรกิจ	MD-CDG1	 220

สายงานพัฒนาธุรกิจ	MD-CDG2		 117

สายงานพัฒนาธุรกิจ	MD-SDH	 822

สายงานพัฒนาธุรกิจ	MD-TH	 1,247

สายงานพัฒนาธุรกิจ	MD-Precast	 418

สายงานพัฒนาธุรกิจ	CSO	 300

สายงานพัฒนาธุรกิจ	CPLO	 94

สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง	CFRO	 190

สายงานบริหาร	COO	 	6

รวม  3,437

3.2 การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ ส้ิน 31 ธันวาคม   2558 2557 2556 2555 2554

จ�านวนพนักงานทั้งส้ิน	(คน)	 3,437	 3,383	 3,119	 2,737	 2,619
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3.3 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 
พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจ�าปี  
การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือส�าหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล 
การศึกษาบุตร เป็นต้น ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ 
มีรายละเอียด ดังนี้

3.4 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพในปี 2543 ตามพระราชบัญญัต ิ

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจ�านวนร้อยละ 5-10% ของเงินเดือนของพนักงาน เข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละเริ่มต้น 5% สูงสุด 10% ของเงินเดือน 
ของพนักงาน (โดยค�านวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย)

                 
ประเภทค่าตอบแทน

  ส�าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่

   31-ธ.ค.-58  31-ธ.ค.-57

เงินเดือนรวม	 	 1,616,874,164	 1,517,457,575

เงินรางวัลพิเศษ	(1)	 	 757,245,148	 964,531,199

เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 104,358,285	 96,022,900

เงินสมทบประกันสังคม	 30,454,152	 30,440,054

ค่าล่วงเวลา	 	 101,065,287	 96,179,384

ค่าตอบแทนอื่น	 	 310,336,265	 311,720,737

รวม  2,920,333,302 3,016,351,850

          อายุงาน (นับจากวันเข้างาน)   อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ

น้อยกว่า	1	ปี	 	 5%	 5%

ตั้งแต่	1	ปี	แต่ไม่ถึง	3	ปี	 6%	 6%

ตั้งแต่	3	ปี	แต่ไม่ถึง	5	ปี	 7%	 7%

ตั้งแต่	5	ปี	แต่ไม่ถึง	7	ปี	 8%	 8%

ตั้งแต่	7	ปีข้ึนไป	 	 10%	 10%

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนรวม	คือ	ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เฉพาะในประเทศไทย
(1)	บริษัทจ่ายโบนัสปีละ	2	ครั้ง	ผลงานครึ่งปีแรก	จ่ายเมื่อ	31	กรกฎาคม	ผลงานครึ่งปีหลังจ่ายเมื่อ	31	มกราคม	ในปีถัดไป	ยอดเงิน	รางวัลพิเศษที่ปรากฏในแต่ละปีได้รวมโบนัสที่จ่ายในปีถัดไปไว้แล้ว

รายงานประจ�าปี 2558
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG  
Scorecard) โดยคณะกรรมการมกีารจดัท�าและอนมุตันิโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็น 
ประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผน 
การด�าเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ  
โดยในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งท่ี 4/2558  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ปรับปรุงคู ่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ และให้มี 
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญ
ดังกล่าว โดยการจัดงาน “CG DAY” ขึ้น และให้จัดพิมพ์คู่มือ 
จรรยาบรรณและมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ในบริษัทฯ ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบัน โดยระบุ 
ชื่อ-สกุล และส่งกลับไปที่กล่องรับเอกสารลงนามสัตยาบัน
หรือเลขานุการประจ�าสายงาน ทั้งน้ีเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมอืนเป็นส่วนหนึง่ของ “ระเบยีบ
ข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ” ซ่ึงได้แสดงให้เห็นถึงการ 
มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ทั้งน้ี นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของจรรยาบรรณทาง 
ธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงาน
ของบรษิทัฯ เหน็ถงึความส�าคญัดังกล่าว เพราะการมหีลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate 
Governance) จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างย่ังยืน 
โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่ง
อย่างหนึ่ง

จากการที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ 

การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ ได้รับผล
การประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 (Annual General Meeting  
หรอื “AGM”) โดยบริษทัฯ ได้รบัคะแนนประเมินเตม็ 100 คะแนน 
ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2556-2558 จากสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย

2. ผลประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ประจ�าปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมิน
เท่ากับหรือมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. รางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัท
จดทะเบียนไทยที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน 
ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด ตามด้วยบริษัท
จดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์  
8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัท และอินโดนีเซีย 2 บริษัท โดย 
เป็นโครงการทีร่เิริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum โดย
การสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน

4. รางวลั SET Awards 2015 ซึง่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร จ�านวน  
3 รางวัลได้แก่ รางวัลผู ้บริหารสูงสุดดีเด่น รางวัลบริษัท 
จดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

5. รางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจ�าปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) 
ประเภทรางวัล Recognition ซ่ึงจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สถาบันไทยพัฒน์

6. รางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งม ี
ภาพลกัษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY 
จัดท�าวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015”
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7. รางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 
2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Property Report จาก 
โครงการไอว่ี แอมพิโอ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best 
Condo Development (Thailand) และสาขา Best Luxury  
Condo Development (Bangkok) และจากโครงการแชปเตอร์วนั 
เดอะแคมปัส เกษตร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Best 
Affordable Condo Development (Bangkok)

ทั้งนี้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหา
แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

1) คณะกรรมการบริษัท
2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ
บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิติัตามคูมื่อจรรยาบรรณ 

ของบริษัทฯ โดยได้มีการสื่อสารหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านทาง “คู่มือจรรยาบรรณ” 
“วารสารใต้ร่มพฤกษา” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.
pruksa.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เรื่อง บรรษัทภิบาล 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
รับทราบถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
และติดตามผลการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องใดก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเรื่องที ่
มีความส�าคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เช่น คณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะ
กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้น

ทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบั 
ดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การด�าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
โดยค�านึงถึงสภาวะของความเสี่ยง

1.1  การจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและคู ่มือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและคู ่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ที่ www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล รวมทั้ง 
ได้ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามคูม่อื 
จรรยาบรรณดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ มวีธิกีารตดิตามการปฏบิตัติาม 
คู่มือดังกล่าว โดยจัดให้มีการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงาน 
ในองค์กรทุกคน และภายหลังจากการอบรม/สัมมนาแล้ว 
ก็มีการท�าแบบทดสอบในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู ้
ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ ในกรณี
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ซึ่งในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัย
ประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมของ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิ ของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมจีดุมุง่หมาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนและอนุมัติในรอบป ี
บัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมพฤกษา)

1.3  นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ 
กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ ทาง 
ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ 
เป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�า
แบบสอบถามเรือ่งคุณสมบตัแิละการพฒันากรรมการบรษิทัฯ 
และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพื่อส�ารวจความคิดเห็น 
ว่าบุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม
ควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพื่อ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใน
อนาคต ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ 
เพศหญิงเพ่ิมเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้าง
คณะกรรมการมากข้ึน

คณะกรรมการบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) มจี�านวน 
11 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 10 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วง 
อายุ 30-50 ปี จ�านวน 2 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี 
จ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระจ�านวน 1 ท่าน 
มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ 
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ นายอดุลย์ 
จันทนจุลกะ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และดร.อนุสรณ์  
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แสงนิม่นวล ซ่ึงเกนิ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู ้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ) 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน นอกจากนี้ ประธาน 
กรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
กับประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) 
รวมท้ังมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 
หมวด บทบาทอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
และหมวด ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

1.4  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราช- 
บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลา
อย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้บริษัทฯ ได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ
ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน

กรรมการอสิระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

1.5  วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวำระ
นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ 

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่น้ีหมายถึงช่วงเวลา 
ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง 
และการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นในปีถดัไป และเมือ่ครบก�าหนด 
ออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็น
กรรมการต่อไปได้อีก

ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให ้
เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือครบ 
ก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้

จ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกนัของกรรมกำร
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนซ่ึงได้รับการ 

เลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒ ิ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน 
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธ ิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการก�าหนดจ�านวนวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรกต็าม ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนด 
ให้กรรมการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี 
โดยในกรณีนี้ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

1.6  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรก�ำหนดวนัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

ล่วงหน้ำ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทุกคน 
ทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร 
เวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งน้ีในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ กรรมการบรษัิททกุคน 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม 
ด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก 
ได้แก่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจาก
การประชมุครัง้ก่อน เรือ่งเพือ่ทราบ เรือ่งเพือ่พจิารณา/อนมุตัิ

ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี วาระการประชมุหลัก 
ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
ก�าไรขาดทุน พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงิน 
ปันผล พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจาก 
ต�าแหน่งตามวาระและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการพจิารณา
แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
และกิจการอื่นๆ

กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร/กำรได้รับ
เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 
6 ครั้งต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 
โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีการประชุม 
คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และกรรมการบริษัททุกคน 
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เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาและไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี ในกรณทีีไ่ม่ได้มีการประชมุ 
ทุกเดือน บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะ 
กรรมการบริษัทรับทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพื่อให ้
คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากับ ควบคุม และดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

องค์ประชมุข้ันต�ำ่ขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทจะลงมติ
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายว่า ในขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทั

จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

1.7  การเปิดเผยจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรอบปี

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

1.8  การวางแผนกลยทุธ์ของบรษัิทฯ และการน�าไปปฏิบตัิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการ

จะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 
ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2558 ทีผ่่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกนั 
พิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2559-2563 
และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการ
ได้น�าแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตาม 
หรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการ
วางแผนกลยุทธ์ดงักล่าวให้ทีป่ระชมุคณะจดัการ คณะกรรมการ 
บรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบตามล�าดบัเป็นประจ�า 
ทุกเดือน ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะจะก�าหนดไว้เป็นวาระ 
เรื่อง รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนของแต่ละเดือน 
และทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส เพือ่ทีป่ระชมุคณะจดัการ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะได้ให ้
ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไข 
ต่อไป

1.9  คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากน้ียังได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
เพือ่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั เช่น คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริหาร

1.9.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ  

จัดท�ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ให้ความ 
เหน็ชอบเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีหรอืวิธีปฏบิติั 
ทางบญัชีท่ีส�าคัญ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที ่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึง 
การสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต ่อประเด็น 
การตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงาน และเข้าถึง 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อจ�ากัด พิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จัดท�ารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และ
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก 
เสนอแต่งต้ัง และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทาน
กฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่าย 
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือ
กับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจ�า

1.9.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีหน้าที่ 

รบัทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทาง 
ในการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร สอบทานแผนจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงท่ีส�าคัญ
และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

รายงานประจ�าปี 2558
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1.9.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที ่

ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหา และพิจารณา
สรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการ และกรรมการผู้จัดการ 
เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิและ/หรอืเสนอ 
ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ 
ในการก�าหนดค่าตอบแทน และก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็น 
และเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณา
ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

1.9.4 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่พิจารณา ทบทวน  

น�าเสนอ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตันิโยบายการก�ากบั 
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธรุกจิ นโยบายความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่จะสนับสนุน 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล 
ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน�านโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าว 
ข้างต้นไปใช้พฒันาบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ตดิตามและทบทวน 
ระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และแนวปฏบิตัทิีด่ ีตดิตามและสัง่การในกรณทีีก่ารปฏบิตังิาน 
ของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและรายงานผล 
การปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง แก่คณะกรรมการบริษัท
และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

1.9.5 คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปี และ
อ�านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให ้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพ 
ธรุกจิ พร้อมให้ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพ่ือการลงทนุ การจดัท�าธรุกรรม 
ทางการเงินกบัสถาบนัการเงนิ การซือ้ขาย/จดทะเบยีนกรรมสทิธิ ์
ที่ดินเพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ก�าหนด
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทกุประเภททีเ่สนอคณะกรรมการ 
บรษิทั ยกเว้นงานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และ/หรอื 
เป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน

1.10  การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น 
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และมีโอกาสให้คณะ
กรรมการบริษัทรู ้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย

1.11  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได ้
จดัท�ากฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการย่อย 
ชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตร 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร  
ซ่ึงเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมี 
การทบทวนปรับปรุงอยู ่เสมอ อาทิ หมวดวัตถุประสงค์  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง อ�านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การประชุม องค์ประชุม และการ 
รายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.pruksa.com

1.12  การปฐมนิเทศกรรมการเข ้าใหม ่ /การอบรม 
และพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่ ท้ังนี้เพื่อที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม ่
จะได้รับทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ 
และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
ณ สถานท่ีจริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการ 
ต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากน้ัน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ยังส�ารวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่ากรรมการ
แต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู  ้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละก�ากบัดแูล 
กิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรอบรมหลักสูตรหรือเข้ำร ่วมกิจกรรมสัมมนำ 
ในปี 2558

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับ 
การอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน จ�านวน 2 คน คือ 

(1) ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ได้เข้าอบรมหลักสูตร Corporate 
Governance for Capital Market Intermediaries-  
CGI 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

(2) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ได้เข้าอบรมหลักสูตร  
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1.13  การอบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที่ 
กรรมการ

บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึก
อบรมที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการอย่างสม�่าเสมอ โดยกรรมการ
บริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) จ�านวน 8 ท่าน Director Accreditation 
Program (DAP) จ�านวน 6 ท่าน Audit Committee  
Program (ACP) จ�านวน 1 ท่าน Role of the Compensation  
Committee จ�านวน 1 ท่าน Successful Formulation &  
Execution of Strategy จ�านวน 1 ท่าน Finance for  
Non-Finance Directors จ�านวน 3 ท่าน Chartered Director  
Class จ�านวน 1 ท่าน และ DCP Refresher Course จ�านวน 
1 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย

   
1.14  นโยบายการควบคุมภายใน/การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายด้านการควบคุม
ภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ โดย 
น�ากรอบแนวทางปฏบิตัด้ิานการควบคมุภายในตามมาตรฐาน
สากลของ COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread way Commission) มาใช้

ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความ
เส่ียง (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อเป็น
เครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในและบริหารจัดการความเส่ียงมีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.15  การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
ก�าหนดเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) 
ให้ครอบคลุมถึงองค์กร ซ่ึงมีการพิจารณาและทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และใน
ทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้ งนี้ รวมถึงการให ้ความส�า คัญกับสัญญาณเตือนภัย 
ล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต ่อ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง)

1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ 
บริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.17 แนวทางในการจัดการกบัความเส่ียงหลัก (Key Risk) 
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร
ท�าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก�าหนดกรอบ
และแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
อยา่งเป็นระบบ คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารได้ให้ความ 
ส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้มีการประเมิน 
ปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจ 
มต่ีอการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ในการประชมุคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงระดับองค์กร ได้มีการเชิญตัวแทนจาก 
สายการปฏบิตังิานแต่ละสายงานมาน�าเสนอสิง่ทีไ่ด้ด�าเนนิการ 

รายงานประจ�าปี 2558
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ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้รับฟังถึงปัญหาหรือข้อ
ขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดต้ังโครงการ Business  
Continuity Management (BCM) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและก�ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ ให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
และลดผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ เมือ่เกดิเหตขุดัข้อง 
โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เข้ามาด�าเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.18  หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance 
Unit)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Com- 
pliance Unit) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ 
ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการ” 
หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate 
Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงาน 
มีดังนี้

(1) เพื่อให้มีหลักการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้
มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ 
ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น�า
ไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

1.19  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น  

โดยมี นายเปรมศักด์ิ วัลลิกุล ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและ
ผู้บริหาร) และเพื่อให้การท�างานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัต ิ
หน้าที่ที่ส�าคัญและผลการปฏิบัติหรือความเห็นในเรื่องต่างๆ 

เช่น การเปิดเผยจ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรอบปี การประเมนิและสอบทานระบบการควบคมุ 
ภายใน การท�ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้าน 
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย และข้อสรปุ/ความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนนิการต่างๆ โดยรวม 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 และ 2557 และหมวด 
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.20  นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการ 

เกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู ้เกี่ยวข้อง  
ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจและในระดับบุคลากรของบริษัทฯ  
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งการก�าหนด 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน ์
ที่ขัดแย้ง และการก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง 
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใด 
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก�าลังมีการ
พจิารณา กจ็ะไม่เข้าร่วมประชมุหรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

นโยบำยควำมขัดแย้งทำงด้ำนผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ

(1) พนกังานต้องหลกีเลีย่งการขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อ 
กับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท 
องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อ
ประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ 
หรอืผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นการแข่งขนัหรอืมลีกัษณะ 
เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

(4) ระหว่างทีป่ฏบิตังิานให้บรษัิทฯ และหลงัจากพ้นสภาพ
การปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่
ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
การเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงาน
ในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ

(5) ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข ้าไป 
มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจ 
มีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร

(6)  พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าท่ีบริษัทฯ ด�าเนิน
ธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เน่ืองจากอาจมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ

(7)  หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับ
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของ 
บริษัทฯ เอง

(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่
ผู ้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการ
ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ�าเป็นต้อง
ท�างานอ่ืนเพือ่เพิม่พนูรายได้หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ 
นอกเวลาท�างาน งานนั้นต้อง

 9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
   และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 9.3 ไม่ประกอบกจิการทีเ่ป็นการแข่งขนัหรอืมลีกัษณะ 
   เดียวกันกับบริษัทฯ
 9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัทฯ
 9.5 ไม่เป็นการน�าความลับของบริษัทฯ ไปใช้
 9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ 
   ของตน

1.21  ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระในการให้ความเหน็ 
เกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน รวมท้ังมีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ท่ี
ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ 
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่)

1.22  อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับก�าหนดไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผน 
การด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ�าปีของบริษัทฯ

(2)  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออก
ตามวาระ

(3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ต่อไป

(4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
และ /หรือระ เบี ยบของตลาดหลักทรัพย ์ แห ่ ง 
ประเทศไทย 

(5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก
กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคล
ภายนอก พร้อมท้ังก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

(6) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย 
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

(7) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

(8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ  
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ 
มอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือ 
ภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

(9) พจิารณาอนมัุตกิารท�ารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ 
สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัต ิ
จากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติ 

รายงานประจ�าปี 2558
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ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่ เ ก่ียวข ้องของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย

(10) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ 
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/
หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(11) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก ่
ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควรท่ีจะ 
ท�าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
คราวต่อไป

1.23  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรษัิท (ทัง้คณะและรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย 
ทุกชุด

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะและรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นส�าคัญ 
ที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะท�าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 
ได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่จุดประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานน้ีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงน�าผลไปใช้ประโยชน์ 
ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย 

กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ (ท้ังคณะและรำยบคุคล) และคณะกรรมกำรชดุย่อย

ในทุกสิ้นปี ส ่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารจะจัดส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินผลงานประจ�าปี 
ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะ

กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของ 
กรรมการแต่ละคนและสรปุผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ (ท้ังคณะและรำยบคุคล) และคณะกรรมกำรชดุย่อย

• คะแนนทีไ่ด้รับร้อยละ 85-100 หมายถงึ ดมีาก-ดเียีย่ม
• คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี
• คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี
• คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
• คะแนนท่ีได้รับต�่ากว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

หัวข้อพิจำรณำกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยมีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
• บทบาท/หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
• การประชุมคณะกรรมการ 
• การสือ่สารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

ชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท
• การปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สอดคล้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการ 

ที่ดี
• สรุปความเห็นโดยรวม

ผลกำรประเมินเฉล่ียของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2558  
 ได้คะแนนร้อยละ 88.66 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2558  
 ได้คะแนนร้อยละ 92.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2558  
 คะแนนร้อยละ 97.89 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

4. คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงระดับองค ์กร  
 ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ 87.75  
 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ 83.25  
 อยู่ในเกณฑ์ดี

6. คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ผลการประเมินในปี 2558 
 คะแนนร้อยละ 94.31 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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1.24  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด 
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยผลการประเมินดังกล่าว
ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่ง 
มีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ การด�าเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

1.25  นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)  

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวน้ัน บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณา 
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของ 
บรษัิทฯ และการด�าเนนิงานตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงานโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โปรดดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร)

1.26  โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน
ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.27  ค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร/ผู้บรหิารระดับสูง
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและน�าเสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงน้ัน คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาก�าหนดค่า
ตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้ท�างานกับบริษัทฯ 
ในระยะยาว (โปรดดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิในหมวด ค่าตอบแทน 
กรรมการและผู้บริหาร)

1.28  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของ

ประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1.29  การเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชภีายนอก/
ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู ้สอบบัญชี
ภายนอก เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ัง 
มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

1.30  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์
การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์
ท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์  
จันทนจุลกะ โดยในปี 2543-2545 เคยท�างานในต�าแหน่ง 
กรรมการบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.31 การกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจให ้
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อก�าหนดของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดงันัน้ ในปีทีผ่่านมา 
บริษัทฯ จึงไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎหมายดังกล่าว 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

1.32 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
ในกรณีที่ผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในต�าแหน่งดังกล่าว 
โดยการให้ผู ้บริหารในระดับรองหรือระดับใกล้เคียงเป็น 
ผูร้กัษาการในต�าแหน่ง จนกว่าจะสามารถสรรหาและคดัเลอืก 
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความ
สามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ 
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งแทน
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1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงใหม่ 

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คอื คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ในการพิจารณา
สรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูคนใหม่ โดยมหีลกัเกณฑ์ 
คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท�างาน ทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู ่ใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่จ�ากัดเพศ 
พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ี ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งนี้ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะ
พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
และจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็น 
ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ เช่น หากบรษิทัฯ มกีลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจใหม่ 
ทีน่อกเหนือจากธรุกจิเดมิทีด่�าเนนิการอยู ่การสรรหากรรมการ 
ก็จ�าเป็นต้องสรรหาผู ้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ 
ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะด�าเนินการต่อไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
อนุมัติแล้วแต่กรณี ซ่ึงถือเป็นกระบวนการในการแต่งต้ัง
กรรมการของบริษัทฯ

1.34  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม 

จูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยม ี
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา
กลัน่กรองเป็นรายปีและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี 
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ค่าตอบแทนผู้บริหาร
แต่ละท่านจะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ  และ 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

มีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพ่ือ
เปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2558 
ได้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

1.36  การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทจดทะเบยีนอืน่
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

1.37 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ  

ณ ส้ินปี และหากกรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ  
ก็จะเปิดเผยรายชื่อไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียด 
เพิม่เติมในหมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด คณะกรรมการ 
บริษัท)

1.38  การเป็นพนักงานหรอืหุ้นส่วนของบรษัิทสอบบญัช ี
ภายนอก

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี 
ภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

1.39  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.40  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร)

1.41  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการ

บริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและดูแลกิจกรรมของ 
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมต ิ
คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาท
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียด 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เพิ่มเติมในหมวด เลขานุการบริษัท และหมวด ประวัติ 
ของเลขานุการบริษัท)

1.42  การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนั้น เมื่อวันที ่
1 กันยายน 2557 บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ รณรงค์ให้พนกังาน ผูบ้รหิาร 
ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริต 
มีผลร้ายแรงต่อคุณภาพบ้านและการให้บริการลูกค้า ซ่ึง
พนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การมี
ส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็น
ว่าพนักงานท่านนั้นมีส่วนส�าคัญในการช่วยองค์กร และจะ
ได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาทต่อเคส พร้อม
ใบประกาศเกียรติคุณความดีจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(CEO) ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
โดยเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม 
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันท่ี  
1 กันยายน 2557 แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีขั้นตอนด�าเนินการ 
ต่อไปดังนี้

(1) ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิระดบัการพฒันา 
ความยั่งยืนเร่ือง Anti-corruption จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในระดับ “3-Established” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับ
นโยบายทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด เพือ่ด�าเนนิการการประเมนิ 
ความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การสื่อสารและการ 
ฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
การดูแลให้มีการด�าเนินการตามนโยบายและมีการ 
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยทุกปี

(2) วันที่ 15 ธันวาคม 2558 น�าเสนอขออนุมัติต ่อ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อลงนามแบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ

(3) วันท่ี 15-31 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนยื่นขอรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(4) รอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 31  
มีนาคม 2559

1.43  การไม่กระท�าผิดด้านการทจุรติ/กระท�าผิดจรยิธรรม 
การก�ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ 
พนักงาน ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ 
กระท�าผิดจรยิธรรม (Penalty) หรอืกระท�าการใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืน 
กฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับ
ดแูลกจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่มชีือ่เสยีงในทางลบ อนัเน่ือง 
มาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการแต่อย่างใด

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  

โดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิดรอนสิทธิของ
ผู ้ถือหุ ้นหรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรเงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม 
สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งค�าถามล่วงหน้า 
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให ้
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิใน 
การแสดงความคิดเหน็และซกัถามในการประชุมผู้ถอืหุน้ สทิธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้
อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
และสิทธิในการออกเสียงแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน รวมทั้ง
หากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) 
ทีมี่ผลกระทบอย่างมีนยัส�าคัญต่อบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่ 
บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที
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2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการทกุรปูแบบ ท้ังทีเ่ป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอืน่ๆ 
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจ�า เบ้ียประชุม โบนัส/
บ�าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สวัสดิการประกันกลุ่ม 
ให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

บรษิทัฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในการพจิารณา 
ก่อนน�าเสนอเร่ืองค่าตอบแทนให้ผูถ้อืหุน้พจิารณา คอื พจิารณา 
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไร 
ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อน
น�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.3  การประชุมผู้ถือหุ้น
2.3.1 นโยบำยกำรก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนที ่

ในกำรประชุม เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ 
ผู้ถอืหุน้ทกุกลุ่ม ซึง่รวมถงึนกัลงทนุสถำบนัเข้ำร่วมประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี ซึ่งจะจัดขึ้น
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจ�าปี บริษัทฯ จะ 
ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซ่ึงมีความพร้อม 
ที่จะอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่ง 
รวมถึงผู ้ถือหุ ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์ จะ
เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายัง 
บริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็นที่ต้ังของส�านักงานใหญ่
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุม
ได้ง่าย และจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุม โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ 
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุมโดยไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นได้หากคณะกรรมการบริษัท
เห็นความจ�าเป็นหรือสมควร

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00-
11.45 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทร ี
เลขที่  21/100 ถนนสาทรใต ้  แขวงสาทร เขตสาทร
กรงุเทพมหานคร ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางมาเข้าร่วมประชมุ 
ได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการ
คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้า 
บีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทั้ง 
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ได ้
จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการ 
เดนิทางอย่างชดัเจน และบรษิทัฯ ยงัได้ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ 
ที่เป็นนักลงทุนสถาบันเพื่อให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง 
บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุม
และอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2.3.2 กำรบรกิำรตดิอำกรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะ
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ  
ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากร- 
แสตมป์ของผู้ถือหุ้น

2.4  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมี 

กลไกในการป้องกันการครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที ่
มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส เช่น 
ไม่มกีารถือหุ้นไขว้ในกลุม่ของบรษิทัฯ ไม่มโีครงสร้างการถอืหุน้ 
แบบพีระมิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น Free Float 
มากกว่ากฎหมายก�าหนดและมากกว่าร้อยละ 25 โดย 
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น Free Float 
เท่ากับร้อยละ 30.54

2.5  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
เสนอชื่อกรรมการและส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
เสนอชื่อกรรมการและส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยก�าหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่าง
ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการ 
พิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อ
กรรมการและส่งค�าถามก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com 
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) 

2.6  การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.6.1 กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุม ผูถ้อืหุน้ควรน�าเอกสารท่ีใช้แสดงตวั 

เพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ
หนงัสอืเดนิทาง หรือในกรณทีีร่บัมอบฉนัทะจากบคุคลธรรมดา 
จะต้องน�าหลกัฐานของผูม้อบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสอื 
มอบฉันทะ และส�าเนาบัตรประชาชน หรือส�าเนาหนังสือ 
เดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะ
เป็นผู้แทนจะต้องน�าหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย 
อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีการรับรองส�าเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิด 
ให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุม

2.6.2  กำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของประธำนกรรมกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรสูงสุดของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธาน
กรรมการบริษัทจะท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม นอกจากนี้ 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารสูงสุดของ 
บริษัทฯ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก 
ผู ้สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทนจะเข้าร่วมประชุมด้วย  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ ้น
โดยพร้อมเพรียงกัน

2.6.3 กำรก�ำหนดวำระกำรประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใด 

มีหลายรายการ บริษัทฯ จะก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็น 
เรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ 
เช่น วาระเลอืกตัง้กรรมการ การก�าหนดอ�านาจกรรมการ และ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว ้
ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ 
ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการประชุม
เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู ้ ถือหุ ้นที่ไม่ได้เข ้าร ่วมประชุม 
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

2.6.4 ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง
บริษัทฯ จัดให ้มีบุคคลที่ เป ็นอิสระเป ็นผู ้ตรวจนับ 

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปีและวสิามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผยให้ทีป่ระชมุทราบ 
พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.6.5 กำรแจ้งวิธีปฏิบัติในกำรนับคะแนน และกำร
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม/แสดงควำมคิดเห็น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนน 
และวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
ตามวาระ โดยแยกอธบิายวธิกีารนบัคะแนนของผู้ทีม่าประชมุ 
ด้วยตนเองและผู ้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลง 
คะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ในการลงคะแนน 
เสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น 

7.  นายวิเชียร เมฆตระการ   1/1

8.  ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล   1/1

9.  นายเลอศักด์ิ จุลเทศ  1/1

10. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต  1/1

11. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ  1/1

12. นายปิยะ ประยงค์  1/1

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

 จ�านวนครั้งที่ร่วมประชุม/
  จ�านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม 
  ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้น 
  ปี 2558

หมายเหต ุ
* นายครรชิต บุนะจินดา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  1/1

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  1/1

3.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ  1/1

4.  นายอดุลย์ จันทนจุลกะ  1/1

5.  ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์   1/1

6.  นายครรชิต บุนะจินดา*  1/1

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

 จ�านวนครั้งที่ร่วมประชุม/
  จ�านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม 
  ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้น 
  ปี 2558

รายงานประจ�าปี 2558
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ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตร 
ลงคะแนนเสยีง เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการ 
ทีต้่องการได้อย่างแท้จรงิ และระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ 
คดิเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึง่การออกเสียง 
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียง
ข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม
เป็นผูช้ีข้าดอกีเสยีงหนึง่ต่างหาก นอกเหนอืจากการออกเสยีง 
ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2.6.6 กำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง
บริษัทฯ สนันสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงท้ังใน

วาระหลักทั่วไปตามกฎหมายและวาระท่ีส�าคัญ เช่น การ 
ท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณ ี
มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6.7 กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน 

การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม 
ตลอดจนรายชือ่พร้อมต�าแหน่งของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
กรรมการที่ลาประชุม และค�าถาม ค�าตอบ ค�าชี้แจง ความ
คิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจ�านวนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบถึงการมี
ส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง 
กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระ 
การประชุมเรื่องใดต้องไม่อยู ่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการ

2.7  การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได ้ เป ิดเผยมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพร ้อมผล 

การลงคะแนนเสียงภายหลังจากการประชุมหรืออย่างช้า 
ในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็น 
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com 
อีกด้วย

2.8  การจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผล
ประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม 
อยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละ 
เท่าๆ กัน

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ�าป ี
ให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559) ของก�าไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินส�ารองตาม
กฎหมาย  โดยในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล บรษิทัฯ จะค�านึง 
ถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ ม ี
ผลก�าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลก็อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้และรายงานให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป ทัง้นีเ้งนิก�าไร 
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้จัดสรร
เป็นเงินส�ารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็น 
สมควรหรือจัดสรรเป็นทุนส�ารองเพื่อเป็นเงินกองทุนของ 
บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติ ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

2.9  การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและ

เป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ ้นส่วนน้อย 
และผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ โดยผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยจะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบทั้งทางตรง 
และทางอ้อมของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รบัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท

ก�าหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให ้
ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลพร้อมข้อมูลประกอบ
การพจิารณาและการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการ
ที่ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่าสามารถเลือกต้ังกรรมการที่
เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณา
สรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และผ่านการอนุมัติแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่า 
มีคุณสมบัติและความรู ้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็น
ตัวแทนในการท�าหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com 
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)

  
3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

3.2.1 กำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนแทนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
บรษิทัฯ จะอ�านวยความสะดวกโดยการส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ
ทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่ง
ได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งค�าแนะน�า ขั้นตอนในการ 
มอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง 
และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง  
โดยกรอกเอกสารหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนวทางทีอ่ธบิายไว้
ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับ 
หนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ ่งยากต่อการ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากน้ีผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. 
ได้จากเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุ 
สัมพันธ์/ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ 
ผู้ถือหุ้น

3.2.2  กำรส่งหนังสือนัดประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้จัดส่งหนังสือนัดประชุม 

ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
ล ่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก ่อนการประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
ทั้ งนี้การจัดส ่งหนังสือนัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได ้
ขึ้นอยู ่กับสถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะ
ไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก�าหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา 
เกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอยีดทีเ่พยีงพอทีจ่ะใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ทั้งนี้แต่ละเรื่องจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที ่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง 
ในวาระนั้นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูล  
วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ 
และทันเวลา

3.3  รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน

ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น 
การให้กู้ยืมเงิน การค�้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
ย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็ไม่มีการ
ให้กู้ยืมหรือค�้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไป
ตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

3.4  การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และ
การใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัฯ มนีโยบายในการเกบ็รกัษาความลบั การเกบ็รักษา 
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การแจ้งนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม 
โดยก�าหนดให้มีการจัดงานวัน CG Day ขึ้น เพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนศกึษา เรยีนรู ้และท�าความเข้าใจ 
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น
ด้วย และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง

รายงานประจ�าปี 2558
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เคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และลงนาม 
ให้สัตยาบันไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันได้รับการแต่งต้ัง และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการ รวมทั้งจะต้อง
รายงานให้กรรมการรับทราบเป็นประจ�า ซึ่งในปีที่ผ่านมา
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซ้ือขายหุ้นโดยใช ้
ข้อมูลภายใน

นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
ข้อมูลที่ เป ็นความลับให้หมายถึงข ้อมูลที่มิใช ่ข ้อมูล

สาธารณะ หรือข้อมลูทีห่ากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรอืตกอยู่ 
ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ 
รวมทั้งข้อมูลท่ีคู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

(1) บริษัทฯ มีการก�าหนดชั้นความลับของข้อมูลและ 
การปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารส�าคัญ 
และข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วย
วิธีการเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด 
หรือประเภทของข้อมูล

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูล 
ทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับ 
ของลกูค้าต่อพนกังานของบรษิทัฯ และบคุคลภายนอก 
ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมาย 
ให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค ์
ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ให้มีการเปิดเผย

(3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท�างานกับคู่แข่งทางการค้า 
หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลน้ันเคยท�าไว้กับ 
คู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้อง 
ไม่กระท�าการใดเพื่อให้บุคคลน้ันกระท�าการอันเป็น 
การผดิข้อตกลงกบัคู่แข่งทางการค้า หรือรฐับาล อนัจะ 
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องด�าเนินคดีตามมา

3.5  การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้อง

เปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนท�ารายการ บริษัทฯ 
มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่า 

ของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต้องกระท�า
อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
การค้า (Fair and at arms’ length) โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่ได้ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ 
ทีม่กีารท�ารายการเกีย่วโยงกนัในลกัษณะทีอ่าจมีความขดัแย้ง 
ของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณาระดับของการท�ารายการ
ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดย
ไม่มีข้อยกเว้น

3.6  การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2558 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกัน จ�านวน 2 รายการ ดังนี้
(1)  บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ส�านักงานขาย 

ช่ัวคราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบรษิทัฯ ในทีด่นิโฉนดเลขที ่1988, 7509, 
7920, 8087, 101728, 126878 และ 127511 เลขทีด่นิ 
339, 216, 651, 224, 235, 237 และ 234 ตัง้อยูท่ีซ่อย
อารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4 ไร่  
1 งาน 10 ตารางวา (1,710 ตารางวา) พร้อมส่ิงปลกูสร้าง 
(ส�านักงานขายช่ัวคราว) รวมเป็นเงินประมาณ 
568,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาท) 
และผู ้ขายเป็นผู ้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธิ์ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียม 
ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ ประมาณ 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ด
ล้านบาท) หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วราคาซื้อขาย
จะเหลือประมาณ 547,000,000 บาท (ห้าร้อย 
ส่ีสิบเจ็ดล้านบาท) หมำยเหตุ: ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ 
บริษัทฯ ซื้อมาจากกลุ่มบุคคลท่ีมิใช่บุคคลเกี่ยวโยงกัน 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 14 ตุลาคม 
2553 ตามล�าดับ ในราคารวม 462,579,530 บาท 
(สี่ ร ้อยหกสิบสองล ้านห ้าแสนเจ็ดหมื่นเก ้าพัน 
ห้าร้อยสามสิบบาท)

(2)  บุตรชายและบุตรสาวของนางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
(ผู ้บริหาร) ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันได้โอน
กรรมสิทธิ์โครงการแชปเตอร์วัน เดอะ แคมปัส เมื่อ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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วันท่ี 9 กันยายน 2558 จ�านวน 2 รายการ ซึ่งมีราคา
ขายสุทธิ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จ�านวน 4,039,643 
บาท (สี่ล้านสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาท) 
และ 4,499,973 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน 
เก้าร้อยเจด็สบิสามบาท) ตามล�าดบั ซึง่ถอืเป็นรายการ 
ทีเ่ก่ียวโยงกนั ประเภทรายการธรุกจิปกตแิละมเีงือ่นไข 
การอนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ อย่าง
ถูกต้อง

3.7  การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขาย
สินทรัพย์

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์
ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.8  นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้ง
การซ้ือ/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของบรษิทัฯ แจ้งต่อเลขานกุารบรษิทัทราบ เกีย่วกบัการซือ้/ขาย 
หุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท�าการซื้อ/ขาย 
เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ส�าหรับกรรมการ
และผู้บริหารแต่ละคน

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และ

ได้ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู ้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า  
คูค้่า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม จะได้รบัการดแูล 
และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้กิจการ
ของบริษัทฯ ด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดท�า
รายงานความรับผิดชอบทางสังคม (รายงานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) 
แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจ�าปี

4.1  การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4.1.1 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู ้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะ

ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการ
ด�าเนินธรุกจิ บรษิทัฯ จงึมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบั 
ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ใน
ระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่ง รวมทัง้ด�าเนนิการ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมี 
แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดจนตัดสนิใจ 
ด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบ
การ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน 
อื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3)  รายงานให ้ผู ้ ถือหุ ้นทราบอย่างเท ่าเทียมกันถึง 
แนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มี
ข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้อื่น โดย
ใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

(5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม 
กันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงำน
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัย

ส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได ้มุ ่ งพัฒนาเสริมสร ้างวัฒนธรรมและ

บรรยากาศการท�างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท�างานเป็นทีม 
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน
จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

บรษิทัฯ ถอืปฏบัิติต่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ค�านงึ 
ถึงเพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ

นโยบำยและแนวปฏบิติัเกีย่วกบัค่ำตอบแทน สวัสดกิำร 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม 
การท�างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวติ ทรพัย์สินของพนกังาน 
อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อย่างเคร่งครัด 

รายงานประจ�าปี 2558
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาว โดยจะพจิารณาจากความสามารถในการท�าก�าไร 
ในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced 
Scorecard รวมท้ังสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งน้ีอัตราเงินสะสมของ 
พนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 
5-10 สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู ่อาศัย กองทุนประกันสังคม  
Fitness & Sport Club กองทนุเงนิทดแทน กรณเีจ็บป่วย/ได้รบั 
อุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน ของเย่ียมกรณีเจ็บป่วย  
ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือกรณี 
ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด 
เพื่อเคารพศพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ควำมเป็นส่วนตัว
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให ้

ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน 
หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ 
การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท�าไป
ตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม

1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความ
ครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ

1.2 การเปิดเผยหรอืถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนกังาน
สู่สาธารณะจะท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
ผู้นั้น

1.3 จ�ากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จ�าเป็น

 
(2) ควำมเสมอภำคและโอกำสที่เท่ำเทียม
2.1  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ

ในเกียรติและศักดิ์ศรี
2.2  บรษิทัฯ จะคดัเลอืกบคุคลเพือ่ว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ต�าแหน่งงาน คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์และข้อก�าหนด 
อ่ืนๆ ทีจ่�าเป็นแก่งาน โดยไม่มข้ีอกดีกนัเรือ่งเพศ อาย ุเช้ือชาต ิ
ศาสนา

2.3  บริษัทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
เป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน 

ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่าย 
ค่าตอบแทนนั้น

2.4  บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน และ 
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการท�างานต่อไป

โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรม 
และพฒันาเฉล่ีย 15 ช่ัวโมงต่อคน โดยรวมต้ังแต่ระดบัปฏิบตักิาร 
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต้น ผูบ้งัคบับญัชาระดบักลาง และผูบ้งัคับ 
บัญชาระดับสูง ซึ่งหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ส�าหรับ
พนักงานทุกคน แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่ 

(1) หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ (On Boarding 
Program)

(2)  หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation)
(3) หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
(4) หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality  

& Safety)
(5) หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ (Leader- 

ship & Expertise)
(6) หมวดวิชาเลือก (Elective)
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน” หมวด การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)
2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การส่ือสารท่ีดีจะน�ามาซึ่ง

ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน 
โดยบรษิทัฯ จะส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัแจ้งข่าวสารทีเ่กีย่วข้อง 
อยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะท�าได้

2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการ
สื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับ 
การท�างาน ซึง่ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบัการพจิารณาอย่างจรงิจัง 
และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 
(3) กำรล่วงละเมิด
3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ

ของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆ อันเป็นการ
ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระท�าต่อผู้อื่น
บนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทาง
ร่างกายและจิตใจ

3.3  เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบำยกำรพัฒนำควำมรู้ศักยภำพของพนักงำน 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให ้

เป็นผูท้ีมี่ความสามารถและมแีนวทางการพฒันา เพือ่ให้พร้อม
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน 
และยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าใน
ต�าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการ
ท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มี
คุณภาพไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อีกท้ังความรู้
และทักษะที่พนักงานได้รับน้ันยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับ
พนักงาน ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดในการท�างานในอนาคต
และหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะ
ตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ ้มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงในใจลูกค้า ไม่ได้เกิดจาก 
การด�าเนนิการของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูบ้รหิารเท่านัน้ 
แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ  
โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ 

• การจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพฤกษา 
(Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa Value) 
และภาวะผู้น�า (Leadership Competency) เพื่อให้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนทั้งองค์กร

• การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท�างานโดย
ใช้ Competency Based Interview เพื่อให้สามารถ
รับผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ 
Leadership Competency ในแบบของพฤกษา  
เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่าน้ีท�าให้ประสบความ
ส�าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

• ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ�าปี โดย
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติจริง การสร ้างวัฒนธรรม การสอนงาน 
(Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบ
การดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor 
Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงาน
ที่ให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีกรอบ
การด�าเนินงานท่ีเป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งท้ังหมดนี้
เอื้อให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผน
เพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

• การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการ
ก�าหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงาน 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู ้ที่มีความสามารถสูง 
(Talent) ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีศักยภาพ ทั้งด้านความ
สามารถในการบริหารจัดการและความสามารถใน

การปฏิบัติงาน การระบุจัดท�าแผนทดแทนต�าแหน่ง
งานส�าหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, 
Division, SBU/BU) โดยการก�าหนดทั้ง Talent, 
Successor นั้น ยังค�านึงถึงความจ�าเป็นทางธุรกิจ 
โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของ
องค์กรร่วมด้วย

• สนบัสนุนให้พนกังานทราบเส้นทางการเตบิโต (Career 
Path) ทีชั่ดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าต�าแหน่งถดัไป 
ของตนเองตามสายอาชีพคืออะไร และมีการก�าหนด
ความรู้ ทักษะ และตัววัดผลงานของต�าแหน่งถัดไป 
เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับ
หัวหน้างาน ตลอดจนก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานและ
วิธีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถไปสู่เป้าหมาย 
ทางอาชีพที่ได้ตั้งไว้

• ส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่าง
สม�่าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการส�ารวจดังกล่าว 
จะถกูน�ามาก�าหนดแผนงานร่วมกนัทัง้องค์กร ในการ 
ที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
ให้มากยิง่ขึน้ ผ่านกจิกรรม แผนงานทีต้่องด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด 
ผลงานของผู้บริหารด้วย 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร)

นโยบำยที่จะไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ 
เรื่อง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการ 
สรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเช้ือชาต ิ
ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงาน 
เด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และบริษัทฯ ไม่อนุมัต ิ
ให้ว่าจ้างพนักงานเข้าด�ารงต�าแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
หรือสมาชิกในครอบครัว ท�าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
ในการเข้ารบัการคัดเลือกเป็นพนกังานของบรษิทัฯ โดยมุง่เน้น 
ที่ความสามารถและความเหมาะสมกับต�าแหน่งงานนั้นๆ  
อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงาน 
พกิาร โดยประสานงานกบัหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการ 
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้พิการได้มีงานท�า ในปีใดที่บริษัทฯ  
ไม่จดัจ้างพนกังานผูพ้กิาร บรษิทัฯ จะส่งเงนิสมทบเข้ากองทนุ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนส�าหรับ 
การใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานประจ�าปี 2558
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คนพิการต่อไป
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

ลูกค้ำ
บริษัทฯ มุ่งด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยประสงค์ 

ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการสินค้า
และบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม ภายใต ้
หลักการด�าเนินงานดังนี้

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม 
มาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะ 
ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
รวมทัง้เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(2) ให้ข ้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า 
มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าว
เกินความเป็นจริง ท้ังในการโฆษณาหรือในการ
สื่อสารช่องทางอ่ืนๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว 
จัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่าน www.pruksa.com และ Pruksa 
Contact Center 1739

(4) รกัษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น�าข้อมูลไป
ใช้ในทางท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ 
บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย

คู่แข่ง
บริษัทฯ มุ ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย

ประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และด�ารงความ
เป็นบริษัทฯ ช้ันน�าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริม 
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่
ผูกขาดหรือก�าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น 
และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ 
ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อ
จริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

(1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม ่แสวงหาข ้อมูลที่ เป ็นความลับของคู ่แข ่งทาง 

การค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อ

ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(3) ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ ่งท�าลายชื่อเสียงแก่ 

คู ่แข่งทางการค้า
(4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญาหรือข้อตกลง อันอาจจะมีผล

ให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุ 
สมผล

 
คู่ค้ำ คู่สัญญำ 
บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัต่ิอคูค้่าตามหลกัธรรมภบิาล 

(CG) ในการด�าเนินการสรรหาการจัดซื้อและจัดจ้างผู้รับเหมา 
จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า คู่ค้า ทุกราย
เข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขาย
วัสดุอุปกรณ์ หรือรับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย 
ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน 
หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน 
หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดย
ธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้า 
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือ
ในกรณีที่คู ่ค้าเห็นว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า
ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู ่ค้า 
หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือ 
ให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทาง 
ปรบัปรงุเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสเป็นธรรมในการจดัซือ้จัดจ้าง 
แก่คู่ค้าทุกราย ซ่ึงบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
แก่คู ่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กำรสรรหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ

เป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและ 

 คู่สัญญา
1.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า 

 มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน  
 และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 
 ของกระบวนการจัดหา

1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไข 
 การช�าระเงินที่ตกลงกัน

2. บรษิทัฯ มุง่หมายท่ีจะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ 
ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพ
ทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน ์
ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

4. ไม ่เข ้าไปเก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดหากับคู ่ค ้า 
หรือคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว
หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน

5. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ 
จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

วิธีกำรคัดเลือกประเมินคู่ค้ำ
1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการท�างาน
2. ประเมินคุณภาพของงาน สินค้า และบริการ
3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้า 

 และบริการ
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไข 

 ปัญหา และความพร้อมของทีมงาน

กำรร้องเรียน
1.	 การแจ้งข้อร้องเรียน
กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทน
ดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่าน
ช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทางเว็บไซต์ (www.
pruksa.com) “ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม”, 
e-mail: CG@pruksa.com และไปรษณีย์ส ่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็ม 
ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส�าคัญในการช่วย
องค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า
สูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณความดีจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) อีกด้วย

2.	 มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีนหรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอื 
ในการตรวจสอบ

ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 ผูร้้องเรียน หรอืผู้ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิ สามารถเลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเหน็ว่า 
การเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความ 

เสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท�าให้บริษัทฯ 
สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ 
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น

2.2 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ 
หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วด�าเนินการ
สืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น 
ความลบัและเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความปลอดภยั 
และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง

2.4 กรณีที่ผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอ
ให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
หรือบริษัทฯ อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้อง 
ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ 
เดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความ 
เดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

เจ้ำหน้ี 
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้ี 

โดยเฉพาะเรือ่งเงือ่นไขค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุ และกรณ ี
ที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ี 
ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัด
ช�าระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่าง 
เคร่งครัด ดังนี้

(1)  ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่
ก�าหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้

(2) ในการช�าระหนี ้เงนิกูย้มื ดอกเบีย้ และความรบัผดิชอบ 
ในหลกัประกนัหรอืการค�า้ประกนัต่างๆ บรษิทัฯ ยดึม่ัน 
ในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด

(3) เม่ือมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิน
โดยมีนัยส�าคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�าระ 
บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ 
เพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

(4) ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่จ้าหนีก้�าหนดอย่างเคร่งครดั

รายงานประจ�าปี 2558
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ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ 

ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ 
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 
ยัง่ยนืสบืไป บริษทัฯ จึงได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม 
อย่างต่อเนื่อง และก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อให้มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ทุกกระบวนการ (Process) และทั่วท้ังองค์กร ควบคู่ไปกับ 
การด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดังนี้

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่ง
แวดล้อมเป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้อยูอ่ย่างเคร่งครดั

(2) มีนโยบายการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายใน 
องค์กร

(3)  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความ 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ด�าเนินธุรกิจ

(5) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ 
ตั้งอยู ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเอง 
และร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชน และ 
ชุมชน

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบ 
ในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควร
แก่กรณี

(7) ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน 
ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์
ค่ามาตรฐาน

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต 
และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ยงัมกีารด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม 
ที่อยู่นอกกระบวนการ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม 
ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนา 

และศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเนื้อหาในหมวด ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจดัท�า 
รายงานผลการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting  
Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรด 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
หมวด การด�าเนินงานด้านสังคม)

กำรสนบัสนุนกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำชมุชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อาทิ
• โครงการตรวจสขุภาพฟรจีากทมีแพทย์ของโรงพยาบาล 

ช้ันน�าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ 
โครงการฯ 

• การแจกพนัธุไ์ม้ให้กบัลกูค้า พนกังาน และผูท้ีอ่ยูอ่าศยั 
โดยรอบโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนสีเขียว

• โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” เพื่อ 
ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การก�าจัดขยะและน�้าเสีย 
จากแหล่งก�าเนดิ ป้องกนัการเกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม
ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลของการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการประกาศ 
รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2558 (Sustainability  
Report Awards 2015) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งจัดข้ึน 
โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการ 
สนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ 

การดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชน  
และสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือน 
ส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
โดยรวม ดังนี้ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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(1) มุ ่งมั่นสนับสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ 
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานถือเป ็น
หน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน

(3) ก�าหนดให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน  จูงใจ
ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

(4) ก�าหนดให้พนกังานทกุคนต้องค�านงึถงึความปลอดภยั
ของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ เป็นส�าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

(5) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ท�าความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 
ของตนเองอยู่เสมอ

(6) มุ ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยท่ีช่วย
กระตุ ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตส�านึกของพนักงาน
ให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน

(7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและ 
การระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสีย 
อันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน�้า อากาศ ของเสีย และ 
มลภาวะอ่ืนๆ ทีเ่กดิข้ึนจากกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ 
ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และหมวด การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

 
4.2  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและน�า 
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การ 
ปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเทีย่ง การเปิดไฟเฉพาะจดุทีต้่องการ 
ใช้งาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นท่ีไม่สูง การใช้รถร่วมกัน
ในทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เป็น
ค่านิยมส่วนตัวและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของครอบครัว

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการท�างาน ปี 2555-2558 

4.3  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยพนักงานที่ใช ้เครื่องคอมพิวเตอร์ต ้องลงลายมือชื่อ
รับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใดหรือบริษัทฯ ใดๆ ที่

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ส�านักงานใหญ่

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0 0 0 0

  หญิง 0.12 0.053 0 0

อัตราโรคที่เกิดจาก ชาย 0 0 0 0

การท�างาน (ODR) หญิง 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR) ชาย 0 0 0 0

  หญิง 0.12 0.213 0 0

อัตราพนักงาน ชาย 0 0 0 0

ที่ขาดงาน (AR) หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0

สายงานก่อสร้าง  

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330

  หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147

อัตราโรคที่เกิดจาก ชาย 0 0 0 0

การท�างาน (ODR) หญิง 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR) ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550

  หญิง 0 0.087 0.902 2.458

อัตราพนักงาน ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73

ที่ขาดงาน (AR) หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640

  หญิง 0.22 0 0.132 0.160

อัตราโรคที่เกิดจาก ชาย 0 0 0 0

การท�างาน (ODR) หญิง 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR) ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760

  หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0

อัตราพนักงาน ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00

ที่ขาดงาน (AR) หญิง 0 0 5,682 0

รายงานประจ�าปี 2558
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ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตั้งหรือเผยแพร่ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เถ่ือนหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ

4.4  นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น 
และห้ามจ่ายสินบน 

(1) กำรให้และรับสินบน
1.1 ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานเรยีกหรอืรบัประโยชน์ 

หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทางจูงใจปฏิบัติ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์อันชอบธรรม

1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ 
หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันกระท�า 
หรือละเว้นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ของตน

(2) ของขวัญหรือกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ
2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือ

ประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่
เหมาะสม ซึ่งผู ้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู ้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดเพื่อขอค�าแนะน�าตามความเหมาะสม

2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค 
พันธบัตร หุ้น ทองค�า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือส่ิงของ
ในท�านองเดียวกัน

2.3 ของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าที่เหมาะสม 
ในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏทินิ สมดุไดอาร ีเครือ่งเขยีน 
ที่มีลักษณะเป็นของช�าร่วยในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นกรณีท่ี
สามารถยอมรับได้

2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของช�าร่วย กระเช้า
ของขวญั และ/หรอืสิง่ของอืน่ใดทีพ่จิารณาว่ามมีลูค่าเกนิกว่า 
3,000 บาท (สามพนับาท) ให้แจ้งผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดัทราบ 
และส่งคืน หรือพิจารณาด�าเนินการส่งมอบคณะกรรมการ
จัดสรรของขวัญ ยกเว้นของท่ีเน่าเสียได้หรือมีอายุจ�ากัด

2.5 พนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรอืรับการเล้ียงรับรอง 
ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น 
ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ

4.5  แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การ

คอร์รัปช่ันดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท�าให้ 
คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
ในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรูผ่้านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา 
e-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดิทัศน์ (VDO) 
ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการส�ารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริต

4.6  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุรติ 
คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ตามค�าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ในการต่อต้านการทุจริตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 
และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน โดยการประเมินความเส่ียงในกระบวนการหลัก
ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง และจัดท�าแผนบริหารจัดการ
และควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน 
องค์กร

4.7  แนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดูแลและควบคุม เพือ่
ป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า
และบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการก�าหนดราคาค่าก่อสร้างบ้าน 
และคอนโดมเินยีม และโรงงานพรีคาสท์ไว้อย่างเป็นมาตรฐาน
ในระเบยีบคูม่อืปฏบิตั ิอีกทัง้เปิดช่องทางเวบ็ไซต์ Call Center 
ในการร้องเรียนจากผู ้บริโภค พนักงาน ประชาชน และ
ภาครัฐ ฯลฯ

4.8  การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู ้ด้านนโยบายและแนว 
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ 
ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร  
และส่งบคุลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึง่จัดโดยหน่วยงาน 
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรมในด้าน
คอร์รัปชั่นแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าท�างานและมี 
การอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในรูปของวิดีโอและบิลล์บอร์ด ตลอดจนประกาศและคู่มือ 
จรรยาบรรณทางธรุกจิ ระเบยีบการแจ้งเบาะแส การร้องเรยีน 
เกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน ระเบียบการให้  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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การรับของขวัญของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์
อื่น/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

4.9  การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่งส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR Policy) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ดังน้ี

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนา
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มี
คุณภาพ ด้วยการปลกูฝังค่านยิมให้พนกังานใช้ใจในการท�างาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอบรม 
และให้ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแก่พนักงานทุกคน 
ที่ปฏิบัติงานในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ต้ังแต่วันแรกของ 
การเริ่มงาน และการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ นิสิต นักศึกษา และองค์กรที่สนใจเข้าเย่ียมชมโรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน” หมวด การด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม

4.10  การร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจท�าให้เกิด 
ความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง 
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

(1) กำรแจ้งข้อร้องเรียน
หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มพบเห็นการ 

กระท�าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงาน
ต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

• ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ก�าหนด เช่น  

ร้องเรียนต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ ทาง 
โทรศัพท์หมายเลข 1739, ช่องทาง Line (Line ID: 
@pruksacg), ทางเว็บไซต์ (www.pruksa.com)  
“ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม”, E-mail: 
CG@pruksa.com และไปรษณีย์ส ่งถึงกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที ่
979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

(2) กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับร้องเรียน
•	 รวบรวมข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนต้องด�าเนินการ

รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรอืมอบหมาย
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินการ หรือหน่วยงานท่ี 
ท�าหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่น

•	 ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ผู้รับเร่ืองร้องเรียน 
จะเป็นผูป้ระมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู เพือ่พจิารณา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง 
โดยอาจด�าเนนิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่อย่าง
เดียวกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่น เป ็นผู ้ด�าเนินการ
ประมวลผลและกล่ันกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้
คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ด�าเนินการประมวลผล
และกล่ันกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวน 
จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เป็นกรณีไป

(3) มำตรกำรด�ำเนินกำร 
• ผู้รับข้อร้องเรียนน�าเสนอมาตรการด�าเนินการระงับ

การฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณและบรรเทา
ความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึง
ความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด  

(4) รำยงำนผล
• ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญให้รายงานผล
ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

(5) มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ควำมร่วมมอื 
ในกำรตรวจสอบผู้ร้องเรียน หรือผู ้ที่ให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรตรวจสอบ จะได้รับควำมคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คู่ค้า คู่สัญญา เรื่อง 
การร้องเรียน)

4.11  นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีส่อดคล้อง

รายงานประจ�าปี 2558
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กบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยการจ่ายผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยระยะสั้น 
น�าแนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตัวชี้วัดผลงาน 
(KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทน 
ตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อ 
สร้างความผูกพันของพนักงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตรา 
เงินเดือนและค่าตอบแทนพ้ืนฐาน โดยมีอัตราผลตอบแทน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอัตรา 1:1 เช่น การขึ้น 
เงินเดือน โบนัส เป็นรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชัน  
และนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น การ 
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ได ้
ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

4.12  การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บรโิภค 
 การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด�าเนินการใดๆ  
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

4.13  การถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจาก

เหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาท่ีทางการก�าหนด ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
แต่อย่างใด

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทาง 

การเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้  
อย่างสม�่าเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ�าปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสานงาน
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูล
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่าง
ครบถ้วนสม�่าเสมอ ทั่วถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของ 
นกัลงทนุและทนัเวลา เช่น โครงสร้างของกลุม่บรษิทั โครงสร้าง 
ผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
และสัดส่วนของผู้ถือหุ ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจน  
และเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึง 

ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่าง 
ชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจ�าปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ด้วย นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย 
ด้านการบริหารความเส่ียง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม
และส่ิงแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ค�าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD & A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 
ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน 
เข้าร ่วมประชุมในปีที่ผ ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนา 
ความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการ 
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.1  การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล 

กจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ ดแูลให้ฝ่ายจดัการน�าหลกัการดงักล่าว 
ไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง
ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน 
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ ทั้งน้ีบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ในการปฏิบัติตามหลักการในหมวดต่างๆ 

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุง
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
11 คน

2. ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อ
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล

3. จัดท�ารายงานคณะกรรมการบริษัทและรายงานคณะ 
กรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้คณะกรรมการชุดย่อยของ 
บริษัทฯ ทุกคณะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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เป็นรายคณะ เพือ่ให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
แต่ละคณะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าที่ 
จากคณะกรรมการบริษัท

5. บริษัทฯ ได ้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง (ซึ่ง 
ในการปฏบิตัจิรงิได้รวมถงึการเลกิจ้างด้วย) เสนอค่าตอบแทน 
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ในบางหมวด บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบ
ทุกข้อ เช่น คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการก�าหนดนโยบาย
จ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ใน
นโยบายก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่มกีารก�าหนด 
จ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารง
ต�าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ที่ก�าหนดไว้ว่า สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้
เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง
ในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัย และก้าวขึ้น
เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย 
ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว 
ได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตท่ีดีขึ้นในทุกๆ วัน  
ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามให้ครบถ้วน 
โดยจะปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวต่อไป

5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว

ของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์พฤกษา 
พันธกิจพฤกษา วัฒนธรรมพฤกษา และค่านิยมพฤกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• วิสัยทัศน์พฤกษำ
พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10  
แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์
สร้างทีอ่ยูอ่าศยัทีมี่คณุค่า เพือ่ทกุครอบครวัได้สมัผสัความสขุ 
ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

• พันธกิจพฤกษำ
เรามุ ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝัน  

ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว
• วัฒนธรรมพฤกษำ
ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับในส่ิงที ่

ปรารถนา 
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธ ี

ปฏิบัติงาน 
ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้รับในส่ิงที่ปรารถนา 
ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน
• ค่ำนิยมพฤกษำ
“มุ่งม่ันเพื่อลูกค้า”
มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ

“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”
คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

ชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

“ท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”
ร่วมมือร่วมใจท�างานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

“มีวินัยปฏิบัติงาน”
มีวินัยในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตาม

แผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

“ยึดม่ันจริยธรรม”
ใจเราคดิ เราพดู เรากระท�า เพือ่ประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรม 

และเป็นประโยชน์แก่ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5.3  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค�าอธิบายการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน)

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการ
ด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า จึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 
มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดย 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาดและศูนย์กลางการ
จัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เพื่อท�าการส�ารวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ
ของท�าเลที่ต้ังโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงท�าให้ 
บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการท่ีจะทราบถึงความ

รายงานประจ�าปี 2558
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ต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ซ่ึงรวมถึงบทบาท
และรูปแบบที่อยู่อาศัย ท�าเลที่ต้ัง และระดับราคา ซึ่งบริษัทฯ 
ได้น�าผลส�ารวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนา
โครงการใหม่ๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ ในเรื่องสัดส่วนทางการตลาด และ/หรือระดับ 
ความพงึพอใจของลูกค้าปี 2558 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ 
ใน “สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยไทย ปี 2558”)

5.5  ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด ลกัษณะการประกอบ 

ธุรกิจ)

5.6  โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด โครงสร้างการถอืหุน้) 

5.7  ความเส่ียงหลัก (Key Risk) ในการด�าเนินธุรกิจ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเส่ียง)

5.8  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่าย

เงินปันผล)

5.9  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle 
Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน)

5.10  ประวัติของคณะกรรมการ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการ

และผู้บริหาร)

5.11  การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ 

หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร)

5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง 
ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�าหน้าทีพ่จิารณาให้ความเหน็ชอบก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�า
ทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ และเทยีบเคยีง 
กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และอุตสาหกรรมช้ันน�าอ่ืนๆ ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร)

5.13  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่ง
มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจาก
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ 
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ ่านการประเมินผลงานโดย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัต่ิอไป (โปรดดูรายละเอยีด 
เพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร)

5.14  การเปิดเผยข้อมูลจ�านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557)

5.15  การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารบัการพฒันาและฝึกอบรม 
ของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ
บริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

5.16  การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน 
และรายการระหว่างกัน)

5.17 นโยบายให ้กรรมการต ้องเป ิดเผย/รายงาน 
การซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให ้
ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลก�าหนดให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 4 รายแรก ทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ 
รายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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5.18  การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการ - 103,500 103,500

    และกรรมการอิสระ   

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ 1,214,000,000 1,214,000,000 -

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ - - -

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ - - -

5. ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์  กรรมการอิสระ 18,500 - (-18,500)

6. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ - - -

7. นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ - - -

8. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ กรรมการ - 19,500 19,500

9. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ 693,000 - (-693,000)

10. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 78,399,500 39,320,400 (-39,079,100)

11. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 678,500 1,056,900 378,400

12. นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ

   กลุ่มธุรกิจบ้านเด่ียว 540,400 472,000 (-68,400)

13. นายภัคริน ทัตติพงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

   กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 19,000 19,000 19,000

14. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

   กลุ่มโรงงานพรีคาสท์ - - -

15. นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สายงานการเงินและบริหาร

   ความเส่ียง - - -

16. นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - -

17. นายไมตรี ชัยมงคลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - -

 ชื่อ  ต�าแหน่ง
 ในรอบปี 2557  ในรอบปี 2558 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

   จ�านวนหุ้นคงเหลือ จ�านวนหุ้นคงเหลือ  ระหว่างปี
   ณ 30 ธันวาคม 2557 ณ 30 ธันวาคม 2558

หน่วย : หุ้น

5.19 การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผย

ข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าว
ไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทจัดส ่ง 
ส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทฯ 
ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการ 

และผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) 
ให้แก่เลขานกุารบรษิทัทราบภายใน 3 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีม่ี 
การเปลีย่นแปลง และให้เลขานกุารบรษิทัจดัส่งส�าเนารายงาน 
(ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับ 
รายงานนั้น

5.20 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้อง
ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัทีส่�าคญัต้องได้รบั 

รายงานประจ�าปี 2558
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การพจิารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการ จ�านวน 1 รายการ 
คือ บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ส�านักงานขาย 
ชั่วคราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูท่ี่ซอยอารย์ี 4 (ฝ่ังเหนอื) ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 
รวม 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเป็นเงินประมาณ 568,000,000 
บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาท) (โปรดดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมในหมวด รายการที่เก่ียวโยงกันในปี 2558)

5.21  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมี

คุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผย 
ค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืน่ๆ ทีจ่่ายให้กบับรษิทัผูส้อบบญัชี 
ไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

5.22  นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เป ็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู ้ถือหุ ้น  
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป 
ภาครัฐ และผู ้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
โดยเปิดโอกาสให้พบผู ้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความ
เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ 
ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงาน
สารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพ่ือการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th 
รวมท้ังรายงานสารสนเทศต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยสารสนเทศ 
ดงักล่าวและข้อมลูในรปูแบบต่างๆ ของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

นอกจากนี้ในปี 2558 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับรางวัล 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในงาน SET 
Awards 2015 รางวัลที่ได้รับจ�านวน 1 รางวัล คือ รางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstand-
ing Investor Relations Awards) ท้ังนี้ยังมีการจัดกิจกรรม 
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ 
ดังนี้

•  จัดประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุน (Analyst & Investor 
Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

4 ครั้ง เพื่อแถลงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจประจ�าปี 
แถลงผลประกอบการประจ�าปี ปีละ 1 ครั้ง รวมถึง
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายหลัง
จากที่ได้น�าส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

•  จัดท�า/แจ้งข่าวสารและเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
ประจ�าปีและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู ้ที่สนใจ 
รายไตรมาส

•  เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน 
เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือประชมุทางโทรศพัท์ 
(Conference Call) กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถาม
ถึงนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจข้อมูลด้านการเงิน 
(ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ 
อนญุาต ซึง่ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว) ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินและความ 
คบืหน้าด้านการด�าเนนิการโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ 
รวมทั้งอาจมีการแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจอย่าง
สม�่าเสมอ โดยในปี 2558 มี Company Visit 46 ครั้ง 
และมี Conference Call 8 ครั้ง เยี่ยมชมโรงงาน 1 ครั้ง 
และเยี่ยมชมโครงการรวม 7 ครั้ง

•  น�านักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนเยี่ยมชม
โรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป 
(Precast Concrete Factory Visit) ซ่ึงใช้ระบบการผลิต 
แบบ Semi-Automated Pallet Circulating System 
ทีท่นัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย รวมท้ังเยีย่มชมโครงการ
ต่างๆ ท้ังที่เป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
และคอนโดมิเนียม

•  ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิ งาน SET in the City และ งาน Opportunity Day 
เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และส่ือมวลชน 

•  ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตามค�าเชญิของบรษิทัฯ หลกัทรัพย์ต่างๆ เพือ่ให้ข้อมลู 
ตอบข้อซักถาม รวมถึงแลกเปล่ียนมุมมองธุรกิจของ 
ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และนกัลงทนุสถาบนั 
โดยในปี 2558 มี Roadshow ในประเทศ 4 คร้ัง และ 
ต่างประเทศ 5 ครั้ง

•  เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูลงหนงัสอืพมิพ์ 
วารสาร และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วม 
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ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้น�ามา 
พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ผู ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ 
และผูเ้กีย่วข้อง สามารถตดิต่อสอบถามข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ 
ด้านข้อมูลการลงทุน ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง e-mail: 
ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2298 0101 ต่อ 
2669, 1615, 1107

6. การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง 
บรษิทัฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ 

ภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง

6.1  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้ง 
เป็นอิสระรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจว่า
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง 
คู่มือแจกแจงอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
โดยการด�าเนินการต่างๆ อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) 
คือ นายเปรมศักดิ์ วิลลิกุล (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

6.2  การบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผล 

กระทบต่อบริษทัฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัย 
ภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มี
การสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างสม�่าเสมอ 
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน 
การบริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
อืน่ๆ การสอบทานครอบคลมุถงึการพจิารณาเกีย่วกบัโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
การก�าหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
การก�าหนดผูร้บัผดิชอบ ตลอดจนการก�าหนดเกีย่วกบัมาตรการ 
ในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้ 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกบัแนวทาง และ/หรอืนโยบายในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบั 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

7. ปรัชญาและจรรยาบรรณ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนมีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนวทาง
เดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้
ประกาศ “คูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิ” เพือ่เป็นแนวทางในการ 
ประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของกลุ่ม
บริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์  
ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้อง
กับการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด การ
เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคน 
จะได้รับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง 
ธุรกิจ พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยก�าหนด
ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 
ส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิติัตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วย
ความเข้าใจ ยอมรับ และศรัทธามาตั้งแต่ปี 2549 

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ เพ่ือ
ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสม
และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามค�าแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากข้ึน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได ้
มกีารเผยแพร่คูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิไว้บนระบบ Intranet 
และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุ 
สมัพนัธ์) รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา, E-mail 
ฯลฯ และจัดเตรียมช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึง 
พนักงาน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการบริษัท
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้จดัท�าวดีทิศัน์ (VDO) เพ่ือเผยแพร่ 
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ และได้มกีารเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบรษิทัฯ 
ให้พนักงานรับทราบ รวมท้ังจัดให้มีการฉายให้พนักงานใหม ่
รบัทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบรษิทัฯ ก�าหนดให้ 
มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม 

รายงานประจ�าปี 2558

148



อยูเ่สมอ โดยในการปรบัปรุงหรอืทบทวน คณะกรรมการบรษิทั 
จะมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม 
ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอ ท้ังนี้เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ในการน�า

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
(1) ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าท่ี 

ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลง
การถอืหลกัทรัพย์ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ 
ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู ้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในที่ เป ็นสาระส�าคัญซึ่งมีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความ 
ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
และในช่วง 15 วันก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน 
หรือข ้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู ้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในว่า 
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู ้อ่ืนทราบ จนกว่าจะ
ได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว

มาตรการลงโทษหากมีการกระท�าการฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะด�าเนินการทางวินัย
เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือน
ด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง 
และด�าเนินคดีในกรณีที่มีการกระท�าผิดกฎหมาย
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 ให้แก่ผู ้สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ส�าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในประเทศไทย และส�าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย มัลดีฟส์ และเวียดนาม โดย
ได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจี มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย 3,780,000 3,980,000 3,600,000 3,600,000 3,900,000

ค่าสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ 908,037 1,437,420 1,795,950 1,077,536 1,342,345

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 131,000 132,000 157,000 245,500 131,760

รวม		 4,819,037	 5,549,420	 5,552,950	 4,923,036	 5,374,105

 2558 2557 2556 2555 2554

หน่วย : บาท

ตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน - - - - 107,877

ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ - 1,064,650 - - -

สอบทานระบบ PISIS - 856,000 - - -

โครงการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 4,500,000 500,000 - - -

(Business Continuity Management: BCM)

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและท�างบประมาณ BOQ 2,621,500 - - - -

การจัดท�า Purchase Order 374,500 - - - -

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 714,760 - - - -

สายงานบัญชีและการเงิน

ระบบควบคุมภายในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน 420,620 - - - -

รวม		 8,631,380	 2,420,650	 -	 -	 107,877

 2558 2557 2556 2555 2554

หน่วย : บาท

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 785,600 1,551,500 2,134,300 1,675,115 721,220

 2558 2557 2556 2555 2554

หน่วย : บาท

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ�ำกัด
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หมายเหต ุ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด และบริษัท ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ากัด เป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
และขอบเขตงานที่ให้ค�าปรึกษาดังกล่าวไม่ซ�้าซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทุน - - 4,368,000 - -

รายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดีย - - - - 32,100

 2558 2557 2556 2555 2554

หน่วย : บาท

3. บริษัท ส�ำนักภำษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้ ในเร่ืองอ่ืนๆ อาทิ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนการจัดการหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ  
ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ย่ังยนืสบืไป บริษทัฯ จึงได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม 
อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Pruksa CSR Policy) คือ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการ
ท�างานตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือตอบโจทย์
ทางสังคม เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม 
(Creating Share Value: CSV) เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ด้วยการน�าความเช่ียวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทาง 
เศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างย่ังยืนไปพร้อมกัน
อย่างชัดเจนและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 
โดยตัวอย่าง CSV ของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยี 
Pruksa Precast และ Pruksa REM (Real Estate Manu 
Facturing) มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพให้แก ่
ลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และท�าให้บริษัทฯ  
สามารถควบคุมคุณภาพและรอบการบริหารธุรกิจที่ลดลง 
มีการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบบ้านให้ลูกค้า และท�ารายได้ 
ให้กับบริษัทฯ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นต้น

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน
ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็น 

หนึง่ในนโยบายการด�าเนนิงานด้านสงัคม (CSR after Process) 
ที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและด�าเนินมาอย่างต่อเน่ือง โดย 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

เป็นรากฐานในการสร้างคนให้มคีณุภาพ บรษิทัฯ จงึมนีโยบาย 
สนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆ มากมาย  
อาทิ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

• มอบทีด่นิจ�านวน 136 ไร่ บรเิวณพืน้ทีเ่ขตบางขนุเทยีน 
ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อ 
น�าไปพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ของนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนชุมชนรอบข้าง

• โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วมพฒันาคณุภาพทางการศกึษาไทย 
ที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมให้แก่น้องๆ 
นักเรียน จ�านวน 9 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรยีนประเสรฐิวทิยาทาน จังหวดัพระนครศรอียธุยา
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดชลบุรี
3. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนการท�ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. โรงเรียนวัดกะสังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนวัดลาดทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. โรงเรียนวัดฉาง จังหวัดปทุมธานี
8. โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี
9. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม
โดยมีกิจกรรมการสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการให้ความรู้

เรื่องการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว และ
การคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสถานศึกษา

• การมอบทุนพฤกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประถม มัธยม และ 
อุดมศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 538 ทุน เป็นเงิน 3.73 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ให้ 
ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง โดยการสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐั 
องค์กร และมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ได้แก่

• โครงการ “Pruksa Caring 2015” กิจกรรมส่งเสริม 
สุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน ด้วยการตรวจสุขภาพฟร ี
และกิจกรรมดีๆ ที่ให้สาระความรู้และความสนุกสนาน อาทิ 
เทคนิคการจัดสวนในขวดแก้ว การปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้  
การท�าอาหารจากดอกไม้ รวมถงึการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชมุชน 
ด้วยการมอบต้นไม้มงคล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให ้
ลูกค้าและชุมชนได้มีการร่วมท�าบุญตักบาตรและฟังธรรม
บรรยาย

• บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้บริหาร พนักงาน และ 
บุคคลทั่วไป เข้าร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ในโครงการ “พฤกษาใจอาสาบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถรณรงค ์
ให้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตคิดเป็นปริมาณกว่า 250,400 ซีซี

• กิจกรรม “ปันน�้าใจให้น้อง” ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของเด็กเล่น แก่โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนวัดคลองโค จังหวัดชลบุรี

• กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ร่วมกับ
ชุมชนมัสยิดบ้านพอน อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุง
และซ่อมแซมมัสยิดซ่ึงต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการฯ

• “พฤกษารวมพลงัน�า้ใจไทยเพือ่เนปาล” มอบเงนิบรจิาค 
จ�านวน 500,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อน�าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

• เข้าร่วมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” 
ร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ 
ชุมชนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะภายในบ้าน 
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นน�้าหมักและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และการจัดการน�้าเสียภายในชุมชน โดยมีโครงการ
บ้านพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมลาดกระบัง) เป็นโครงการ
ต้นแบบ

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน 

และครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงศาสนา รวมถึง 
การจัดกิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังนี้

• โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และครอบครวั ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
โดยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม  
ในสถานปฏบิตัธิรรมต่างๆ อาท ิศูนย์วปัิสสนายวุพทุธิกสมาคม 
แห่งประเทศไทยฯ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

• ท� าบุญถวาย เที ยนพรรษาและผ ้ าอาบน�้ า ฝน  
ณ วัดศรีวารีน้อย วัดทิพพาวาส วัดแสงธรรมบุราราม  
วัดน้อยสุวรรณาราม และวัดคลองปลัดเปรียง เพื่อสืบสาน 
ขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทยและร่วมท�าความสะอาด 
ศาสนสถาน ณ วัดสิริโสภณวนาราม อ�าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ในวันเข้าพรรษา
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ ่งเน้นให้ระบบการ 
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน 
ธุรกิจ โดยน�ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 
5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The  
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way 
Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวคิด 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: 
ERM) เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให ้
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดให้ 
มกีระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ประเมิน 
และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุมการบริหารความ 
เสี่ยงและการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย 
เลิกจ้างผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ม ี5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารท�าการประเมินความ 
เพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ จากนัน้น�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
โดยมีกรรมการอิสระ 5 คน ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน 
เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความ 
เพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ 
ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่ม ี
สาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 
5 องค์ประกอบ พอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที ่

เอือ้อ�านวยให้ระบบการควบคมุภายในด�าเนนิไปตามทีบ่ริษทัฯ 
มุ่งหวัง รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน 
และช้ีวดัผลได้ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2558 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ไีด้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ก�าหนดให้มวีนั CG Day ขึน้ 
เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ได้ร่วมลงนาม 
ให้สัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณฯ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้เชญิผูร้บัเหมา  
ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย และคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมท�าความ
เข้าใจและลงนามในค�ารับรองการต่อต้านคอร์รัปชันภายใน
องค์กรร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร

ท�าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก�าหนดกรอบ
และแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารได้ให้ 
ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้มีการ 
จดัท�านโยบายการบริหารความเสีย่ง ประเมนิปัจจยัความเสีย่ง 
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบ 
การป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจ 
มีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดับองค์กรได้เชิญตัวแทนจากสายการ
ปฏิบัติงานแต่ละสายงานมาน�าเสนอการด�าเนินการตาม
แนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดับองค์กร ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้อง 
ในการปฏบิตั ิตลอดจนให้ข้อสังเกตหรอืข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ทั้งนี้ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับองค์กรทั้งสิ้น 12 ครั้ง และรายงานให้คณะ 
กรรมการบรษัิทฯ รบัทราบถงึการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทุกไตรมาส

รายงานประจ�าปี 2558
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดต้ังโครงการ Business  
Continuity Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาและก�ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลด
ผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดย
จัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามา
ด�าเนินโครงการ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บรษิทัฯ มีกจิกรรมการควบคมุโดยน�าระบบการบรหิารงาน 

และประเมินผลท้ังองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนี
วัดความส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซ่ึงกัน
และกัน บริษัทฯ มีคู ่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบใน
การก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อความ 
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมรีะเบยีบการกระจาย 
อ�านาจของบริษัทฯ  เพือ่ใช้ในการก�าหนดขอบเขต  อ�านาจหน้าที่ 
และวงเงินอนุมั ติในแต ่ละระดับไว ้อย ่างชัดเจน ทั้ งนี ้
เพื่อให้เกิดความและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ 
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) รวมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ 
รับข้อร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงาน และผู้มีส่วน 
ได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข ้อร ้องเรียนผ่านระบบได ้
โดยมั่นใจ ว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็น 
ความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ เพื่อ 
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
บริษัทฯ มีการก�าหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม 
เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ 
เช ่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู ้ไม ่มีส ่วนได้เสีย 
ในธุรกรรมน้ัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการท�าธุรกรรม 
ดังกล่าวตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information 
& Communication)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูล 
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการ
ส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอ 
ที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว ่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน 
หรือข้อมูลอ่ืน ระบบด้านการส่ือสารภายในน้ัน บริษัทฯ ได้ให ้
ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานที่เพียงพอและ 
ทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการส่ือสารกับบุคคล 
หรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
ที่มีการให ้ข ้อมูลข ่าวสารผ ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.pruksa.com) รวมทั้งจัดส่งรายงานการด�าเนินงาน 
ให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของ 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ตามก�าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือน�าข้อมูลเข้าสู่ 
ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก�าหนดผูมี้หน้าทีร่บัผดิชอบ และ
อ�านาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 
การส่ือสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดสิทธิ 
ในการเข้าถงึข้อมลูได้เฉพาะผู้มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเท่านัน้

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการด�าเนินงาน โดย 

ผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
กบัเป้าหมายทีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ 
ทีเ่หมาะสมได้อย่างทนัท่วงที ผ่านคณะจดัการซึง่มกีารประชมุ 
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกเดือน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ อาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันตามแต่
เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกรรม 
ทีเ่ก่ียวข้องกนั ซึง่ก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัช ี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะก�าหนด
กรอบของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและ
ยตุธิรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกดิการ 
ถ่ายเทผลประโยชน์ และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกล่าว เพื่อให้
ฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินการตามกรอบที่ก�าหนดต่อไป

รายการระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีม ี
ความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
รายการระหว่างกัน เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือบุคคลที่ มีความรู ้ความช�านาญพิเศษจะ 
ถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท 
หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความม่ันใจว่าการเข้าท�า 
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ 
ระหว่างบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่เป็นการท�ารายการ 
ที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

1.  การเปิดเผยรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนี้

บุคคลที่เก่ียวข้อง 

รายการที่ 1 
นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

กรรมการบรษัิทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

ลักษณะของรายการ
และความจ�าเป็น 

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคาร
หลักส่ีพลาซ ่า  ชั้น 10   
ซ่ึ ง เป ็นกรรมสิทธิ์ ของ 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  
เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ส่วนกลาง

ณ 31 ธ.ค. 2558

3.2

ณ 31 ธ.ค.2557

3.2

ราคาและรายละเอียด

สัญญาเช่าและบรกิารพืน้ที ่425.68 
ตารางเมตร ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2558 และต่อ
สัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559 ใน
อัตราเดือนละ 268,148 บาท

สรุป โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ดังกล ่าวเป ็นอัตราค ่า เช ่ าและ 
ค่าบรกิารทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่
บริษัทฯ เข้าท�ากับบุคคลภายนอก  
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที ่
และค่าบริการที่บริษัทฯ เช่ากับ 
ผู้ให้เช่ารายอื่น

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกัน
(ล้านบาท)
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2.  ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีได้มีการเปิดเผยข้างต้น และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการอันเป็นปกติของ
ธุรกิจ และมิได้มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรืออาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

3. มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัท  
ร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
ความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสม 

ทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ 
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ 
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให ้
ผู ้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู ้ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ 
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เช่ียวชาญ 
ดังกล่าวจะถูกน�าไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู ้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกท้ัง 
จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู ้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ

บุคคลที่เก่ียวข้อง 

รายการที่ 2 
นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

กรรมการบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
และความจ�าเป็น 

บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง (ส�านักงาน
ขายชั่ วคราว )  ให ้กับ 
กรรมการบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 2558

568.0

ณ 31 ธ.ค.2557

-

ราคาและรายละเอียด

มูลค่ารวมของที่ดินเป็นจ�านวน
เงิน 568.0 ล้านบาท โดยเข้าข่าย
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศตลาด 
หลักทรัพย ์แห ่ งประ เทศไทย  
โดยพิจารณาขนาดของรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบ
การเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิท
ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
ซ่ึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 
0.03 แต่ต�่ากว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทจดทะเบียน ทั้งน้ี
รายการดังกล่าวได้ผ ่านความ 
เห็นชอบของทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของบรษัิทฯ ครัง้ที ่4/2558 
เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2558 และได้
รับอ นุ มัติ จ ากที่ ป ร ะชุ มคณะ
กรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2558 
เม่ือวันที่14 พฤษภาคม 2558 
เน่ืองจากเป็นราคาขายที่เหมาะ
สมและมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน
เฉล่ียของผู้ประเมินอิสระทั้ง 6 
ร าย  ซ่ึ ง ได ้ รั บอ นุญาตจ าก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกัน
(ล้านบาท)
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หมายเหตุ 
อัตราส่วนในงบก�าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของรายได้อสังหาริมทรัพย์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปี ส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

รายได้
ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม

เท่ากับ 51,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,411 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน 
มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 8,459 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับรายได้อสังหาริมทรัพย์
ของปีก่อน 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย ่อยมีรายได ้
อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 51,240 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558

 
งบก�าไรขาดทุน

 31 ธันวาคม  ร้อยละ 31 ธันวาคม  ร้อยละ เพิ่มข้ึน/   ร้อยละ
  2558   2557   (ลดลง) 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 51,240 99.6 42,781 99.4 8,459 19.8

รายได้อื่น 198 0.4 246 0.6 (48) (19.5)

รายได้รวม 51,438 100.0 43,027 100.0 8,411 19.5

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 33,984 66.3 27,095 63.3 6,889 25.4

ก�าไรข้ันต้น 17,454 33.9 15,932 37.0 1,522 9.6

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,661 14.9 7,081 16.5 580 8.2

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,767 7.3 3,364 7.8 403 12.0

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,894 7.6 3,717 8.6 177 4.8

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9,793 19.0 8,851 20.6 942 10.6

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ต้นทุนทางการเงิน 328 0.6 376 0.9 (48) (12.8)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)  3 0.0 (7) (0) 10 (142.9)

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9,468 18.4 8,468 19.7 1,000 11.8

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,798 3.5 1,814 4.2 (16) (0.9)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 7,670 14.9 6,654 15.5 1,016 15.3

หน่วย : ล้านบาท

(ปรับปรุงใหม่)

จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 23,023 ล้านบาท ซึ่งยังเป็น 
กลุ ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ล�าดับ 
ถัดมาเป็นรายได้จากอาคารชุดเท่ากับ 17,236 ล้านบาท 
ซึ่งปีนี้มีการเติบโตอย่างมาก เพิ่มขึ้น 7,542 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 77.8 เนื่องจากในปีนี้มีอาคารชุด 
หลายโครงการที่สร้างเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ 
จึงส่งผลให้รายได้จากกลุ่มอาคารชุดเพิ่มขึ้นมาก ส�าหรับ
รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากับ 10,135 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
359 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ส�าหรับป ี  2558 บริษัทฯและบริษัทย ่อยมีต ้นทุน 

ขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 33,984 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 66.3 ของรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในขณะที ่
ต้นทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ของปีก่อนเท่ากบั 27,095 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 63.3 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2557 ปัจจัยหลักเนื่องจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ต้นทุน
ค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นมากท�าให้ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการ 

บริหารส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 7,661 ล ้านบาท ซึ่ง 
เพิ่มขึ้นจากของปีก่อนเท่ากับ 580 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 8.2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 3,767  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 
จากปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์เท่ากับ 35 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 
ในการส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึน 118 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เพ่ิมขึ้น 250  
ล้านบาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2558 
เท่ากับ 3,894 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเท่ากับ 177  
ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจาก 
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของพนักงาน เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 188  
ล้านบาท ค่าท่ีปรึกษาเพิม่ขึน้เท่ากบั 67 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารอื่นๆ ลดลงเท่ากับ 78 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทาง 

การเงินเท่ากับ 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6  
ของรายได้รวม ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน  
48 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.8

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 1,798 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงกว่าปีก่อน
จ�านวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามค�าส่ังกรมสรรพากร  
ที่ ป. 148/2557 เรื่องการค�านวณก�าไรสุทธิและเงินได้สุทธ ิ
ส�าหรับกิจการอสังหาริมทรัพย ์ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�าหนดให้เกณฑ์
รับรู ้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ท�าให้ทางบัญชีและทางภาษี
เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกัน

ก�าไรสุทธิ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 2558 เท่ากบั 

7,670 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม  
โดยมีก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 1,016 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้น 
ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะรายได้ 
จากอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุม 
และบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย ถึงแม้จะมีอัตราต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม 
ก�าไรสุทธิแบ่งเป็นก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 7,680 
ล้านบาท และส่วนขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ 
ควบคุมเท่ากับ 10 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและม ี
ประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง 
ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อน เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งจากการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคัญ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระก�ากับดูแล 
งบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญช ี
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

      
             ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
     ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2558 กรรมการตรวจสอบ มีจ�านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ปิยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร  
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2558 ที่ผ่านการสอบทาน 

และตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามผู ้สอบบัญชี 
และผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นส�าคัญๆ ในการจัดท�างบการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อ
ปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจ�าปี 2558

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดท�ารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุม 
ที่เพียงพอให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่ 
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ  
ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติของ 
ธุรกิจและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก�าหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งท่ีต้องตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการประชุม
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

 จากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้บริโภคซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เพ่ิมความระมัดระวังในการน�าเสนอข้อมูลโครงการเพื่อหลีกเล่ียงข้อพิพาทต่างๆ ที่
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รายงานประจ�าปี 2558
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อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งช้ีที่ท�าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะ
ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือมีการด�าเนินการใดๆ ท่ีขัดแย้งกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่มีสาระส�าคัญ

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอ 

และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทาง 
ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก 
ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส�าหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ อีกทั้งในปี 2558 บริษัท 
ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่ส�าคัญของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้แก่ ระบบงานสรรหาที่ดิน จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบ 
ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ 

 นอกจากนี้ จากที่บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึ้นในปี 2557 เพื่อวางกรอบ 
ในการพัฒนาและก�ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและลด 
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ หากเกิดเหตุขัดข้อง ซ่ึงในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ โดยในปี 2558 
ได้มีการด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กร ด้วยการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ 
ที่ท�าให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือส่งผลกระทบท�าให้องค์กรไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อได้ ตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจที่ได้จัดให้มีขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มุ่งเน้นถึง เจตนาในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐาน 
สากล การจัดให้มีการฝึกซ้อม การก�ากับดูแลระบบการบริหาร และการเน้นย�้าหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขต 

การปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กร 
และอัตราก�าลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2558 ที่จัดท�าขึ้นตามผลการประเมิน 
ความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัท การก�าหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และการพัฒนาความรู ้ ทักษะ  
และความช�านาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับการ 
ตรวจสอบทุกระดับ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ

6. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2558 เป็นปีท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและต่อต้าน 
การทุจริต เรื่องการรับสินบนและการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการ
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่

 1) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (PO-Q-GRC-003)
 2) ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน (PO-Q-GRC-004)
 3) ระเบียบการให้ของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ (PO-Q-GRC-005)
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ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเร่งรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและมีผลต่อเนื่องทุกปี โดยล่าสุด 
บริษัทฯ ได้ประกาศถ้อยแถลงประกอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ภายในองค์กร ให้ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ประจ�าปี 2558 ระดับ 3A ที่แสดงว่าบริษัทฯ 
มีมาตรการป้องกัน ตามค�าประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการรับรองในระดับ 
ที่สูงข้ึน (ระดับที่ 4 Certified) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ท�าการ 
ตรวจสอบทานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมท้ังน�าส่งรายงานของผู้สอบบัญชีให้แก่สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) เพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนการรับรองต่อไป 

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งก�าหนดให้มีวัน CG Day ขึ้น เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณฯ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย และคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมท�าความเข้าใจ และลงนามในค�ารับรอง
การต่อต้านคอร์รัปช่ันภายในองค์กรร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยได้เสนอ

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที ่

ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ท�าให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล  
และเป็นกลไกส�าคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี รวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของ 
ผู ้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจาก 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานประจ�าปี 2558
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูงต่อการด�าเนินงาน 
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุมเหมาะสม มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใส 
และเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 มกราคม 2559
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เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว จากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดใน
การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการ
เงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2558
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�าดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซ่ึงได้อธิบายถึง 
ผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยจากการน�านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตัวเลข
เปรียบเทียบที่น�ามาแสดงนี้น�ามาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3

      
     วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     เลขทะเบียน 4795

     บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
     กรุงเทพมหานคร
     19 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,334,958,752 463,898,662 978,415,074 1,123,927,841 359,044,672
เงินลงทุนชัว่คราว 7 325,926,504 447,522,764 779,035,806 - 206,623,838
ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย 5 - - - 284,318,134 482,899,191
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับบริษทัยอ่ย 5 - - - 3,031,533,369 2,496,381,287
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 8 57,590,145,350 53,826,796,216 48,686,640,960 47,175,006,927 44,596,727,971
เงินมดัจาํคา่ซ้ือท่ีดิน  623,414,900 293,012,695 562,133,852 623,414,900 293,012,695
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 405,942,634 706,542,584 866,456,811 374,090,158 640,193,974
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 228,210,697 212,081,649 334,240,224 163,064,677 152,738,309
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 60,508,598,837 55,949,854,570 52,206,922,727 52,775,356,006 49,227,621,937 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 107,540,634 101,551,892        108,351,630        - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - 3,199,998,800 3,199,998,800
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 232,161,845        439,097,058        582,935,867        167,681,566 258,518,594
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 3,871,939,922     3,890,066,967     2,701,755,668     3,804,394,590 3,817,754,018
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 313,524,595        271,430,145        252,533,990        311,761,798 268,201,348
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 98,355,100          202,278,459        200,007,866        71,079,231 164,501,774
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 176,814,978        174,290,453        137,668,445        121,908,969 117,402,413
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,800,337,074 5,078,714,974 3,983,253,466 7,676,824,954 7,826,376,947 

รวมสินทรัพย์ 65,308,935,911 61,028,569,544 56,190,176,193 60,452,180,960 57,053,998,884 

31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม
31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 - 2,047,611,611     6,697,550,116     - 2,047,611,611     
เจา้หน้ีการคา้
- บริษทัยอ่ย 5, 16 - - - 157,807,231 117,186,524 
- บริษทัอ่ืน 16 1,575,948,268 2,129,163,370 2,090,331,626 1,271,794,091 1,796,220,788 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,292,475,798 2,094,324,444 3,197,502,510 4,292,475,798 2,094,324,444 
เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบริษทัยอ่ย 5, 15 - - - 1,941,425,621 630,827,096 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 - 247,000,000 250,000,000 - 247,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 6,000,000,000 3,000,000,000 - 6,000,000,000 3,000,000,000
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 15 681,991               4,349,503            7,205,345            681,991 4,349,503 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 974,918,824 1,439,821,092 1,749,263,751 801,025,490 1,304,495,637 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 688,695,870 820,021,658 649,484,218 491,435,169 567,336,257 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  17 2,676,291,550 2,193,497,807 2,351,409,346 2,242,635,260 1,877,299,105 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 16,209,012,301 13,975,789,485 16,992,746,912 17,199,280,651 13,686,650,965 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน 489,961,901 - - 489,961,901 -
หุน้กูร้ะยะยาว 15 14,000,000,000 17,000,000,000 14,000,000,000 14,000,000,000 17,000,000,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 297,072 1,839,232 7,563,133 229,275 1,382,177 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 247,442,760 203,930,675 114,695,469 238,407,876 196,964,004 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 34 144,192,240 139,872,730 142,550,000 143,442,240 119,299,150 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,881,893,973 17,345,642,637 14,264,808,602 14,872,041,292 17,317,645,331 

รวมหนีสิ้น 31,090,906,274 31,321,432,122 31,257,555,514 32,071,321,943 31,004,296,296 

31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม
31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

169



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน 2,285,298,800     2,270,298,800     2,265,812,000     2,285,298,800     2,270,298,800     
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,231,071,000 2,226,675,700 2,222,832,600 2,231,071,000 2,226,675,700 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 19 1,777,949,025 1,672,383,027 1,594,285,717 1,777,949,025 1,672,383,027 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 20 45,354,949 17,665,787 18,393,474 45,354,949 17,665,787 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 228,529,880        227,029,880        226,581,200        228,529,880        227,029,880        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,979,371,469 25,646,487,904 20,938,556,306 24,097,954,162 21,905,919,540 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 21 (35,259,042) (84,194,911) (69,788,214) 1 28,654 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 34,227,017,281 29,706,047,387 24,930,861,083 28,380,859,017 26,049,702,588 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,987,644)           1,090,035            1,759,596            - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 34,218,029,637 29,707,137,422 24,932,620,679 28,380,859,017 26,049,702,588 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 65,308,935,911 61,028,569,544 56,190,176,193 60,452,180,960 57,053,998,884 

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

การดาํเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 51,239,782,145 42,781,025,500 41,494,909,061 33,829,327,743 
รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ 5 - - 489,177,686 666,420,267 
รายไดอ่ื้น 198,161,423 245,879,156 354,082,462 420,888,814 
รวมรายได้ 51,437,943,568 43,026,904,656 42,338,169,209 34,916,636,824 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 33,984,260,287 27,094,617,521 27,789,530,062 21,787,306,389 
ตน้ทุนขายวตัถุดิบ - - 422,462,488 554,452,457 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 3,766,744,072 3,363,567,509 3,073,778,384 2,704,132,406 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 3,893,995,320 3,717,592,905 3,873,162,544 3,282,419,666 
ตน้ทุนทางการเงิน 27 327,764,443 375,850,024 363,866,910 394,959,074 
รวมค่าใช้จ่าย 41,972,764,122 34,551,627,959 35,522,800,388 28,723,269,992 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 3,099,598           (6,779,640)          - -
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 9,468,279,044 8,468,497,057 6,815,368,821 6,193,366,832 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (1,798,000,408) (1,814,651,010) (1,276,079,264) (1,267,501,479)
กาํไรสําหรับปี 7,670,278,636 6,653,846,047 5,539,289,557 4,925,865,353 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - (55,903,630) 217,815 (52,559,696)

- (55,903,630) 217,815 (52,559,696)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 49,155,107 (14,284,992) - -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ
   เงินลงทุนเผ่ือขาย (219,238) (121,705) (28,653) 8,535 

48,935,869 (14,406,697) (28,653) 8,535 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี-สุทธิจากภาษี 28 48,935,869 (70,310,327) 189,162 (52,551,161)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 7,719,214,505 6,583,535,720 5,539,478,719 4,873,314,192 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      7,680,356,315      6,654,515,608      5,539,289,557      4,925,865,353 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,077,679)        (669,561)             - -
กาํไรสําหรับปี      7,670,278,636      6,653,846,047      5,539,289,557      4,925,865,353 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      7,729,292,184      6,584,205,281      5,539,478,719      4,873,314,192 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,077,679)        (669,561)             - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      7,719,214,505      6,583,535,720      5,539,478,719      4,873,314,192 

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30 3.44 2.99 2.48 2.21 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 30 3.44 2.99 2.48 2.21 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 7,670,278,636      6,653,846,047      5,539,289,557      4,925,865,353      
รายการปรับปรุง
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์
   ระหวา่งการพฒันา (กลบัรายการ) (38,678,798) 55,743,356 (34,957,236) (10,463,452)
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
   การลงทุน (กลบัรายการ) (12,941,171) 41,656,823 (12,941,171) 41,656,823
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (533,275)              76,808,138           (525,552) -
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 425,864,968 348,208,871 396,963,197         303,346,334         
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,093,384) (4,157,914) (3,130,809)           4,811,636             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 8,628,501 - 8,628,501
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5,967,143 (91,975,646) 5,976,819             (91,975,646)          
ขาดทุนจากการบริจาคอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 140,089,579 - 375,740,827         -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 66,828,082           (17,980,792)          - -
ผลประโยชน์พนกังาน 43,512,085           19,355,669           41,661,688           18,848,291           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 61,412,520           11,824,158           61,412,520           11,824,158           
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ (กลบัรายการ) 4,319,510             (2,677,270)           24,143,090           (21,700,850)          
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,443,815)           (5,034,050)           (710,389)              (1,605,626)           
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,099,598)           6,779,640             - -
ตน้ทุนทางการเงิน 327,764,443 375,850,024 363,866,910 394,959,074
ภาษีเงินได้ 1,798,000,408 1,814,651,010 1,276,079,264 1,267,501,479

10,482,247,333 9,291,526,565 8,032,868,715 6,851,696,075 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีจากบริษทัยอ่ย - - 198,581,057         188,663,232         
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (2,975,959,368)     (4,490,885,891)     (1,941,942,471)     (3,757,331,233)     
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (330,066,870)        269,314,722         (330,402,205)        269,121,157         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 300,599,949         159,892,777         266,103,816         206,223,792         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,129,048)          44,950,248           (7,201,393)           183,492,645         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,524,524)           (36,557,442)          (4,506,556)           (9,743,998)           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

เจา้หน้ีการคา้-บริษทัยอ่ย - - 40,620,706           (107,102,645)        
เจา้หน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน (553,215,101)        39,136,720           (524,426,697)        108,902,288         
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 2,688,113,255      (1,103,178,066)     2,688,113,255      (1,103,178,066)     
เงินมดัจาํจากลูกคา้ (464,902,268)        (309,442,659)        (503,470,147)        (199,080,418)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 524,394,502         (209,152,057)        408,722,587         (218,977,699)        
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,652,557,860      3,655,604,917      8,323,060,667      2,412,685,130      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,837,112,234)     (1,628,869,463)     (1,258,557,809)     (1,108,081,973)     
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,815,445,626 2,026,735,454 7,064,502,858 1,304,603,157 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       - (349,487,509) -
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 35,509,913           236,949,800         33,238,313 236,949,800 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (427,681,829)        (1,515,959,240)     (395,224,344) (1,477,585,849)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,418,827             40,440,678           5,129,611             10,429,162           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (81,484,722)          (60,556,703)          (81,366,822)          (60,556,703)          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (3,971,274,159)     (3,688,892,407)     
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 3,432,997,102      4,853,893,419      
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (7,135,898,168)     (13,588,572,007)   (4,267,638,422)     (8,534,392,202)     
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 7,259,664,195      13,924,966,967    4,474,943,996      8,503,185,785      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (341,471,784) (962,730,505) (1,118,682,234) (156,968,995)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,038,567,331)     (1,104,739,721)     (951,742,991)        (966,995,834)        
จ่ายเงินปันผล (3,345,972,750)     (1,890,231,700)     (3,345,972,750)     (1,890,231,700)     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - 2,451,050,201      82,261,809           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - (1,115,898,244)     (48,239,728)          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
   ลดลง, สุทธิ (2,047,611,611)     (4,649,938,505)     (2,047,611,611)     (4,649,938,505)     

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

14

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,050,000,000      1,087,000,000      1,050,000,000      1,087,000,000      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,297,000,000)     (1,090,000,000)     (1,297,000,000)     (1,090,000,000)     
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 3,000,000,000      6,000,000,000      3,000,000,000      6,000,000,000      
ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (3,000,000,000)     - (3,000,000,000)     -
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 76,237,940           69,388,565           76,237,940           69,388,565           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (6,602,913,752) (1,578,521,361) (5,180,937,455) (1,406,755,393)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 871,060,090 (514,516,412) 764,883,169 (259,121,231)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 463,898,662 978,415,074 359,044,672 618,165,903
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 6 1,334,958,752 463,898,662 1,123,927,841 359,044,672 

รายการที่มิใช่เงินสด:
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (41,347,608) 32,425,724 (43,133,282) 35,647,750 
รับโอน (โอน) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาก/ไป
   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา, สุทธิ (38,309,750) 42,809,032 (38,309,750) 12,299,122 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

16 

หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เจา้หน้ีการคา้ 
17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ทุนเรือนหุน้  
20 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
21 สาํรอง 
22 ส่วนงานดาํเนินงาน 
23 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 กาํไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

16 

หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เจา้หน้ีการคา้ 
17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ทุนเรือนหุน้  
20 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
21 สาํรอง 
22 ส่วนงานดาํเนินงาน 
23 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 กาํไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

17 

หมายเหตุ สารบญั 
  
33 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

16 

หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เจา้หน้ีการคา้ 
17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ทุนเรือนหุน้  
20 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
21 สาํรอง 
22 ส่วนงานดาํเนินงาน 
23 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 กาํไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูท่ี่ 979/83 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2548 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัววิจิตรพงศพ์นัธุ ์(ถือหุน้ร้อยละ 63.12) 
 
บริษทัดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รายละเอียดของบริษทัย่อยและ 
การร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5, 9 และ 10 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 36 
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(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดั
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
  
รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ฑ) 
 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การจดัประเภทการร่วมการงาน 
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(2) ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
  
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3         การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี       
 
(ก)      ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ ดงัท่ีกล่าวในหมาย
เหตุขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี  
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกใหม่ไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 3 (ข) ดงัน้ี 
 

(ข)     การร่วมการงาน 
 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมการงาน ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 กลุ่มบริษทัจดัประเภทส่วนไดเ้สียในการร่วมการงาน
ของกลุ่มบริษทัเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้นของกลุ่มบริษทั เม่ือทาํการประเมินดงักล่าว กลุ่มบริษทัพิจารณาโครงสร้างของการ
ร่วมการงาน รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานท่ีแยกต่างหาก เง่ือนไขตามสัญญาของการร่วมการงาน รวมทั้ง
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มอ่ืน จากเดิมท่ีการจดัประเภทพิจารณาเพียงโครงสร้างของการร่วมการงานเท่านั้น 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

22 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานใหม่ และไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ใหม่เป็นการร่วมคา้ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้จากวิธีรวม
ตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย ์หน้ีสิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และกระแส
เงินสดของกลุ่มบริษทั รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดแ้สดงในหมายเหตุขอ้ 3 (ค) 
 

(ค)     สรุปผลกระทบเชิงปริมาณ 
 
สรุปผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีขา้งตน้ในฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี       
 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดใ้ชป้ระโยชน์จากวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
11 เร่ือง การร่วมการงาน ตารางต่อไปน้ีไม่รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 

 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้  

การร่วมคา้ 
(รายการ
ปรับปรุง)  

 
ปรับปรุงใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 2557     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,036 (58)  978 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 361 (26)  335 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - 108  108 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,702 (1)  2,701 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 610 (27)  583 
อ่ืนๆ 51,485 -  51,485 
รวมสินทรัพย์ 56,194 (4)  56,190 
      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 652 (3)  649 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,353 (1)  2,352 
อ่ืนๆ 28,257 -  28,257 
รวมหนีสิ้น 31,262 (4)  31,258 
      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (70) -  (70) 
อ่ืนๆ 25,002 -  25,002 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,932 -  24,932 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้  

การร่วมคา้ 
(รายการ
ปรับปรุง)  

 
ปรับปรุงใหม่ 

 (ล้านบาท) 
      

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 524 (60)  464 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 231 (19)  212 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - 102  102 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,890 -  3,890 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 466 (27)  439 
อ่ืนๆ 55,922 -  55,922 
รวมสินทรัพย์ 61,033 (4)  61,029 
      

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 820 -  820 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,194 -  2,194 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 144 (4)  140 
อ่ืนๆ 28,168 -  28,168 
รวมหนีสิ้น 31,326 (4)  31,322 
      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (84) -  (84) 
อ่ืนๆ 29,791 -  29,791 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 29,707 -  29,707 
      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557     
รายไดร้วม 43,027  -  43,027 
ตน้ทุนขาย (27,094)  -  (27,094) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (7,091)  10  (7,081) 
ตน้ทุนทางการเงิน (376)  -  (376) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  (7)  (7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,812)  (3)  (1,815) 
กาํไรสําหรับปี 6,654  -  6,654 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้  

การร่วมคา้ 
(รายการ
ปรับปรุง)  

 
ปรับปรุงใหม่ 

 (ล้านบาท) 
      

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 524 (60)  464 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 231 (19)  212 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - 102  102 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,890 -  3,890 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 466 (27)  439 
อ่ืนๆ 55,922 -  55,922 
รวมสินทรัพย์ 61,033 (4)  61,029 
      

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 820 -  820 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,194 -  2,194 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 144 (4)  140 
อ่ืนๆ 28,168 -  28,168 
รวมหนีสิ้น 31,326 (4)  31,322 
      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (84) -  (84) 
อ่ืนๆ 29,791 -  29,791 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 29,707 -  29,707 
      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557     
รายไดร้วม 43,027  -  43,027 
ตน้ทุนขาย (27,094)  -  (27,094) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (7,091)  10  (7,081) 
ตน้ทุนทางการเงิน (376)  -  (376) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  (7)  (7) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,812)  (3)  (1,815) 
กาํไรสําหรับปี 6,654  -  6,654 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้  

การร่วมคา้ 
(รายการ
ปรับปรุง)  

 
ปรับปรุงใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบกระแสเงนิสดรวม     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557     
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,029  (2)  2,027 
อ่ืนๆ (1,505)  (58)  (1,563) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 524  (60)  464 

 
4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 
 บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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25 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการ
ควบคุมร่วม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน   
  

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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26 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม หรือการ
ควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจัด
ประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนได้
เสียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุม
ร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์  

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อ
คา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อ
คา้ 
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27 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคุม้ครอง
รายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีเจา้หน้ีสุทธิ
จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าว
และกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและ
การขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย
โดยประมาณ  
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28 

ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการ
ไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มืและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ในโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

 
ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 
ตน้ทุนของบา้นตวัอยา่งและโครงการระหวา่งการพฒันาคาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้
ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
ตน้ทุนของท่ีดินคาํนวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 

 
(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
จาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมจะใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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29 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 
(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ดว้ยมูลค่าสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8 - 10 ปี 
อาคารและส่วนตกแต่ง 3 - 27 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5 ปี 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ท่ากบั 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินท่ี
เป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี    
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
  
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว 

 
(ณ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
 
รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสญัญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้กําไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้น
ความสาํเร็จของงานก่อสร้าง 
 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอา้งอิงกบัการสํารวจงานท่ีทาํ เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค่้าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
 
เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์สําหรับการขายสินคา้ หรือถา้อาํนาจในการควบคุมความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมี
นยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของของงานระหว่างก่อสร้างถูกโอนใหก้บัผูซ้ื้อในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ 
หลงัการส่งมอบ ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้และบริการดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ต) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ทาํให้กลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ถ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 
(ท) กาํไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
ระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
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(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นท่ีสาํนกังานใหญ่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
สาํนกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 สาํหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง /  
ช่ือกจิการ สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จาํกดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 
นาย ทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ10 

ข้ึนไปและเป็นกรรมการของบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 
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รายการและนโยบายการกาํหนดราคาท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายวตัถุดิบ  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม                                     489.18  666.42 
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 61.51  167.83 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราดอกเบ้ียตลาดเงิน (MMR) และอตัรา

ดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) และอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 

 
 

178.58 

  
 

210.25 
รายไดอ่ื้น  ตน้ทุนบวกดว้ยร้อยละ 1 ถึง 5 14.40 7.90 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) และ

อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 
1.5   (MLR-1.5) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 

 
 

48.51 

 
 

30.62 
ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
     ระหวา่งพฒันา 

 
ราคาตกลงร่วมกนั 

 
44.57 

 
126.96 

  
  

ผู้บริหารสําคญั    
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 568.22 - 

\ 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 174.06 124.50 174.06 124.50 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3.04 2.34 3.04 2.34 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17.11 3.47 17.11 3.47 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 194.21 130.31 194.21 130.31 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีบริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 231.77  427.42 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 10.75  14.21 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 41.27  41.27 
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮา้ส์ซิงจ ากดั 0.53  - 
 284.32  482.90 
    

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 2,619.02  2,251.52 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 4.07  38.96 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 390.33  184.67 
 3,013.42  2,475.15 
    

ดอกเบี้ยค้างรับ-บริษทัย่อย    
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 15.65  13.77 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 0.15  1.44 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 2.31  6.02 
 18.11  21.23 
รวมเงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ-บริษทัย่อย 3,031.53  2,496.38 
    

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา-บริษทัย่อย  
   (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) 
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั 

 
 

11.72 

  
 

17.34 
    

เจ้าหนี้การค้าบริษทัย่อย    
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 157.81  117.19 
    

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย    
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั 471.00  430.00 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 170.50  154.00 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั 0.18  - 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั 1,278.89  2.50 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 1.23  0.15 
 1,921.80  586.65 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย-บริษทัย่อย   
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 6.35 33.28 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกดั 2.30 10.80 
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 0.06 - 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั 10.92 0.10 
 19.63 44.18 
รวมเงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย-บริษทัย่อย 1,941.43 630.83 
   

เงินประกนัผลงานค้างจ่าย-บริษทัย่อย (แสดงภายใต้หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จาํกดั 5.90 5.08 

\ 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,475.15 3,640.15 
เพิ่มข้ึน 3,971.27 3,688.89 
ลดลง (3,433.00) (4,853.89) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 3,013.42 2,475.15 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  586.65 552.62 
เพิ่มข้ึน 2,451.05 82.26 
ลดลง (1,115.90) (48.23) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,921.80 586.65 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

42 

สัญญาสําคญัทีม่ีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 
เร่ิมจากเดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนตุลาคม 2558 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559 ค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 3.2  ลา้นบาท (2557: 3.2 ล้านบาท) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนเงิน 12.1
ลา้นบาท และ 1,147.4 ลา้นบาท (2557: 4.2 ล้านบาท และ 1,103.3 ล้านบาท) ตามลาํดบั ใหแ้ก่โครงการของกลุ่ม
บริษทัเพื่อดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาํหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน 12.8 และ 48.1 
ลา้นบาท (2557: ไม่มี และ 272.3 ล้านบาท) ตามลาํดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 12.8 และ 48.6 ลา้น
บาท (2557: ไม่มี และ 275.1 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
 
ในระหว่างปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 4,100 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยได้
ทาํสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงจากสถาบนัการเงินและสามารถเรียกชาํระเงิน
คืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไดข้ยายวงเงินในสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัเป็นเงินรวม 
5,100 ลา้นบาท โดยแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระคืนไดท้นัที 

 
6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 9 7 7 6 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 27 16 5 7 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 655 203 575 145 
เช็คในมือ 643 237 536 200 
อ่ืนๆ 1 1 1 1 
รวม 1,335 464 1,124 359 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 1,314  433  1,124  359 
อินเดียรูปี 13  4  -  - 
รูฟิยา 4  7  -  - 
ดอลลาร์สหรัฐ 3  19  -  - 
ดอง 1  1  -  - 
รวม 1,335  464 1,124 359 

 
7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็น        
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 326  448  -  207 
รวม 326 448  -  207 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 448 778 207 173 
ซ้ือระหวา่งปี 7,136 13,589 4,268 8,534 
ขายระหวา่งปี (7,258) (13,919) (4,475) (8,500) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 326 448 - 207 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท -  277  -  207 
อินเดียรูปี 326  171  -  - 
รวม 326  448 - 207 

 
8 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 

วสัดุก่อสร้าง  399 414 346 331 
บา้นตวัอยา่ง  997 1,107 763 918 
โครงการระหวา่งการพฒันา      
- ท่ีดิน  23,640 25,181 19,784 20,506 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  1,658 2,126 1,259 1,588 
- ค่าก่อสร้าง  6,987 9,486 4,879 8,390 
- ค่าสาธารณูปโภค  1,987 2,134 1,628 1,695 
- ค่าโสหุย้การก่อสร้าง  1,711 1,856 1,409 1,589 
- ค่าดอกเบ้ีย  597 674 652 723 
  36,580 41,457 29,611 34,491 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพื่อขาย  12,424 8,926 10,490 7,227 
ท่ีดินรอการพฒันา  7,294 2,066 5,987 1,687 
รวม  57,694 53,970 47,197 44,654 
หัก  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของโครงการ      
        อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา  (104) (143) (22) (57) 
สุทธิ  57,590 53,827 47,175 44,597 
      

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
 ตน้ทุนการพฒันาระหวา่งปี                 

 
27 

 
711 

 
748 

 
563 

 
591 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ง 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (โครงการ) 
จํานวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา        
ทาวนเ์ฮา้ส์ 127 139 88  95 
บา้นเด่ียว 43 57 41  49 
บา้นแฝด 6 1 1  1 
คอนโดมิเนียม 16 44 15  36 
ต่างประเทศ 2 2 -  - 
รวม 194 243 145  181 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือกบั
ธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15)  

 
9 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม  
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 102 108 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3 (6) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 108 102 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,200 3,200 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 3,200 3,200 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

50 

11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 707 518 
จาํหน่าย (145) (145) 
รับโอนจากโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 43 12 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 605 385 
เพิ่มข้ึน - 349 
จาํหน่าย (42) (39) 
บริจาค (140) (376) 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (38) (38) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 385 281 

   

ขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 124 85 
เพิ่มข้ึน 42 41 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 166 126 
เพิ่มข้ึน 8 8 
ลดลง (21) (21) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 153 113 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม  2557 583 433 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 439 259 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 232 168 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทประกอบด้วยท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยงัมิได้ระบุ
วตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระโดยพิจารณาตามเกณฑร์าคาตลาดของสินทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 303.5 ลา้น
บาทและ 234.8 ลา้นบาท (2557: 587.5 ล้านบาท และ 332.1 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

51 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 303.5 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

59 

บริษทั 

13 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 378 360 
เพิ่มข้ึน 61 61 
จาํหน่าย (9) (9) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 430 412 
เพิ่มข้ึน 82 82 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 512 494 

   
ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 125 112 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 34 32 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 159 144 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39 38 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 198 182 
   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม  2557 253 248 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 271 268 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 314 312 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

60 

14 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ28)   
 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2558  ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2558 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12 (8)            - 4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 33 (4)            - 29 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 1           - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 38 6           - 44 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 86 (75) - 11 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 28 1 - 29 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน     
   ต่างประเทศ 21 - (12) 9 
อ่ืนๆ 8 6 - 14 
รวม 248 (73) (12) 163 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46) (19) - (65) 
รวม (46) (19) - (65) 
     
สุทธิ 202 (92) (12) 98 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

61 

1 

 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ28)   
 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2557  ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2557 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 16 (4) - 12 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 25 8 - 33 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28 (6) - 22 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20 4 14 38 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 84 2 - 86 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 28 - - 28 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน     
   ต่างประเทศ 18 - 3 21 
อ่ืนๆ 12 (4) - 8 
รวม 231 - 17 248 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (31) (15) - (46) 
รวม (31) (15) - (46) 
     
สุทธิ 200 (15) 17 202 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

62 

ง 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
     (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ28)   
 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2558  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2558 
           (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 11 (7) - 4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 25 (3) - 22 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 1 - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 37 6 - 43 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 83 (83) - - 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 24 5 - 29 
อ่ืนๆ 9 5 - 14 
รวม 211 (76) - 135 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46) (18) - (64) 
รวม (46) (18) - (64) 
     
สุทธิ 165 (94) - 71 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

63 

ง 
 
 
 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
     (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ28)   
 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2557  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2557 
           (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี   
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 13  (2)  -  11 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17 8 - 25 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 - - 22 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20 4 13 37 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 84 (1) - 83 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 28 (4) - 24 
อ่ืนๆ 11 (2) - 9 
รวม 195 3 13 211 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (31) (15) - (46) 
รวม (31) (15) - (46) 
     
สุทธิ 164 (12) 13 165 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

64 

15    หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 650 - 650 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั - 1,398 - 1,398 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี     
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 247 - 247 
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6,000 3,000 6,000 3,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั - - 1,922 587 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี 1 4 1 4 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีห่มุนเวยีน 6,001 5,299 7,923 5,886 
     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หุน้กูร้ะยะยาว     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14,000 17,000 14,000 17,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 2 - 1 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 14,000 17,002 1 14,000 17,001 
รวม 20,001 22,301 21,923 22,887 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

65 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  6,001 5,299 7,923 5,886 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 14,000 17,002 14,000 17,001 
รวม 20,001 22,301 21,923 22,887 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 21,680 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐและ 65 ลา้นอินเดียรูปีสาํหรับกลุ่มบริษทั และ 20,992 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้นอินเดีย
รูปีสาํหรับบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูย้มืจากธนาคารจาํนวน 2,389 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั  
 
(ค) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 5,426 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้น

อินเดียรูปีสาํหรับบริษทั และ 5,969 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้นอินเดียรูปีสาํหรับกลุ่ม
บริษทั 

 
(ง) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 8,472 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
(จ) วงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 555 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั และกลุ่มบริษทั 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

229



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

66 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,420 1,498 1,420 1,498 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา     
   (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 3,111 10,287 2,424 9,709 
รวม 4,531 11,785 3,844 11,207 

 
นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทั 
 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
เงินกู้ยืมดงักล่าวบางส่วนมีขอ้จาํกดัเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน รวมถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการจ่ายปันผล 
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*  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติให้ปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูท้ ั้งหมดของบริษทัโดยเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 0.20 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2555 จนถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอนและมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงอตัราหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้จาก 1.5:1 เป็น 2:1 

 

**       ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ี เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจเสนอขายคร้ัง
เดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป โดยในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2555 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2555 แลว้
จาํนวน 5,000 ลา้นบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 แลว้จาํนวน 2,000 ลา้นบาท  

 

***     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 6,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 5 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 แลว้จาํนวน 6,000 ลา้นบาท 

 

**** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2557 แลว้จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และในระหว่างไตรมาส 2 ปี 
2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 แลว้จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 10,000 
ลา้นบาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม/  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  20,000 14,000 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 3,000 6,000 
ชาํระหุน้กูคื้นระหวา่งปี (3,000) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 20,000 20,000 
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 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท  
 
16 เจ้าหนีก้ารค้า  

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 158 117 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,576 2,129 1,272 1,796 
รวม  1,576 2,129 1,430 1,913 

 
 ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  1,569 2,129 1,430 1,913 
อินเดียรูปี 7 - - - 
รวม 1,576 2,129 1,430 1,913 

  
17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง       
   การพฒันาคา้งจ่าย 375 280 295 188 
เงินค่าบาํรุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 609 535 491 440 
โบนสัคา้งจ่าย 514 428 491 403 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 522 385 409 355 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 67 67 67 67 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 47 56 36 47 
อ่ืนๆ 542 443 454 377 
รวม 2,676 2,194 2,243 1,877 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 204  115  197  112 
        

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 37  16  35  16 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7  5  7  5 
 44  21  42  21 
        

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
 ประกนัภยั -  70  -  66 
 -  70  -  66 
        

อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (1)  (2)  (1)  (2) 
 (1)  (2)  (1)  (2) 
        

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 247  204  238  197 
 

  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สมมติฐานประชากร - 39 -  36 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 31 -  30 
รวม - 70 -  66 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.6 3.6 3.6 3.6 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)     
     พนกังานประจาํ 5 และ 8 5 และ 8 5 และ 8 5 และ 8 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 60 60 

 
ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 25 ปี (2557: 
25 ปี) 
 

  

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

73 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

        

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (24)  29  (23)  28 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

30 
  

(26) 
  

29 
  

(25) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
 

19 ทุนเรือนหุ้น    
 

  มูลค่าหุน้ 2558  2557 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบยีน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1 2,270 2,270 2,266 2,266 
ลดทุน 1 - - (11) (11) 
เพิ่มทุน 1 15 15 15 15 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 2,285 2,285 2,270 2,270 
      
      
      

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  มูลค่าหุน้ 2558  2557 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 2,227 2,227 2,223 2,223 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 4 4 4 4 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 2,231 2,231 2,227 2,227 
 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน   
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากเดิม 2,270 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2,270 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็น 2,285 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 2,285 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) 
โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 
 
การออกหุ้นใหม่   
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 2558  2557 
 (บาท) (ล้านหุ้น) 

โครงการ PS-WD 15.30 2.4  3.0 
โครงการ PS-WE 28.19 0.6  0.8 
โครงการ PS-WF 16.28 1.4  - 
รวม  4.4  3.8 
 

รายงานประจ�าปี 2558
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ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

20 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

PS-WD 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดง  
สิทธิฯ ของบริษทัให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทั
และ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 22 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และ

ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้              
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 11,689,700 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  15.30 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 คร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน

ของแต่ละปี (2555 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนัในแต่ละปีไดไ้ม่
เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ช้
สิทธิใหค้รบจาํนวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิไดใ้นคราวถดัไป 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WD ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีต ระหว่างวนัท่ี 19 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี  
19 เมษายน 2555 
 

  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

76 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WD แสดงไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 3.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 14.6  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 15.3  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.1  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 3.00 – 3.53  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  
 

บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 

PS-WE 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ของบริษทัให้แก่กรรมการ (ซ่ึงได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ยจ านวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จ านวนท่ีออกและจดัสรรแลว้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 4,838,447 หน่วย(หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  28.19 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 คร้ัง  ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2557 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 
ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหค้รบจ านวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิได้
ในคราวถดัไป 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

76 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WD แสดงไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 3.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 14.6  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 15.3  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.1  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 3.00 – 3.53  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  
 

บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 

PS-WE 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ของบริษทัให้แก่กรรมการ (ซ่ึงได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ยจ านวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จ านวนท่ีออกและจดัสรรแลว้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 4,838,447 หน่วย(หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  28.19 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ 4 คร้ัง  ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2557 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 
ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหค้รบจ านวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิได้
ในคราวถดัไป 

 

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

77 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุน้ในอดีต ระหว่างวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึงวนัท่ี     
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE แสดงไดด้งัน้ี 
 
มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  2.55  
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 18.8  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 28.19  
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.0  
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.0  
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.27 - 3.09  
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0  
 
บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการ
ใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 
PS-WF 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ของบริษทั (PS-WF) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และ
ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 6,481,593 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการ  รายละเอียด 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  16.28 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2558 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 ปี 
ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิให้ครบจาํนวนให้สามารถไปใชสิ้ทธิไดใ้น
คราวถดัไป 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีตระหว่างวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี      
13 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในโครงการ PS-WF แสดงไดด้งัน้ี 
 
มูลค่ายติุธรรมเฉล่ีย ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท)  16.01 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ (บาท) 32.75 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 16.28 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 40.00 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 2.86 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.00 - 2.45 
อตัราการเลิกจา้งต่อปี (ร้อยละ) 10.0 
 
บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการ
ใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ในโครงการ PS-WD PS-WE และ PS-WF ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  
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79 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WD  PS-WE  PS-WF  รวม 
                                    (ล้านหน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 6.2 - - 6.2 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี - 4.8 - 4.8 
ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี (3.0) (0.8) - (3.8) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก (0.8) (0.2) - (1.0) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558 2.4 3.8 - 6.2 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี - - 6.5 6.5 
ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี (2.4) (0.6) (1.4) (4.4) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก - (0.1) (0.3) (0.4) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 - 3.1 4.8 7.9 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ในมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WD   PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 18.4  - - 18.4 
เพิ่มข้ึน 5.0  6.8 - 11.8 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด (10.9)  (1.7) - (12.6) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558 12.5  5.1 - 17.6 
เพิ่มข้ึน (3.0)  3.0 61.5 61.5 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด (9.5)  (1.3) (22.9) (33.7) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  6.8 38.6 45.4 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 61.5 ลา้นบาท 
และ 61.5 ลา้นบาท (2557: 11.8 ล้านบาท และ 11.8 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามลาํดบั 
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80 

PS-WG 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ของบริษทั (PS-WG) ให้แก่กรรมการ (ซ่ึงได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และ
ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
   

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  29.27 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) ยงัไม่มีการออกและจดัสรร 
 

21 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 
ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าของโครงการผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

22 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานใหม่ เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีการปรับโครงสร้างองคก์รและบริหารงานใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ 
 
การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบต่อการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน ซ่ึง
ส่วนงานใหม่ ไดแ้ก่  
 
ส่วนงาน 1  สายงานทาวนเ์ฮา้ส์: บา้นพฤกษา พฤกษาวิลล ์เดอะคอนแนค และ SD 3 
ส่วนงาน 2  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 1 อาคารชุด 2 และอาคารชุด 4 
ส่วนงาน 3  สายงานบา้นเด่ียว:  พฤกษาทาวน ์ภสัสร และพฤกษาวิลเลจ 
ส่วนงาน 4  สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุด 3 อาคารชุด 5 อาคารชุด 6 
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กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีรวมอยูใ่นงบ
การเงินปี 2558 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบ
เพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน ผลการดาํเนินงานหรือกาํไรต่อหุ้นของกลุ่ม
บริษทั 
 
ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบั
กิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

84 

การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รายได้   
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 51,420 42,836 
รายไดอ่ื้น 3,163 2,962 
 54,583 45,798 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (3,161) (2,873) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 16 102 
รายได้รวม 51,438 43,027 
   
กาํไรหรือขาดทุน   
กาํไรตามส่วนงานท่ีรายงาน 9,463 8,927 
กาํไรอ่ืนๆ  259 (38) 
 9,722 8,889 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (479) (188) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 225 (233) 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 9,468 8,468 
   
สินทรัพย์   
รวมสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 56,574 54,204 
สินทรัพยอ่ื์น 4,395 3,802 
 60,969 58,006 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 4,340 3,023 
สินทรัพย์รวม 65,309 61,029 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 51,145  42,550  4,775  5,060 
อินเดีย 293  461  24  18 
มลัดีฟส์ -  16  1  1 
รวม 51,438  43,027  4,800  5,079 
 

23 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายโฆษณา 1,138 1,102 926 882 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,924 1,674 1,560 1,344 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 626 508 511 401 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 79 80 77 77 
รวม 3,767 3,364 3,074 2,704 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 2,377 2,189 2,283 2,096 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (52) 171 (53)  28 
ค่าท่ีปรึกษา 185 118 173 107 
ค่าเช่า 182 177 167 159 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 112 90 109 72 
อ่ืนๆ 1,090 973 1,194 820 
รวม 3,894 3,718 3,873 3,282 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ก 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,731 1,677 1,594 1,548 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 112 104 104 97 
อ่ืนๆ - โบนสัและค่าสวสัดิการ 1,504 1,334 1,393 1,221 
รวม 3,347 3,115 3,091 2,866 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดิน
พร้อมบา้นเพื่อขายและโครงการ
ระหวา่งการพฒันา 

  
 

1,379 

 
 

(6,368) 

 
 

1,617 

 
 

(5,085) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 18,113 19,068 15,198 14,757 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 25 3,347 3,115 3,091 2,866 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 426 349 397 303 

 
27 ต้นทุนทางการเงนิ 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน      
   บริษทัยอ่ย 5 - - 48  31 
   สถาบนัการเงิน  1,039 1,124 879  955 
รวม  1,039 1,124 927  986 
หัก จาํนวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
           สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

      

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันา  

 
 

8 

 
 

(711) 

 
 

(748) 

 
 

(563) 

  
 

(591) 
สุทธิ  328 376 364 395 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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28 ภาษเีงนิได้  
   

 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั         
สาํหรับปีปัจจุบนั  1,765  1,791  1,244  1,253 
ปรับปรุงภาษีปีก่อนๆ   (59)  8  (62)  2 
  1,706  1,799  1,182  1,255 
ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 14        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  92  15  94  12 
  92  15  94  12 
รวม  1,798  1,814  1,276  1,267 

 

 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    7,670    6,654 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   1,798    1,814 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   9,468    8,468 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,894  20  1,694 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ   24    23 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (41)    (46) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   33    49 
รายไดสุ้ทธิท่ีถูกตดัรายการ   10    88 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   (59)    8 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (63)    (2) 
รวม 19  1,798  21  1,814 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    5,539    4,926 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   1,276    1,267 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   6,815    6,193 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,363  20  1,238 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (7) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   32    36 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (62)    2 
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเท่า               (57)    (2) 
รวม 19  1,276  20  1,267 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
 ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ 61 (12) 49 (17) 3 (14) 

การเปล่ียนแปลงจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - (70) 14 (56) 

รวม 61 (12) 49 (87) 17 (70) 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (66)  13  (53) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 577 พ.ศ.2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ต ่ากวา่ 31 ตารางเมตร และมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไขและราคาจ าหน่ายส าหรับโครงการท่ีตั้ง
ในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุดจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตรและจ าหน่ายใน
ราคาหน่วยละไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใช้
สอยต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1,200,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน)  

หนึ่งล้านบาท

หนึ่งล้านสองแสนบาท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

90 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (66)  13  (53) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 577 พ.ศ.2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ต ่ากวา่ 31 ตารางเมตร และมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไขและราคาจ าหน่ายส าหรับโครงการท่ีตั้ง
ในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุดจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตรและจ าหน่ายใน
ราคาหน่วยละไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใช้
สอยต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1,200,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน)  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

90 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (66)  13  (53) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 577 พ.ศ.2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ต ่ากวา่ 31 ตารางเมตร และมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไขและราคาจ าหน่ายส าหรับโครงการท่ีตั้ง
ในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุดจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตรและจ าหน่ายใน
ราคาหน่วยละไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมีพ้ืนท่ีใช้
สอยต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 70 ตารางเมตร และจ าหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1,200,000 บาท (รวมค่าท่ีดิน)  

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สิทธิพิเศษท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนั 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
30 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 7,680.36 6,654.52 5,539.29 4,925.87 
     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,226.68 2,222.83 2,226.68 2,222.83 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิ     
   ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 - 0.82 - 0.82 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  - 0.24 - 0.24 
ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557  - 0.81 - 0.81 

   ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 - 0.01 - 0.01 
   ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 3.43 - 3.43 - 
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 0.01 - 0.01 - 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 0.04 - 0.04 - 

   ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 0.02 - 0.02 - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก         
   (ขั้นพืน้ฐาน) 2,230.18 2,224.71 2,230.18 2,224.71 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3.44 2.99 2.48 2.21 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

92 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ปรับลด) 7,680.36 6,654.52 5,539.29 4,925.87 
     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   (ขั้นพื้นฐาน) 2,230.18 2,224.71 2,230.18 2,224.71 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้    0.22 1.35 0.22 1.35 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก         
   (ปรับลด) 2,230.40 2,226.06 2,230.40 2,226.06 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 3.44 2.99 2.48 2.21 

 
บริษทัไม่ไดป้รับปรุงผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้นในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในโครงการต่างๆ มา
คาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดแ้ก่ โครงการ PS-WE และ PS-WF และ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดแ้ก่ โครงการ PS-WE เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิต่อหน่วยของใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ในโครงการดงักล่าวมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

 
31 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,115 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,231 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2558 
 

รายงานประจ�าปี 2558
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,890 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2557 

 
32 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้  พร้อมทั้งตอ้งให้มีการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเขา้เง่ือนไข 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ียเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อใชใ้น
การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืเป็นไปตามอตัราตลาด 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของรายการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีและเจา้หน้ีมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้น จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น  
 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มูล
ลาํดบั 2 
 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด  
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มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาวดงักล่าว คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจากหน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีใน
รายงาน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน และมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรม
ท่ีมีนยัสาํคญั 
 
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญั
อย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม ท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
รวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม  
 
ประเดน็ต่างๆ ของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

  

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 4,782  -  4,782 - 4,782 
หุน้กู ้ 20,000  -  20,441 - 20,441 
        
31 ธันวาคม 2557       
หุน้กู ้ 20,000  -  20,381 - 20,381 
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33 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน     
ภายในหน่ึงปี 33 81 29 76 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - 46 - 42 
รวม 33 127 29 118 
     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอ่ืนๆ     
ภายในหน่ึงปี 88 69 65 63 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 18 51 15 49 
รวม 106 120 80 112 
     

สัญญาอ่ืนๆ     
สญัญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 4,858 2,815 4,858 2,815 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 2,136 2,366 1,748 2,003 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 231 41 231 41 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1 79 1 79 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร 1 81 1 81 
รวม 7,227 5,382 6,839 5,019 
 

อ่ืนๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

(ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนั
ใหแ้ก่บริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 5,061 ลา้นบาท และ 5,918 ลา้นบาท (2557: 5,060 ล้านบาท 
และ 6,367 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

(ข) บริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนรวม 115 ลา้นบาท (2557: 
115 ล้านบาท) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 9,143 ลา้นบาท (2557: 6,907 ล้านบาท) 
วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 8,275 ลา้นบาท (2557: 8,415 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 520 ลา้น
บาท (2557: 520 ล้านบาท) ของบริษทัยอ่ย 
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34 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็น
จ านวน 363 ลา้นบาท (2557: 369 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ไดบ้นัทึกส ารองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มบริษทัรวมจ านวน 144 ลา้นบาท (2557: 140 ล้านบาท) ไวใ้นบญัชี 

 
35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 
(ก) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท 
 
(ข) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 12,091,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท เป็น 

2,273,207,600 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั ท่ีออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 4 (PS-WD) 
จ านวน 12,091,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เน่ืองจากปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ี
บริษทัออกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 4 (PS-WD) นั้น ผูท่ี้มีสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครบถว้นแลว้ ประกอบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นน้ีจะ
ครบก าหนดและส้ินสุดอายกุารใชสิ้ทธิในวนัท่ี 18 เมษายน 2559 
 

(ค) อนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง 
 พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการของบริษทั 
 พิจารณาอนุมติัให้ด าเนินการให้มีการจดัตั้งบริษทัโฮลด้ิงเพ่ือรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

รวมถึงด าเนินการจดทะเบียนบริษทัโฮลด้ิงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 พิจารณาอนุมติัการขอเพิกถอนหุน้ของบริษทั จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
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98 

 พิจารณาอนุมติัการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ท่ีออก
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 5 (PS-WE) คร้ังท่ี 6 (PS-WF) และ
คร้ังท่ี 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัรอบวนั
ใชสิ้ทธิเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 5 (PS-WE) คร้ังท่ี 6 (PS-WF) และคร้ังท่ี 7 (PS-WG) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท 

 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ 
 

(ง) อนุมติัออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท และมีอายโุครงการไม่เกิน  
7 ปี 
 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
หากมีมติอนุมติับริษทัจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในล าดบัถดัไป 

 
  

รายงานประจ�าปี 2558
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98 

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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99 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2558) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

รายงานประจ�าปี 2558
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