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คงความเป็นผู้น�า
อย่างต่อเน่ือง 

พฤกษาตอกย�้าความเป็นผู้น�า 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ด้วยการคว้าอันดับบริษัท 
ที่เปิดตัวโครงการมากที่สุด 
และครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 





สร้างสรรค์ “ธุรกิจ”  
สู่ความส�าเร็จ 
อย่างยั่งยืน

พฤกษา มุ่งม่ันในการพัฒนาเทคโนโลย ี
เพื่อตอบโจทย์การสร้างที่อยู่อาศัยซ่ึงการันต ี
ถึงคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล 
และวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการยึดถือลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง
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วิสัยทัศน์
“พฤกษามุ่งม่ันท่ีจะเป็นแบรนด์อันดับหน่ึง��
ในใจลูกค้า�ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์�
ท่ีอยู่อาศัย�และก้าวข้ึนเป็น�1�ใน�10�
แบรนด์ธุรกิจ�อสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย�
ด้วยการสรรสร้างท่ีอยู่อาศัย�ท่ีมีคุณค่า��
เพ่ือทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข�ความอบอุ่น��
และชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกๆ�วัน”

พันธกิจ
เรามุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้าทุกราย��
เติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคุณค่า��
เพ่ือชีวิตเป่ียมสุขทุกครอบครัว



หมายเหตุ
(1)�อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากสินทรัพย์�=�กำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้�/�สินทรัพย์รวม�(เฉล่ีย)
(2)�เงินปันผลจ่าย�2.10�บาทต่อหุ้น�ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นท่ีจัดข้ึนในวันศุกร์ท่ี�21�เมษายน�2560�
� และเม่ือวันท่ี�9�กันยายน�2559�มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว�0.60�บาทต่อหุ้น
(3)�อัตรากำาไรข้ันต้น�=�(รายได้จากการขายอสังหาฯ�-�ต้นทุนขายอสังหาฯ)�/�รายได้จากการขายอสังหาฯ

ข้อมูลทางการเงินสําคัญรายปี

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 2555 2556 2557 2558 2559

ผลการด�าเนินงานรวม (ล้านบาท)

ยอดขาย (ล้านบาท)
ยอดขาย (หน่วย)
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน (หน่วย)
มูคค่าหุ้นช�าระแล้ว (ล้านบาท)
จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)

29,396
13,250
12,444
2,213
2,213

41,282
18,858
17,137
2,223
2,223

39,090
16,608
17,084
2,227
2,227

42,386
16,539
20,700
2,231
2,231

44,414
17,663
20,399
2,233 
2,233

ตัวเลขจากงบการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 
ก�าไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

43,821
23,739
20,082
27,023
27,141
9,133
3,925
3,898
3,898

56,194
31,262
24,932
38,848
39,041
13,498
6,077
5,801
5,802

61,029
31,321
29,707
42,781
43,027
15,686
7,081
6,654
6,655

65,309
31,091
34,218
51,240
51,438
17,256
7,661
7,670
7,680

66,382 
30,179 
36,203 
46,926 
47,173 
15,742 
8,114 
6,108 
6,108 

 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์(1)(%)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราก�าไรขั้นต้น(3)(%)
อัตราก�าไรสุทธิ (%)
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (ล้านบาท)
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.63
12.4
21.0
33.8
14.4
33.8

1,566
1.18

17,527
0.87
0.79

0.78
15.2
25.8
34.8
14.9
36.5

1,815
1.25

20,948
0.84
0.77

0.73
15.1
24.4
36.7
15.5
45.3
911
1.05

22,295
0.75
0.72

0.81
15.5
24.0
33.7
14.9
50.8

1,661
0.91

20,000
0.58
0.54

0.72 
12.0 
17.3 
33.6 
13.0 
76.6 
832 
0.83 

19,898 
0.55 
0.53

มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการด�าเนินงานในปีเดียวกัน)

9.1
1.76
0.50

11.2
2.61
0.85

13.3
2.99
1.00

15.3
3.44

 1.75

16.2 
2.74 

 2.10
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จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี
• กําไรสุทธิ ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ ในปี  2559  
มูลค่า  

6,108  ล้านบาท 
2555 2556 2557 2558 2559

7,680
6,655

5,802

3,898

6,108

บ้านเดี่ยว อาคารชุด อาคารต่างประเทศทาวน์เฮ้าส์ รายได้อื่น/ที่ดินเปล่า

2555 2556 2557 2558 2559

51,438 47,173

39,041
43,027

27,141

• รายได้รวม (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559

20,700 20,399
17,137 17,084

12,444

• ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หน่วย)  
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บ้านเดี่ยว อาคารชุด อาคารต่างประเทศทาวน์เฮ้าส์

2555

2555

2556

2556

2557 2558

2558

2559

2559

44,414

16,539 17,663

39,090

18,858

42,386

16,608

41,282

13,250

29,396

• ยอดขาย (ล้านบาท) 

• ยอดขาย (หน่วย)

2557

• ผลตอบแทน (%) 

2555 2556 2557 2558 2559

14% 15% 16% 15% 13%

21%
26% 24% 24%

17%
12%

15% 15% 16%
12%

63%

78%
73%

81%

72%

อัตราก�าไรสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์

อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์
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• จํานวนหุ้นชําระแล้ว (ล้านบาท, ล้านหุ้น)

0.50 0.85 1.00 1.75 2.10*

16.2

2.74

9.1
11.2 13.3

15.3

1.76 2.61 2.99 3.44

• รายการต่อหุ้น 

�*� เงินปันผลจ่าย�2.10�บาทต่อหุ้น�ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นท่ีจัดข้ึนในวันศุกร์ท่ี�21�เมษายน�2560�และเม่ือวันท่ี�9�กันยายน�2559��
� มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว�0.60�บาทต่อหุ้น�

2555 2556 2557 2558 2559

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

2,2312,2272,2232,213 2,233

2555 2556 2557 2558 2559
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ปี 2559 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญคร้ังประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
ภายหลังประกาศของส�านักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ 
รามาธิบดี จักรนีฤบดนิทร สยามมินทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต  
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติ 70 ปี ยังความโศกเศร้า 
เสียใจอย่างใหญ่หลวง มายังประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ปวงข้า
พระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาท่ีสุดมิได้ 

พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ควบคู่ 
ไปกับการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559 เราได้รับการยอมรับจากองค์กร
ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ หลากหลาย 
อาทิ รางวัล “International Quality Crown Awards 2016”  
ครั้งที่ 30 ประเภท Gold จาก Business Initiative Directions (B.I.D.) 
ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ให ้ความส�าคัญและมุ ่งเน้นด้านคุณภาพและ
นวัตกรรม โดยพฤกษาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได ้รับการ 
คัดเลือก เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการท�างาน ท�าให้
สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จึงถือเป็นเคร่ืองการันตี
คุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก นอกจากนั้น 
ยังได้รับรางวัล “EIT-CSR Awards 2016” ประเภทดีเด่น ในฐานะที่
พฤกษา เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อประโยชน์ต ่อสาธารณะ และด้าน
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม
ประธานกรรมการบริษัทและ�

กรรมการอิสระ

ด้านผลการด�าเนินงานในปี 2559 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวนัก 
แต่พฤกษายังมียอดขายที่ เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยท�าได ้ 44,414  
ล้านบาท เติบโตประมาณ 5% เม่ือเทียบกับปี 2558 ในขณะท่ีภาพรวม
ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2559 ชะลอตัวลง โดย 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู ่ ท่ี 
351,400 ล้านบาท ลดลง 1% เม่ือเทียบกับปี 2558 

ในปี 2560 คาดการณ์ว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจะมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ 4 - 7%  
โดยมีป ัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  
เป ็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาขยายสู ่ภูมิภาค ประกอบกับ 
ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ มีสัญญาณเศรษฐกิจที่ดี ส่งผลให้เกิดการขยายตัว 
ของเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายระบบรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ และปริมณฑล และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งทิศทางก�าลังซื้อของ 
ผู ้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หลังจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง และ 
การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาลดลง ท�าให้ผู้ที่มีความต้องการซื้อ 
ที่อยู่อาศัยมีศักยภาพทางด้านการเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่มีความต้องการ
ที่อยู ่อาศัยจริง มีความสนใจซื้อที่อยู ่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมโอน ท้ังแนวราบและคอนโดมิเนียมแนวใกล้
รถไฟฟ้า และใกล้แหล่งเศรษฐกิจ

พฤกษา เรียลเอสเตท ขอยืนยันว่า เรายังคงมุ ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานในทุกมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการก่อสร้างเพ่ือให้ได้บ้านที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น หรือการปรับปรุงบริการ เพื่อให้พฤกษาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง
ในใจของลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม
•�ประธานกรรมการบริษัท�
•�กรรมการสรรหาและ
� พิจารณาค่าตอบแทน�
•�กรรมการอิสระ�

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
•�กรรมการบริหารและกลยุทธ�์
•�กรรมการบริหารความเส่ียง

ระดับองค์กร�
•�กรรมการผู้อำานวยการ�

กลุ่มธุรกิจพรีเมียม

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
•�รองประธานกรรมการบริษัท�

•�ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ�์
•�กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน�

•�กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางรัตนา พรมสวัสด์ิ
•�กรรมการบรรษัทภิบาล�
•�ผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้จัดการ

นายปิยะ ประยงค์
•�กรรมการบริหารและกลยุทธ�์
•�กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร�
•�กรรมการผู้อำานวยการ�กลุ่มธุรกิจแวลู

นายเลอศักด์ิ จุลเทศ
•�รองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ�์
•�กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร��
•�กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม
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ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์
•�กรรมการอิสระ

•�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
•�กรรมการอิสระ�
•�กรรมการตรวจสอบ�
•�ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
� ระดับองค์กร

ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
•�กรรมการอิสระ
•�ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
•�กรรมการสรรหาและ
� พิจารณาค่าตอบแทน

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
•�กรรมการอิสระ�

•�กรรมการตรวจสอบ�
•�กรรมการบรรษัทภิบาล

นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ
•�กรรมการอิสระ�
•�กรรมการตรวจสอบ�
•�กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร�
•�ประธานกรรมการสรรหาและ
� พิจารณาค่าตอบแทน

นายวิเชียร เมฆตระการ
•�กรรมการบริหารและกลยุทธ�์
•�กรรมการสรรหาและ
� พิจารณาค่าตอบแทน

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
•�กรรมการอิสระ�

•�กรรมการบริหารและกลยุทธ์
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความภูมิใจ

1. AFEO Honorary Member Award
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้รับรางวัล AFEO Honorary Member 
Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)  
ในฐานะทีเ่ป็นผูน้�าองค์กรทีมี่บทบาทส�าคญั เป็นผู้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ  
และได้ท�าคุณประโยชน์ด ้านวิศวกรรมแก่สังคม และประเทศชาติ 
มาอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศฟิลิปปินส์

2. EIT-CSR Awards 2016 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) รับโล่รางวัล ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด ่น  
จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
โดยพิจารณาจากผลงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วย ด้านการออกแบบและ 
การจัดการก่อสร้างอาคารสถานที่ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ของผู ้ใช้บริการ ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

3. Sustainability Report Award 2016
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวัลรายงานความยัง่ยนื  
ประจ�าปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่อง 
เป็นปีท่ี 4 จาก CSR Club สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยการสนบัสนนุ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสถาบันไทยพัฒน์ ที่ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบ
รายงานความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

4. Investors’ Choice Awards 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล Investors’  
Choice Awards 2016 ในฐานะที่ท�าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 
ถึง 4 ปีซ้อน โดยรางวัลเกียรติยศนี้สะท้อนถึงการให้ความส�าคัญ 
ในการเปิดเผยข้อมูลและให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน และถือเป็นการช่วยยกระดับ
คะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

5. Thailand Sustainability Investment 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได ้รับคัดเลือก 
ให ้อยู ่ ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainabil ity  
Investment 2016 หรือ “หุ ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับ 
นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังเป็นการ
สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6. Certificate of ESG100 Company
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ Certificate  
of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ได้รับคัดเลือก 
ให้อยู ่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�าปี 2559  
จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท ด้วยผลการด�าเนินงาน 
ที่โดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 
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7. International Quality Crown Award 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งเดียว
ในประเทศไทย ท่ีได้รับรางวัล “International Quality Crown 
Awards 2016” ครั้งที่ 30 ประเภท Gold จาก Business Initiative  
Directions (B.I.D.) ซึ่งเป ็นองค์กรที่ ให ้ความส�าคัญและมุ ่งเน ้น 
ด้านคุณภาพและนวัตกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

8. โล่รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 
ประจ�าปี 2559”
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ดีเด ่น ประจ�าปี 2559” จากการพิจารณาตัดสิน  
โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากท่ีสุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ พลัมคอน
โด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9, ฟิวส์ จันทน์-สาทร 
และบ้านพฤกษา 74/3 (ศรีนครินทร์-เทพารักษ์)

9. BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “BCI 
Asia Top 10 Developers Awards 2016” จาก BCI ASIA และ
นิตยสาร FuturArc ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและ 
มีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือก 
3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี ริโอ บางอ้อ สเตชั่น, เดอะทรี เอลิแกนซ์ 
ติวานนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2

10. Thailand Top Company Awards 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอด
องค์กรส�าหรับพนักงานแห่งปี (Thailand Top Company Awards 
2016) ประเภท “Employee Of The Year Award” จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ ที่คัดเลือกจากผลการด�าเนินงาน 
ยอดเย่ียมในกลุ่มบริษัท มีความโดดเด่นในการด�าเนินงานด้านการให้
ความส�าคัญกับพนักงาน ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึกอบรม การเห็นคุณค่า
ของพนักงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพ 

11. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความ
ปลอดภัย ระดับจังหวัด
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด” จาก กองความปลอดภัย
แรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

12. Collective Action Against Corruption 
(CAC)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ที่ได้รับ 
ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติโดยความสมคัรใจ (Collective Action Against 
Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญด้านการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล และมจีดุยืนท่ีชดัเจนในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

13. ใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น”
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา 
ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น” จากผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี ที่โรงงานฯ ได้ด�าเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

14. Thailand Kaizen Award 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Golden 
Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ 
และรางวัล Silver Award จากผลงาน Clamp ติดต้ังผนัง Precast 
ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2016 จากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

15. BEST HERO FACTOR
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น 
“BEST HERO FACTOR” จากผลการส�ารวจ Thailand’s Most 
Admired Company 2016 ของนิตยสาร Monograph ท่ีจัดให้เป็น
องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้าน CSR โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

16. Editor’s Choice Awards 2016
โครงการ พลมัคอนโด แจ้งวฒันะ สเตชัน่ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท  
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Editor’s Choice 
Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ ้มค่าท่ีสุดแห่งปี  
จากสื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ Think of Living โดยเป็น
โครงการที่มีความโดดเด่นท้ังในด้านท�าเล การออกแบบโครงการ  
การจัดวางผังสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และความคุ้มค่า

17. รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  
จากโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรกัษ์พลังงานดีเด่น 
ปี 2559 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่
1. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน  
 CV56 The forest โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
2. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน DV56 The Arise  
 โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
3. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Plus House
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวติัความเป็นมา 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 
เริ่มแรก 50 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเด่ียว  ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม  
โดยพัฒนาโครงการท้ังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมถึงมีการขยายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศ เช่น อินเดีย โดยได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2548 
และได้เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548  
ภายใต้สัญลักษณ์ “PS”

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทยที่น�าเทคโนโลยีทันสมัยจากต่างประเทศ
มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู ่อาศัย และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ท�าให้สามารถควบคุมคุณภาพ 
ของงานให้ได้มาตรฐาน ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างได้ตามแผนงาน และบริหารต้นทุนการก่อสร้าง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง 
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้า  
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พฒันาการทีสํ่าคัญในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2555 

• เพื่อลดการพ่ึงพาแรงงาน  ลดชั่วโมงท�างาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ้มค่าที่สุด บมจ. พฤกษา  
 เรียลเอสเตท ได้น�าเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม  
 เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้านแนวราบตามล�าดับขั้นตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้าน 
 มคีณุภาพ REM เป็นระบบทีใ่ช้แรงงานก่อสร้างอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะให้ผูร้บัเหมาก่อสร้าง ท�างานก่อสร้าง 
 เฉพาะให้ส่วนงานที่ตนเองมีความถนัดเพียงกิจกรรมเดียว จนส�าเร็จทั้งเฟสหรือโครงการ ณ จุดดังกล่าว  
 ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์ จึงสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงให้เหลือ 
 เฉลี่ย 21 วัน จากระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ย 45 วันได้

• ผลจากวิกฤติน�้าท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะมีข้อปฏิบัติ 
 ที่ต ้องกระท�าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือเตรียมความพร้อมจากน�้าท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุง 
 สภาพที่ดิน (ที่ราบลุ่ม ที่ลาดชัน ฯลฯ) การถมท่ีดิน (เทียบกับถนนเมน ระดับน�้าท่วมสูงสุดที่ผ่านมา)  
 ระบบระบายน�้า

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 เพื่อซื้อหุ้นสามัญจาก 2,209.4 ล้านบาทเป็น 2,213.2 ล้านบาท

ปี 2556

• ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย  ด้วยการสรรค์สร้าง 
 ที่อยู ่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่นและชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆ วัน”  
 พร้อมท�าการปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กร ใหม่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการ 
 ของลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ โดยแบ่งความรับผิดชอบของผู้บริหารตาม Segment ของบ้าน เน้นการ 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 ให้สอดรับกับภาวะการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปีนี้เองถือได้ว่า 
 เป็นปีทองที่ PS ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ  
 และจ�านวนหน่วย (unit) ที่โอนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

• พัฒนาห้องน�้าส�าเร็จรูปมาใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม (เริ่มติดตั้งปี 2557) เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงาม 
 มีคุณภาพดีขึ้น ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลัง ตลอดจนสามารถส่งมอบได้รวดเร็ว ลดปัญหา 
 การขาดแคลนแรงงาน และปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ

• พัฒนารูปแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้น (Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast)  
 ซึ่งเป็นจุดแข็งของพฤกษาเพ่ือลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลน 
 แรงงาน ตลอดจนคุณภาพของการท�างานหน้างานที่เปล่ียนมาเป็นระบบส�าเร็จรูปผลิตจากโรงงาน  
 โดยต่อยอดองค์ความรู้จาก ทาวน์เฮ้าส์/บ้านเด่ียวที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและอยู่ในช่วงการน�าระบบ 
 การบริหารจัดการ REM มาผนวกเข้าไปกับเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่นี้ด้วย ตลอดจนให้สถาบัน 
 AIT วิเคราะห์เรื่องการต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างดังกล่าว

• ผลักดันการใช้ระบบ BIM (Building Information Management) เพ่ือช่วยในการเขียนแบบ 3 มิติ  
 BIM ตามภาษาวิชาการ ย่อมาจาก Building Information Modeling เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
 ของแบบท่ีจะท�าให้เกิดปัญหาในข้ันตอนการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยในการประมาณปริมาณวัสดุได ้
 แบบครบวงจร ลดการท�างานหลายขั้นตอนให้เป็นการค�านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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• เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงลงทุนประมาณ 2,300  
 ล้านบาท ซือ้ทีด่นิ 130 ไร่ ทีน่วนคร จงัหวดัปทมุธานแีละก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรคีาสท์ เพิม่อกี 2 โรงงาน  
 (PCF6 และ PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงานระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน (Fully Automated  
 Carousel System) เป็น Carousel Plant ที่มีก�าลังผลิตสูงที่สุดในโลกซึ่งน�าเข้าจากประเทศเยอรมนี 
 เพื่อผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม 
 การผลิตทุกขั้นตอน และ PCF7 เป็นโรงงานผลิตพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง และคานคอนกรีตเสริม 
 เหล็กอัดแรง (Pre-stressed concrete Slab & Beam) โดยใช้ระบบการผลิตแบบ Long Bed System  
 เป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากประเทศเยอรมนีเช่นกัน   

• โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ท่ีนวนครเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลด 
 มลภาวะเรื่องเสียง ฝุ่น และน�้าเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศ
 เยอรมนี โดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดเร่ืองปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ 
 เป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลท�าให้สามารถผลิต 
 ช้ินงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป นอกจากน้ียังได้น�าระบบ Concrete Recycling มาใช ้
 เพื่อน�าน�้าทิ้งและเศษคอนกรีตจากการท�างานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกคร้ัง ท�าให้ไม่มีเศษวัสดุ 
 เหลือทิ้งจากการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 เพื่อซื้อหุ้นสามัญจาก 2,213.2 ล้านบาทเป็น 2,222.8 ล้านบาท

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,250.8 ล้านบาท เป็น 2,265.8 ล้านบาท  
 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ  
 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จ�านวน 15,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
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ปี 2557

• เริ่มทดลองใช้งานโปรแกรม “ตรวจรับบ้านอัจฉริยะ (I-Inspection II)” กับ ทาวน์เฮ้าส์ภายใต้แบรนด์ 
 “พฤกษาวลิล์” ในเดอืนกมุภาพนัธ์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการตรวจรบับ้านให้กบัลกูค้า ผ่านอปุกรณ์แทบ็เลต็  
 (Tablet) ท�าให้ส่งมอบบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จึงขยายการใช้งานไปยัง 
 แบรนด์อื่นๆ ด้วย 

• ใช้กลยทุธ์ขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผลติภณัฑ์อืน่ๆ ให้ครอบคลมุมากขึน้ ในเดอืนมนีาคม ได้เปิดตัวบ้านเดีย่ว 
 ระดบัพรเีมยีมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม” บนถนนพฒันาการ ราคา 9 - 25 ล้านบาท ซึง่เป็นการน�า Precast  
 มาใช้กับบ้านระดับพรีเมี่ยม และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในเฟสที่หนึ่งสามารถขายหมด 
 ได้ภายในเวลาอันส้ัน

• การบริหารจัดการต้นทุน ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น�า Technology Pruksa Precast และ Pruksa REM   
 (Pruksa Real Estate Manufacturing) มาใช้ ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ลด Business Cycle 
 Time ส�าหรบัแนวราบ ลงเหลอื 87 วนั จาก 146 วนั ในปี 2556 ท�าให้ลกูค้าสามารถได้รบัโอนบ้านทีเ่รว็และ 
 ท�าให้การรบัรูร้ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนีท้าง บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท สามารถก�าหนดราคาขาย 
 ที่คุ ้มค่ามากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ที่ผลิตสินค้าในระดับเดียวกัน แต่ราคาจะสูงกว่า บมจ. พฤกษา  
 เรียลเอสเตทประมาณร้อยละ 10 - 15

• ปรับเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรั้วและ Parapet มาผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูป (Bathroom Pod  
 Factory) ซึ่งเริ่มด�าเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2557 มีก�าลังการผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูป  
 4,000 ยูนิต/ปี

• มกีารน�าห้องน�า้ส�าเรจ็รปูมาใช้ในโครงการคอนโดมเินยีม อาท ิพลมัคอนโดบางใหญ่ และพลมัคอนโด พระราม 2   
 รวมถึงอยูใ่นระหว่างการศกึษาในการน�าห้องน�า้ส�าเรจ็รปูมาใช้ในโครงการแนวราบ ซึง่การน�าห้องน�า้ส�าเร็จรปู 
 มาใช้ สามารถช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงได้ห้องน�้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
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• โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) เร่ิมต้นการผลิตแผ่นผนังคอนกรีต 
 เสริมเหล็กส�าเร็จรูป พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง และคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงบางส่วน  ต้ังแต ่
 เดือนกันยายน 2557  โดยมีก�าลังการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลังต่อเดือน และเมื่อรวมกับโรงงานเดิม 
 จ�านวน 5 โรงงาน ที่ล�าลูกกา ซึ่งมีก�าลังผลิต 640 หลังต่อเดือน ท�าให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตรวม 
 สูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการเปิดโครงการใหม่ และแผนการส่งมอบบ้านคุณภาพ 
 ให้กับลูกค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 เพ่ือซื้อหุ้นสามัญจาก 2,222.8 ล้านบาทเป็น 2,226.7 ล้านบาท

• บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ได้ลดทนุจดทะเบยีน โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ได้น�าออกจ�าหน่ายของ บมจ. พฤกษา  
 เรียลเอสเตท จ�านวน 10,513,200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ 1 บาท และจดทะเบียน แก้ไขเพ่ิมเติม 
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก  
 2,265.8 ล้านบาท เป็น 2,255.3 ล้านบาท 

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
 จ�านวน 15,000,000 หน่วยจากทุนจดทะเบียน 2,255.3 ล้านบาท เป็น 2,270.3 ล้านบาท มูลค่า 
 ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2558

• ในปี 2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เริ่มใช้สโลแกน “Create  Value คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า”   
 ที่สะท้อนถึงการส่งเสริมค่านิยมพฤกษาในด้านการคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation  
 เพื่อน�ามาใช้ในองค์กรอย่างชัดเจน เพราะหัวใจส�าคัญของธุรกิจ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่เบื้องหลัง 
 สินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม การทุ่มเทและเดินหน้าพัฒนา 
 นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้โครงการที่อยู่อาศัยของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับความเชื่อมั่นและ 
 เป็นที่ยอมรบัจากผู้บรโิภค และในปี 2558 ได้รบัการจดัอนัดบั เป็นอนัดบัหนึง่ในกลุม่ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์  
 ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จาก นิตยสาร  BrandAge และนิตยสาร  COMPANY  
 ในงานวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015”  

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีแผนขยายกลุ่มลูกค้า โดยเน้นสร้างความแตกต่างของแบบบ้านให้โดดเด่น 
 จากคู่แข่งในตลาด และรองรับราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มสูงมากขึ้น จึงได้พัฒนาโครงการบ้านเด่ียว 3 ชั้น   
 ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรก “โครงการเดอะแพลนท์ เอลิท” บนถนนพัฒนาการ ราคาเริ่มต้น 9.7 ล้านบาท  
 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 เพ่ือซื้อหุ้นสามัญจาก 2,226.7 ล้านบาทเป็น 2,231.1 ล้านบาท

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
 ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พฤกษา  
 เรียลเอสเตท จ�านวน 15,000,000 หน่วย จากทุนจดเบียน 2,270.3 ล้านบาท เป็น 2,285.3 ล้านบาท  
 มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
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ปี 2559 

• จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม 
 เสถียรภาพด้านรายได้และก�าไรในระยะยาว และ พฤกษา โฮลด้ิง จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แทนบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่จะ 
 เพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน  และยังคงประกอบ 
 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกั ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการทีจ่ะบรหิารภายใต้หลกัธรรมาภบิาล  
 เหมือนเช่นในปัจจุบัน  โดยวาง 3 กลยุทธ์หลัก ท่ีจะขับเคลื่อนใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ในการสร้างธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  คือ 1. คงความเป็นผู้น�าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่ออยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง (Value)  2. เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท 
 ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium)  3. หาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มี 
 ความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ท่ีม่ันคงและยั่งยืน

• การพัฒนาแบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม แยกตามกลุ่มสินค้า  
 โดยในปี 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ โดยจะเน้นสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง  
 และมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาในระยะยาว ดังนี้

• พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัย 
 จากเยอรมนี พัฒนาโครงการต้นแบบ “Pruksa Plus House” ขึ้นท่ีโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค  
 พฒันาการ 38 และเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ 4 ด้าน ในอนาคต ( 4 Consumer Mega Trends)  
 ได้แก่ 
 1. บ้านแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) 
 2. บ้านที่ใส่ใจสุขภาพและผู้สูงอายุ (Healthy Home) ออกแบบฟังก์ชั่นภายในบ้านเพื่ออ�านวยความ 
  สะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดส�าหรับรถเข็น 
 3. บ้านประหยัดพลังงาน (Green Home) น�าพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น การติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์  
  ระบบ Ice Storage/Hot Water Storage และ 
 4. บ้านทันสมยั (Smart Home) น�าแอพพลเิคชัน่มาใช้ในการควบคมุการเปิดปิดสวชิต์ไฟ เครือ่งปรับอากาศ  
  และกล้องวงจรปิดภายในบ้านบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น

• จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการน�านวัตกรรม เพื่อท�าให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ  
 ได้รับรางวัล “International Quality Crown Awards 2016” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
 จัดโดย Business Initiative Directions (B.I.D.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญและมุ ่งเน้น 
 ด้านคุณภาพและนวัตกรรม โดยพฤกษาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจาก 
 มีความโดดเด่นด้านการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวน 
 การท�างาน ท�าให้สามารถส่งมอบบ้านท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้า ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพ 
 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก

แบรนด์สินค้า กลุ่ม ทาวน์เฮ้าส์ : บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะคอนเนค พาทิโอ

แบรนด์สินค้า กลุ่มบ้านเด่ียว : ภัสสร เดอะแพลนท์ เดอะปาล์ม

แบรนด์สินค้า กลุ่มคอนโดมิเนียม : พลัม คอนโด เดอะทรี แชปเตอร์วัน คอนโด เออบาโน่ ไอว่ี 
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 • เข้าเป็นสมาชกิ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ” และได้รบัมอบใบประกาศรบัรอง 
 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการจัดงาน  
 “Pruksa Corporate Governance Day (Pruksa CG Day 2016)” เพ่ือสร้างจิตส�านึกแก่บุคลากร 
 ทุกระดับให้ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 1. Governance ความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลทีด่ ีรกัษาความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย และต่อต้านการทจุรติ 
  คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
 2. Growth การช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 3. Process การมกีระบวนการปฏบิตังิานทีส่ร้างสรรค์คณุค่าและบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  ตรวจสอบได้

• ขานรับนโยบายรัฐบาล น�าบ้านและคอนโดมิเนียมคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 4,700 ล้านบาท ทั้งใน 
 กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย 
 เป็นของตนเอง

• ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้บริจาคที่ดินจ�านวน 144 ไร่ ในเขตต�าบลคลองสาม  
 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลโครงการสระเก็บน�้าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
 ใช้จัดท�าเป็นโครงการแก้มลิง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง และเป็นสถานที่เก็บกักน�้า 
 เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 เพ่ือซื้อหุ้นสามัญจาก 2,231.1 ล้านบาทเป็น 2,232.7 ล้านบาท

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่ายของ บมจ.  
 พฤกษา เรียลเอสเตท จ�านวน 52,616,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียน แก้ไข 
 เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
 จาก 2,285.3 ล้านบาท เป็น 2,232.7 ล้านบาท 

• ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก้ไขข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และ 
 ผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนการปรับโครงสร้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ยกเลิกข้อก�าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของ  
 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ในการด�ารงไว้ซึ่งการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหุ้นสามัญของบริษัท 
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ (2) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เก่ียวข้องในอัตรา 
 ร้อยละ 0.1 โดยให้เริ่มค�านวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่มีการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจาก 
 การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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 บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทุน แบ่งเป็นภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ แล้ว)

ล�าดับที่ ปีที่ก่อตั้ง ชื่อบริษัท/ร่วมทุน สถานที่ ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน   

ช�าระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สัดส่วน 
การถือหุ้น

1 2548 เกสรก่อสร้าง กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท - 100%

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

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

4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กทม. 600 ล้านบาท 500 ล้านบาท - 100%

5 2552
พฤกษา อินเตอร์ 
เนชั่นแนล

กทม. 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท - 100%

6 2552
พฤกษา อินเดีย  
เฮาส์ซิ่ง

บังกะลอร์, 
อินเดีย

เทียบเท่าที่ 0.6
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่ 0.4
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่  
19.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ
100%

7 2553
พฤกษาโอเวอร์ซีส์ 
เซอร์วิส

กทม. 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท - 100%

8 2553
พฤกษา อินเดีย  
คอนสตรัคชั่น

บังกะลอร์, 
อินเดีย

เทียบเท่าที่ 0.03 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่ 0.02 
 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่  
0.09 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ
100%

9 2553
พฤกษา ลักโซร่า  
เฮาส์ซิ่ง

มุมไบ, อินเดีย
เทียบเท่าที่ 1.2 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เทียบเท่าที่ 0.01  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่  
0.006 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ
50%

10 2553
พฤกษา เอชดีซี  
เฮาส์ซิ่ง

มัลดีฟส์
เทียบเท่าที่ 10 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เทียบเท่าที่ 5 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 80%

11 2553
เกสรคอนสตรัคชั่น  
สาขามัลดีฟส์1

มัลดีฟส์ - - - 100%

12 2554

โมฮัน มูธา ไลพ์สเปซ2 

ชื่อเดิม  
(พฤกษา โมฮัน มูธา  
เรียลเอสเตท)

เชนไน, อินเดีย
เทียบเท่าที่ 2 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เทียบเท่าที่ 0.02 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เทียบเท่าที่  
0.09 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ
84.85%

13 2556 พฤกษา เวียดนาม3 ไฮฟง, เวียดนาม
เทียบเท่าที่ 10 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เทียบเท่าที่ 3.56 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 85%

ณ 31 ธันวาคม  2559

โครงสร้างการถอืหุน้

หมายเหตุ : 1 เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด

    2 อยู่ระหว่างข้ันตอนการปิดบริษัท 

    3 การถือหุ้นใน บจ. พฤกษา เวียดนาม  แสดงตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
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เว�ยดนาม

มัลดีฟส�

อินเดีย เชนไน

ประเทศไทย

บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท 
จํากัด (มหาชน)

100%
บร�ษัท พนาลี เอสเตท จํากัด

Mohan Mutha
Exports

บร�ษัท โมฮัน มูธา ไลฟ� สเปซ จำกัด 
(ช่ือเดิม บร�ษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา 

เร�ยลเอสเตท จำกัด)

บังกาลอร� มุมไบ

บร�ษัท พฤกษา อินเดีย 
คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

บร�ษัท พฤกษา อินเดีย 
เฮาส�ซิ�ง จำกัด 

บร�ษัท พฤกษา เว�ยดนาม จำกัด 

มัลดีฟส�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

บร�ษัท พฤกษา-เอชดีซี 
เฮาส�ซิ�ง จำกัด

บร�ษัท เกสร ก�อสร�าง จำกัด
สาขามัลดีฟส �(บร�ษัทย�อย)

(ร�วมทุน 80 : 20)

(ร�วมทุน 15.5 : 84.85)

20%

15%

85%

84.85%15.15%

100%

(ร�วมทุน 85 : 15)

(ร�วมทุน 50 : 50)
50%

50%50%50%

50%

50%50%

50%

80%

บร�ษัท พฤกษา ลักโซร�า 
เฮาส�ซ่ึง จำกัด 

Luxora Projects 
Private Limited

100%
บร�ษัท พุทธชาด  เอสเตท จํากัด

100%
บร�ษัท เกสรก�อสร�าง จํากัด

100%
บร�ษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส� จํากัด

100%
บร�ษัท พฤกษา อินเตอร�เนชั่นแนล

จำกัด

บร�ษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส�
เซอร�ว�ส จำกัด

Hoang Huy
Commercial

การถอืหุน้ในบริษทัในเครือ
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เว�ยดนาม

มัลดีฟส�

อินเดีย เชนไน

ประเทศไทย

บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท 
จํากัด (มหาชน)

100%
บร�ษัท พนาลี เอสเตท จํากัด

Mohan Mutha
Exports

บร�ษัท โมฮัน มูธา ไลฟ� สเปซ จำกัด 
(ช่ือเดิม บร�ษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา 

เร�ยลเอสเตท จำกัด)

บังกาลอร� มุมไบ

บร�ษัท พฤกษา อินเดีย 
คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

บร�ษัท พฤกษา อินเดีย 
เฮาส�ซิ�ง จำกัด 

บร�ษัท พฤกษา เว�ยดนาม จำกัด 

มัลดีฟส�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

บร�ษัท พฤกษา-เอชดีซี 
เฮาส�ซิ�ง จำกัด

บร�ษัท เกสร ก�อสร�าง จำกัด
สาขามัลดีฟส �(บร�ษัทย�อย)

(ร�วมทุน 80 : 20)

(ร�วมทุน 15.5 : 84.85)

20%

15%

85%

84.85%15.15%

100%

(ร�วมทุน 85 : 15)

(ร�วมทุน 50 : 50)
50%

50%50%50%

50%

50%50%

50%

80%

บร�ษัท พฤกษา ลักโซร�า 
เฮาส�ซ่ึง จำกัด 

Luxora Projects 
Private Limited

100%
บร�ษัท พุทธชาด  เอสเตท จํากัด

100%
บร�ษัท เกสรก�อสร�าง จํากัด

100%
บร�ษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส� จํากัด

100%
บร�ษัท พฤกษา อินเตอร�เนชั่นแนล

จำกัด

บร�ษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส�
เซอร�ว�ส จำกัด

Hoang Huy
Commercial
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

ประเภท 
ผลิตภัณฑ์

งบการเงินรวม

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 22,791 53.0 23,023 44.8 23,529 49.9

บ้านเดี่ยว (ไทย) 9,776 22.7 10,135 19.7 9,413 20.0

อาคารชุด (ไทย) 9,694 22.5 17,236 33.5 13,849 29.4

ต่างประเทศ 441 1.0 278 0.5 129 0.3

รวม 42,702 99.2 50,672 98.5 46,920 99.5

อื่นๆ (1) 79 0.2 568 1.1 6 0.0

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 42,781 99.4 51,240 99.6 46,926 99.5

รายได้อื่น 246 0.6 198 0.4 247 0.5

รายได้รวมทั้งหมด 43,027 100.0 51,438 100.0 47,173 100.0

หมายเหตุ : (1) อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปล่าและรายได้จากค่าก่อสร้าง
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โครงการ ณ ธ.ค. 59
จ�านวน 

โครงการ 
ที่เปิดขาย

มูลค่าโครงการ รายได้ ยอดรอรับรู้รายได้ ยอดขาย ยอด 
ส่วนที่เหลือ

ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 29  10,858 21,354  4,342 8,406  270 599  4,612 9,005  6,246 12,349

พาทิโอ 4  897 3,872  297 1,196  14 68  311 1,264  586 2,608

พฤกษา ไลท์ 2  505 1,060  324 670  22 49  346 718  159 342

พฤกษา ทาวน์ 14  4,300 11,911  1,911 4,483  95 366  2,006 4,849  2,294 7,063

พฤกษา วิลเลต 2  325 837  123 275  14 51  137 326  188 511

พฤกษา วิลล์ 36  10,214 26,672  3,791 9,190  464 1,454  4,255 10,644  5,959 16,028

เดอะ คอนเนค 12  3,303 10,559  1,356 3,926  43 122  1,399 4,048  1,904 6,511

เดอะ แพลนท์ 2  763 2,927  447 1,650  32 125  479 1,774  284 1,152

วิลเลต 3  1,163 3,566  740 2,391  17 67  757 2,458  406 1,108

ภัสสร 1  18 87 0 0  18 87  18 87 0 0

ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์ 105  32,346 82,846  13,331 32,187  989 2,987  14,320 35,174  18,026 47,672

ภัสสร 11  3,015 13,364  1,262 5,015  153 808  1,415 5,822  1,600 7,541

พฤกษา ปูริ 1  189 813  149 616  1 4  150 620  39 193

พฤกษา วิลเลจ 10  2,470 9,585  1,310 4,974  133 555  1,443 5,528  1,027 4,057

เดอะ ปาล์ม 2  299 3,588  162 1,994  7 113  169 2,107  130 1,481

เดอะ แพลนท์ 15  3,344 15,831  1,324 6,684  230 1,192  1,554 7,875  1,790 7,955

พฤกษา ทาวน์ 4  696 3,204  293 1,253  31 158  324 1,410  372 1,793

พฤกษา นารา 1  300 1,023  146 525 0 0  146 525  154 498

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 44  10,313 47,407  4,646 21,059  555 2,829  5,201 23,889  5,112 23,519

แชปเตอร์วัน 2  2,428 7,362 0 0  742 2,495  742 2,495  1,686 4,867

ฟิวส์ 3  2,323 6,387  1,702 4,455  22 70  1,724 4,525  599 1,862

พลัม คอนโด 12  19,664 26,987  7,926 8,504  5,440 9,926  13,366 18,430  6,298 8,557

ไพเวซี่ 2  576 1,130  461 876  41 78  502 954  74 177

เดอะ ทรี 4  3,469 9,546  1,581 3,996  1,356 3,806  2,937 7,802  532 1,744

เออร์บาโน่ 2  578 3,389  186 1,393  178 923  364 2,316  214 1,073

ยอดรวมอาคารชุด 25  29,038 54,801  11,856 19,223  7,779 17,299  19,635 36,522  9,403 18,279

โครงการที่ก�าลังจะปิด  81 317

ยอดรวมทั้งหมด 174  71,697 185,055  29,833 72,470  9,404 23,432  39,156 95,584  32,541 89,470

โครงการปัจจุบันของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 174 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าทั้งหมด ขายได้แล้วและ
ส่วนที่เหลือขาย ดังนี้
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ลกัษณะผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน คือ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ  
บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท จะด�าเนนิในธรุกจิท่ี บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท  
มีความช�านาญนั่นคือธุรกิจพัฒนาที่อยู ่อาศัยและด�าเนินธุรกิจอยู่บน 
ความสามารถในการแข่งขันของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ที่สะสม 
มาเป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเท่าน้ัน

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย  
3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด และอาคารชุด 
โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในท�าเลที่มีศักยภาพและ 
การเจริญเติบโตสูง ในปี 2553 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เริ่มเปิดขาย 
โครงการในต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี และภูเก็ต ในปี 2554  
ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่น และเปิดขายเพ่ิมในจังหวัดภูเก็ต 
นอกจากนี้ในปี 2557 - 2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ขยายสินค้า
แนวราบไปในกลุ่มตลาดระดับราคาสูงขึ้น พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ 
ของแบรนด์ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่อง และรักษาสถานะทาง 
การเงินที่มั่นคง นอกจากน้ีในปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการ 
พัฒนาแบรนด์สินค้าต่างๆ โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สร้างแบรนด์
ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาในระยะยาว ทั้งน้ี บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่อยู่อาศัยในระดับบน 
(Premium) เพื่อครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในต่างประเทศ
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังตลาด
ต่างประเทศโดยเริ่มพัฒนาโครงการแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ต้ังแต ่
ปี 2553 ตามด้วยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนามซึ่งจาก 
การศึกษาและประเมินสถานการณ์ในการลงทุนอย่างต่อเน่ืองทั้งในด้าน 
สภาพเศรษฐกิจด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโอกาส 
ทางธุรกิจในแต่ละประเทศ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ตั้งเป้ามุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงการที่สาธารณรัฐอินเดียเป็นหลัก

สาธารณรัฐอินเดีย เมืองบังกาลอร์ 
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดีย่ว ภายใต้ตราสนิค้า “Pruksa Silvana”  
(บริษัทย่อยถือหุ ้นร้อยละ 100) ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยแนวราบ

จ�านวน 401 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 1,504 ล้านบาท ประกอบด้วย 
บ้านเดี่ยว 321 หลัง และทาวน์เฮ้าส์ 80 หลัง และเริ่มโอนบ้าน
หลังแรกตั้งแต ่เดือนธันวาคม 2554 เป ็นต ้นมา โดยในปี 2559  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถสร้างยอดขาย จ�านวน 71 ล้านบาท  
และมีรายได้ 129 ล้านบาท ทั้งนี้ มียอดขายสะสมของโครงการที่ 1,493 
ล้านบาท และยอดรายได้สะสมท่ี 1,479 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ 
ในประเทศอินเดียคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ท้ังหมดได้ภายในปี 2560

สาธารณรฐัมัลดีฟส์ เมืองฮูลูมาเล่: Coral Ville Condominium
เป็นโครงการร่วมทุนกับ Housing Development Corporation 
(HDC) โดยที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
80 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ขนาดเล็กในเมืองฮูลูมาเล่ โดยในเฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 
5 ชั้น จ�านวน 9 อาคาร รวมทั้งสิ้น 180 ยูนิต มูลค่า 376 ล้านบาท 
ซ่ึง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
และโอนกรรมสิทธิ์ ท้ังหมดให้กับลูกค ้าแล ้ว อย ่างไรก็ดี เนื่องจาก 
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจที่ไม่เอ้ืออ�านวย เช่น ขนาดตลาดท่ี
ค่อนข้างเล็กภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่มีความเปราะบาง
และปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ในระบบธนาคาร จึงท�าให้ 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ตัดสินใจไม่ด�าเนินการลงทุนในเฟสถัดไป

ประเทศเวียดนาม เมืองไฮฟอง 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จดทะเบียนต้ังบริษัทร่วมทุน (Pruksa 
Vietnam Company Limited) กับนักลงทุนท้องถ่ิน (Hoang Huy 
Investment Services Joint Stock Company) เพื่อพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัยส�าหรับผู ้มีรายได้น ้อย และได้รับใบอนุญาตการลงทุน
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุน 
จดทะเบียน (โดยการถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เวียดนาม จ�ากัด ที่สัดส่วน  
85:15 เป็นสัดส่วนการถือหุ ้นตามข้อตกลงเมื่อมีการช�าระค่าหุ ้น 
ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท พฤกษา เวียดนาม จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
100 เนื่องจากผู้ร่วมทุนยังมิได้ช�าระค่าหุ้นในส่วนของตน) อย่างไรก็ดี  
เนือ่งจากบรษัิทร่วมทุนประสบปัญหาในการจดัหาทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ
และเกิดข้อพิพาทขึ้น ท�าให้ในปัจจุบัน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
หยุดการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ทั้งนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวแล้ว
ทั้งจ�านวนในปี 2557

ปัจจุบัน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการประกอบธุรกิจใน 3 สาย
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด บ้านเด่ียว และอาคารชุด
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บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ด�าเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันออกไป 
โดยต้ังราคาของทาวน์เฮ้าส์ต้ังแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาทและมีกลุ ่มเป้าหมายของสินค้ากลุ ่มทาวน์เฮ้าส์หลักคือลูกค้ากลุ ่มผู ้มีรายได ้
ระดับต�่าจนถึงปานกลางรวมถึงขยายไปยังผู้มีรายได้ระดับค่อนข้างสูงที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมิใช่เพ่ือการเก็งก�าไร

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด มีขนาดประมาณร้อยละ 15 ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนและ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท มีสัดส่วนรายได้จาก ทาวน์เฮ้าส์ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท โดยในปี 2559 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการเปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่จ�านวน 50 โครงการ

ระดับราคาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายของสินค้ากลุ่มบ้านเดี่ยวของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท คือลูกค้าในกลุ่มหลักท่ีระดับราคา 3 - 7 ล้านบาท 
ดังนั้น บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงมีนโยบายที่มุ ่งเน้นการออกแบบบ้านเด่ียวทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยการเพิ่มนวัตกรรม
ต่างๆ และวิธีการก่อสร้างเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารต้นทุนท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
สามารถสร้างบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิมประหยัดต้นทุนขึ้นส่งผลให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านในราคาที่คุ ้มค่าขึ้น

บ้านพฤกษา
Pruksa Silvana 

(สาธารณรัฐอินเดีย)
วิลเลต ซิตี้ *  พริเว่ ฟิเดลิโอ *

พฤกษาวิลล์ วิลเลต ไลท์ * พฤกษาทาวน์ พาราดิส * พฤกษาทาวน์ พรีเว่ *

พาทิโอ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ * พฤกษาทาวน์ * พฤกษาไลท์ *

เดอะคอนเนค เดอะแพลนท์ซิตี้ * พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ * เออร์บาโน่ *

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2557 2558 2559

จ�านวน (หลัง) 10,880 10,696 10,139

รับรู้รายได้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 22,791 23,023 23,529

จ�านวนบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝดที่จด
ทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล1 20,082 21,990 19,012

ภัสสร เดอะแกลเลอรี่ * พฤกษาวิลเลจ * พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี้ *

เดอะแพลนท์ เนเชอร่า * พฤกษาปูริ * Pruksa Silvana  
(สาธารณรัฐอินเดีย)

เดอะปาล์ม ซีนเนอรี่ * บ้านพฤกษานารา * เดอะซีซัน*

ดีไลท์ * วีทู *

1. บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด
โดยสรุป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดังนี้

2. บ้านเดี่ยว
โดยสรุป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการที่เปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดังนี้

หมายเหตุ: *แบรนด์ที่ยกเลิกการพัฒนาต่อ

ที่มา: 1ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 14 กุมภาพันธ์ 2560)

หมายเหตุ: *แบรนด์ที่ยกเลิกการพัฒนาต่อ
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นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังได้มีการขยายตลาดบ้านเด่ียวเข้าในตลาดที่ระดับราคา 10 ล้านบาท เพ่ิมเติมจากโครงการเดิม  
(The Palm) คือโครงการ The Plant Elite ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีแผนขยายตัวท�าโครงการระดับ 
Premium ซึ่งมีมูลค่าบ้านพร้อมที่ดิน 10 ล้านบาทขึ้นไปเพิ่มเติมอีกในปี 2559 อีกทั้งยังมีการขยายโครงการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
โดยเพ่ิมจ�านวนโครงการมากข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพ่ิมการเติบโตของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาดประมาณร้อยละ 26 ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนและ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีสัดส่วน
รายได้จากบ้านเด่ียวประมาณร้อยละ 20 ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท โดยปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
มีการเปิดขายโครงการบ้านเดี่ยวใหม่จ�านวน 10 โครงการ

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการบ้านเดี่ยว 2557 2558 2559

จ�านวน (หลัง) 2,286 2,319 1,969

รับรู้รายได้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 9,776 10,135 9,413

จ�านวนบ้านเดี่ยวที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล1 13,443 11,837 12,761

ที่มา: 1ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 14 กุมภาพันธ์ 2560)

เดอะรีเซิร์ฟ เดอะ ทรี Stylish Residence *

ไอวี่ แชปเตอร์วัน คอนโด คอนโดเลต *

เออร์บาโน่ พลัมคอนโด ฟิวส์ *

เดอะไพรเวซี่ ดิ เอดิเตอร์ *

3. อาคารชุด (Condominium)
โดยสรุป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดังนี้

หมายเหตุ: *แบรนด์ที่ยกเลิกการพัฒนาต่อ
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ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารชุด 2557 2558 2559

จ�านวน (หลัง) 3,800 7,624 8,261

รับรู้รายได้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 9,694 17,236 13,849

จ�านวนอาคารชุดที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล1 75,058 67,628 69,696

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและโครงสร้างรายได้จากการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการท่ีอยู ่อาศัย 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างรวดเร็วประกอบกับระบบการขนส่งสาธารณะที่เปลี่ยนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้าท�าให้เกิดความต้องการ 
ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2550 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มผู้มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ได้มีการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวซึ่งมีระดับราคาตั้งแต่ 0.7 ล้านบาท จนถึง 15 ล้านบาท โดยภายหลังปี 2555  
ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื ้นตัวจากภาวะน�้าท่วมและมีความต้องการที่อยู ่อาศัยตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าความต้องการมีบ้านท่ี 2  
เพื่ออยู่อาศัยเป็นครั้งคราวและการเดินทางเข้ามาท�างานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้เข้าสู่กลุ่มลูกค้า 
ทีเ่น้นท�าเลย่านใจกลางเมอืงหรอืท�าเลทีใ่กล้รถไฟฟ้าหรอืสถานศกึษา เช่น สาทร สะพานควาย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ นอกเหนอืจากการพฒันา 
อย่างต่อเนื่องของโครงการอาคารชุดระดับราคาต�่ากว่า 1 ล้านบาทและราคา 1 - 2 ล้านบาทเนื่องจากแนวโน้มของอาคารชุดระดับราคา 
ดังกล่าวเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดประมาณร้อยละ 56 ของตลาดรวมท่ีอยู ่อาศัยจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนและ  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีสัดส่วนรายได้จากอาคารชุดประมาณร้อยละ 30 ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
โดยปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดขายโครงการอาคารชุดใหม่จ�านวน 9 โครงการ

ที่มา: 1ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นับเฉพาะที่สร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 14 กุมภาพันธ์ 2560)
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต ่างๆ  
เพื่อส่งเสริมการจ�าหน่ายดังนี้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทมีความมุ ่งมั่น 
อย่างไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาที่อยู ่อาศัยให้ตอบสนองกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อม 
กบัการท่ีประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็น “สงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์” 
ในปี 2568 ด้วยการสรรค์สร้างเทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ๆ  
มีประสิทธิภาพเพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้ลูกค้ามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทได้ร่วมมือกับผู ้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
ที่อยู ่อาศัยจากประเทศเยอรมันนีพัฒนาบ้านต้นแบบชื่อว่า “Pruksa  
Plus House” ท่ีโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 38  
มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน 1)บ้านแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) 
ด้วยนวัตกรรมพฤกษาพรีคาสท์ท�าให้บ้านแข็งแรงทนทานปลอดภัย 
2)บ้านที่ใส่ใจคุณภาพและผู้สูงอายุ (Healthy Home) เน้นการเลือก
วัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่ปราศจากสารก่อมะเร็งการออกแบบ 
ฟังก์ชั่นภายในบ้านเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้สูงอายุ 3) บ้าน
ประหยัดพลังงาน (Green Home) ที่น�าเทคโนโลยีและกระบวนการ
ก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ระบบICE/Hot Storage การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน�้าการวางระบบ
ระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านลดภาระค่าใช ้จ ่าย 
ของผู ้อยู ่อาศัยในระยะยาวได้และ 4)บ้านทันสมัย(Smart Home) 
น�าแอพพลิเคช่ันมาใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดสวิชต์ไฟเครื่องปรับ
อากาศและกล้องวงจรปิดภายในบ้านสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในยุคดิจิตอล

กลยุทธ์ด้านราคา: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ค�านึงถึงก�าลัง 
ความสามารถในการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับต�่าถึงปานกลาง 
ซึ่งเป็นฐานหลักของประเทศไทยและเป็นกลุ ่มลูกค้าหลักของ บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท ที่มีความกังวลกับความไม่มั่นใจในเสถียรภาพ
การเงินในการซื้อที่อยู ่อาศัยของตัวเอง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
จึงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างจากการ 
เป็นผู ้น�าเทคโนโลยีและกระบวนการบริหารการก่อสร้างด้วยระบบ 
พรีคาสท์ สามารถก�าหนดราคาขายได้ต�่ากว่าผู ้ประกอบการทั่วไป 
ประมาณร้อยละ 10 - 15  ส�าหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว

กลยุทธ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ยังคงสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ ่านแนวคิด“Create value”  
(คิด... สร ้างสรรค์คุณค่าเพ่ือลูกค้า) ให้อยู ่ในใจผู ้บริโภคในฐานะ 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ ่งมั่นสรรสร้างคุณค่าในการอยู ่อาศัย 
การน�าเสนอแคมเปญต่างๆ ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสื่อ
กลางแจ้งและดิจิตอลได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแบรนด์พฤกษา
และโปรดักส์แบรนด์ให้ชัดเจนขึ้นนอกจากน้ียังมุ่งเน้นกิจกรรมการตลาด
ที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้แนวคิด“Pruksa caring” ประกอบด้วย 1)โครงการทุนพฤกษา 
ที่ได้ด�าเนินการเป็นระยะเวลากว่า14  ปีเพ่ือมอบโอกาสที่ดีให้กับบุตร
ของลูกบ้านของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2)โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
ฟรีให้กับลูกบ้านและประชาชนท่ัวไป 3)โครงการพฤกษารวมใจรักภักดี
บริจาคโลหิตถวายในหลวงรัชกาลที่9 4)โครงการกิจกรรมอาสาต่างๆ 
เช่นการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาน�าอาหารน�้าดื่มและเก้าอ้ีเพื่อแจกจ่าย
และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณรอบท้องสนามหลวง
อันเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กลยุทธ์ด้านการจ�าหน่าย: เพ่ือสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและมอบโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
สิทธิพิเศษมากมายกับการซ้ือที่อยู่อาศัยภายในปี 2559 บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้จัดแคมเปญ “Best Buy Moment” (โอกาสทองของ
คนรักบ้าน) คร้ังที่ 3 ต่อเน่ืองจากคร้ังที่ 2 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสพิจารณาเลือกบ้านที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดี
ที่สุดและมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลใหญ่ ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเลือกซื้อ
ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีส�านักงานขายของ บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท กว่า160  โครงการตลอดระยะเวลาแคมเปญต้ังแต่1 มี.ค - 28 
เม.ย 2559 นอกจากน้ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังได้จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการขายเพิ่มเติมหลังจากส้ินสุดมาตรการฯ ในแคมเปญ“Pruksa 
Non-Stop” (ขยายเวลารับเพ่ิมเวลาลุ้น) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559  
เพ่ือขยายโอกาสให้ผู ้บริโภคที่ยังต้องการซ้ือที่อยู ่อาศัยหลังจากสิ้นสุด
มาตรการฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไม่แตกต่างกันและจากการ
ประเมินผลลัพธ์ทั้ง 2 แคมเปญพบว่าสามารถกระตุ ้นยอดขายและ
ยอดโอนได้สูงกว่าเป้าหมายรวมทั้งบริหารการใช้งบประมาณได้อย่าง
ประสิทธิภาพ

ส�าหรบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายอืน่ๆ บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ยงัคดัเลอืก 
บ้านมาน�าเสนอขายราคาพิเศษ “Hot deal” ผ่านเว็บไซต์พฤกษา 
นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เข้าร่วมการจัดงานของ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ต ่างๆ เช่นงานมหกรรมบ้านและคอนโดท่ี 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิฯลฯ รวมทั้งยังมีแคมเปญการส่งเสริม
การขายการมอบสิทธิพิ เศษเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนสถาบัน 
การเงนิองค์กรภาครฐัทีล่งนามเป็นพนัธมติรกบั บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท  
เพ่ือขยายฐานลูกค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน

ทั้งนี้ กอ่นการพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮา้สบ์า้นเดีย่วและคอนโดมิเนียม 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีกลยุทธ์ในการจัดจ�าหน่ายของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ดังนี้

กลุ่มทาวน์เฮ้าส์/TH
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะท�าการศึกษาความต้องการของลูกค้า
ก่อนวางแผนเปิดขายโดยส่วนมากทางบริษัทจะท�าการสร้างบ้านพร้อม
อยู ่ (ready to move in) จ�านวนหนึ่งของโครงการเพื่อให้ลูกค้า
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รายงานประจ�าปี 2559



สามารถชมบ้านท่ีพร้อมอยู่ได้จริงเมื่อลูกค้าท�าการจอง (presale) บริษัท 
ก็จะท�าการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้า (pre-approval)  
ซึ่งภายใน 2 อาทิตย์หลังจากกระบวนการpre-approval บริษัทสามารถ
โอนกรรมสิทธ์ิ (transfer) ให้กับลูกค้าได้เลย

กลุ่มบ้านเดี่ยว/SDH
บริษัทฯ ศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนวางแผนเปิดขายซึ่งกลยุทธ์
ในการสร้างและขายของโครงการบ้านเดี่ยวแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลักดังนี้
 1. บริษัทฯ จะท�าการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (ready to move in)  
  จ�านวนหนึ่งของโครงการเพื่อให้ลูกค้าสามารถชมบ้านที่พร้อม 
  อยู่ได้จริงเมื่อลูกค้าท�าการจอง (presale)
 2. บริษัทฯ สร้างบ้านตัวอย่างเป็นต้นแบบโครงการแต่จะรอให้ 
  ลูกค้าท�าการจอง (presale) ก่อนบริษัทฯ จึงจะด�าเนินการ 
  ก่อสร้างซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-2.5 เดือนในการสร้าง 
  ได้แล้วเสร็จจากน้ันจะเป็นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้า
 3. กลุ ่มบ ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมเพื่อเป ็นการสร ้างทัศนียภาพ  
  บริษัทฯ จะท�าการสร้างบ้านพร้อมอยู่ไว้ก่อนจ�านวนหนึ่งจากนั้น 
  ท�าการ pre-approval ให้กับลูกค้าโดยใช้เวลาประมาณ 2  
  อาทิตย์ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า

กลุ่มคอนโดมีเนียม/Condo
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ใช้ช่องทางการจ�าหน่ายโดยตรงผ่าน
ส�านักงานขายของแต่ละโครงการเป็นหลักโดยที่กลยุทธ์การเปิดตัวของ
แต่ละแบรนด์แต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
การเป ิดให ้ลูกค ้าลงทะเบียนแสดงความสนใจก ่อนเป ิดขายจริง 
ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพท�าให้สามารถประเมินความต้องการ
ของลูกค้าได้เบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรม

บ้านและที่อยู ่อาศัยรวมทั้งการใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีในการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่โดยการแนะน�าต่อด้วยความพึงพอใจในราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้ามากกว่า 
80,000 ครัวเรือน

สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน

1. สรุปสภาวะตลาดที่อยู ่อาศัยไทยปี 2559
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ อาทิ Brexit,  
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เศษฐกิจท่ัวโลกมีความ
ผันผวน ทั้งยุโรป อเมริกา จีน และญ่ีปุ่น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทย 
ได้รบัผลกระทบจากการส่งออกทีห่ดตวัลง โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์  
และการผลิตน�้ามันดิบ แต่ภาคการเกษตรและภาคบริการ มีการเติบโต
ดี รวมทั้งนโยบายการกระตุ้นการบริโภคในประเทศของรัฐบาลท�าให้
ภาคการบริโภคในประเทศขยายตัว ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ในปีน้ีได้
รับการสนับสนุนจากมาตรการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 4 
เดือนแรกของปีท�าให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู ่อาศัยจ�านวนมาก แต่
จากเหตุการณ์ภายในประเทศในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ผู ้ประกอบ
การส่วนใหญ่มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ลงท�าให้โดยรวมในปี 
2559 ตลาดที่อยู่อาศัยเติบโตขึ้นไม่มากนัก

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยประเทศไทยในปี 2559 ประมาณ 
634,444 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนมาก
ที่สุดร้อยละ 69 ภาคตะวันออกมีสัดส่วนร้อยละ 12 ภาคใต้มีสัดส่วน
ร้อยละ 6 ภาคเหนือมีสัดส่วนร้อยละ 5 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีสัดส่วนเท่ากันท่ีร้อยละ 4

ตารางที่ 1: แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2559

ปี ภาคเหนือ
ภาค 

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาค 
ตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพฯ 

และปริมณทล ทั่วประเทศ

2559 34,731 27,725 25,474 73,510 38,331 434,672 634,444

สัดส่วนร้อยละ 5 4 4 12 6 69 100

ที่มา: วิเคราะห์โดยสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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2. สภาวะตลาดที่อยู ่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปี 2559 ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่  
ท�าให้ผู้ประกอบการเน้นท�ารายการส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพด้านการเงินที่ดีจึงผลักดันให้บ้านเด่ียวและบ้านแฝดสามารถขายได้
เพ่ิมข้ึนกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่น และจากปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังคงมีต่อเนื่องส่งผลต่อปริมาณ
การซ้ือท่ีอยู่อาศัยโดยรวมเพิ่มขึ้น  ท�าให้ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2558  

แผนภาพท่ี 1 : แสดงมูลค่าตลาดของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 - 2559

แผนภาพท่ี 2 : สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 - 2559

ตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู ่ที่ร้อยละ 24 และ 5 (ตามล�าดับ) ส่วนคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนลดลงเหลือ 
ร้อยละ 51 และ 19 (ตามล�าดับ)

ที่มา:  สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา:  สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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23% 26% 22% 24%

4% 4% 4% 5%
17% 20% 21% 19%

55% 49% 52% 51%

3% 4% 3% 3%

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อื่นๆ
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3. ตลาดบ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2559 มีมูลค่า 101,518 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2558 
ระดับราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เติบโตเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 29 ซึ่งระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท  
ยังคงมีสัดส่วนสูงสุดของตลาด อยู่ที่ร้อยละ 34 ของมูลค่าตลาดบ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ทั้งหมด  

4. ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2559 มีมูลค่า 66,716 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6 จากปี 2558 โดยบริษัท พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละ 30 และยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด เป็นผู้น�าตลาดทาวน์เฮ้าส์ท่ีระดับ
ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนอยู่ท่ี ร้อยละ 89 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมด 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่ 5.5 ล้านบาท (ปี 2558 ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.4 
ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ของโครงการเปิดใหม่ปรับตัวสูงขึ้น

แผนภาพท่ี 3 - 4 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) บ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 - 2559

แผนภาพท่ี 5 - 6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556 - 2559

ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : หน่วยขาย
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หน่วย : หน่วยขาย
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ต�่ากว่า 1 ล้านบาท 1 - 2 ล้านบาท
5 - 7 ล้านบาท สูงกว่า 7 ล้านบาท3 - 5 ล้านบาท

2 - 3 ล้านบาทต�่ากว่า 1 ล้านบาท 1 - 2 ล้านบาท
5 - 7 ล้านบาท สูงกว่า 7 ล้านบาท3 - 5 ล้านบาท

2 - 3 ล้านบาท

ไม่เกิน 2 ล้านบาท 2 - 3 ล้านบาท
7 - 10 ล้านบาท สูงกว่า 10 ล้านบาท5 - 7 ล้านบาท

3 - 5 ล้านบาทไม่เกิน 2 ล้านบาท 2 - 3 ล้านบาท
7 - 10 ล้านบาท สูงกว่า 10 ล้านบาท5 - 7 ล้านบาท

3 - 5 ล้านบาท
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5. ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปี 2559 จากปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่มียังคงอยู่ในระดับสูงลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับราคาต�่ากว่า 1 ล้านบาท ประสบกับปัญหากู้ไม่ผ่าน
มากข้ึน ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์โดยการเลื่อนการเปิดโครงการใหม่ที่ระดับราคาต�่ากว่า 1 ล้านบาทเร่งระบายสินค้าที่สร้างเสร็จมากขึ้น 
ส�าหรับการเปิดโครงการใหม่ผู ้ประกอบการปรับตัวโดยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าระดับกลาง-บน  
มากขึ้น กอปรกับกลุ ่มลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศยังคงมีปริมาณการซ้ือต่อเนื่องจากปี 2558 ส่งผลให้โดยรวม 
ตลาดคอนโดมิเนียมมีมูลค่าตลาดทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2558

6. สภาวะตลาดที่อยู ่อาศัยในต่างจังหวัด
เนื่องมาจากภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวขยายตัวดีในปี 2559 ส่งผลให้ก�าลังซ้ือที่อยู ่อาศัยในจังหวัดหลักโดยเฉพาะที่อยู ่อาศัยแนวราบ 
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาด 4 จังหวัดหลักได้แก่ เชียงใหม่, ชลบุรี, ภูเก็ต และระยอง เติบโตกว่าปี 2558 ส�าหรับจังหวัดขอนแก่น 
และสงขลา (หาดใหญ่) ถึงแม้จะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมตลาดเร่ิมเข้าสู่ภาวะปกติโดยมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยรวมของจังหวัดหลัก 6 จังหวัด
ในปี 2559 มีมูลค่ารวมกันอยู่ท่ี 105,495 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 ราคาขายเฉลี่ยทรงตัวอยู่ที่ 2.6 ล้านบาท (ปี 2558 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6 ล้านบาท) เนื่องมาจาก 
ราคาทาวน์เฮ้าส์ของโครงการเปิดใหม่ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากนัก

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2559 พบว่า จ�านวนยอดขายลดลงร้อยละ 3 ส่วนราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลงร้อยละ 3 อยู่ท่ี 
3.3 ล้านบาท (ปี 2558 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4 ล้านบาท) เนื่องมาจากในปี 2559 คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เปิดที่ระดับราคาต�่ากว่า 10 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2558 มีการเปิดขายคอนโดมีเนียมที่ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทจ�านวนมากกว่า

ที่มา: สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

ต�่ากว่า 1 ล้านบาท 1 - 2 ล้านบาท
5 - 7 ล้านบาท 7 - 10 ล้านบาท3 - 5 ล้านบาท

2 - 3 ล้านบาท ต�่ากว่า 1 ล้านบาท 1 - 2 ล้านบาท
5 - 7 ล้านบาท 7 - 10 ล้านบาท3 - 5 ล้านบาท

2 - 3 ล้านบาท

แผนภาพท่ี 7 - 8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ�านวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556 - 2559

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : หน่วยขาย
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1,428 2,064 2,408
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2,421 1,956
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แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2560

ตารางต่อไปนี้สรุปดัชนีชี้วัดหลักของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2556 - 2560

โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 0.8 และ 2.8 ในปี 2557 และปี 2558 ตามล�าดับ ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 
เทียบกับติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 11.3 ของ GDP เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ 
GDP ในปี 2558

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2560
1. ทิศทางของเศรษฐกิจในปี 2560 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดีข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่น่าจะฟื ้นตัวได้ต่อเนื่องจากปี 2559  
 โดยมีแรงสนับสนุนจากส่วนการลงทุนภาครัฐ และภาคบริการการท่องเที่ยวที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นอันเป็นผลจากมาตราการกระตุ ้นต่างๆ  
 ของภาครัฐและเอกชน
2. การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนน่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากผลของราคาสินค้าเกษตร  
 ที่กลับมามีทิศทางขยายตัวได้อีกครั้ง ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคาดว่าที่จะเห็นผลชัดเจน และกอปรกับภาระการผ่อน 
 รถคันแรกที่ทยอยหมดลง ส่งผลให้ผู ้บริโภคมีความสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากขึ้น
3. การลงทุนภาคเอกชนจะสามารถเติบโตตามการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่เม็ดเงินลงทุน 
 จะสามารถเข้าสู่ระบบได้มากยิ่งขึ้นในปี 2560
4. การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวดีข้ึน ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
5. ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณค�าสั่งซ้ือสินค้าส่งออก ประกอบกับด้านการส่งออกบริการยังคงมีแนวโน้มขยายตัว 
 ต่อเน่ือง

ปัจจัยเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560
1. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทย ภายหลังจากการเลือกตั้ง 
 ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ
2. การปรับตัวของราคาน�้ามันที่สูงขึ้น รวมถึงความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนจากกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดจากการปรับขึ้น 
 ดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจท�าให้ค่าเงินบาทผันผวน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

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

ข้อมูลส�าคัญของเศรษฐกิจไทย 2556 2557 2558 2559F 2560F

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ (YoY%)

2.8 0.8 2.8 3.2 3.0 - 4.0

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
ปีปัจจุบัน (ล้านล้านบาท)

12.91 13.13 13.53 14.03 14.81

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (ร้อยละ) 2.2 1.9 -0.9 0.2 1.0 - 2.0

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ร้อยละ) 2.25 2.00 1.50 1.50 1.45

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ปี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ)

2.23 1.73 1.40 1.40 N.A.

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมส�าหรับลูกค้าชั้นดี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)

6.84 6.75 6.52 6.27 N.A.

ค่าเงินบาทเฉลี่ย  
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

30.70 32.48 34.29 35.30 35.3 - 36.3

เงินส�ารองระหว่างประเทศ 
(พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

167.52 157.11 156.51 180.03 169.43
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ตารางต่อไปนี้สรุปดัชนีชี้วัดหลักของสภาวะเศรษฐกิจประเทศที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เข้าไปลงทุน (สาธารณรัฐอินเดีย) ในปี 2558 - 2560

เศรษฐกิจอินเดียในปี 2560 IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัว
ร้อยละ 7.6  อันมีผลมาจากการปฏิรูปเชิงนโยบายของรัฐบาล อาท ิ
เช่น การออกกฎหมาย Goods & Service Tax เพื่อกระตุ้นให้การท�า
ธุรกิจได้สะดวกขึ้น การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถ่ิน 
ให้มากขึ้นเพื่อบริหารงานให้คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
สนับสนุน Foreign Direct Investment (FDI) โดยเฉพาะในภาค 
ธุรกิจการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านการลงทุนมากขึ้น  
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี  2560  มีแนวโน้มอยู ่ที่ร้อยละ 5.2 อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในปี  2560 มีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ส�าหรับค่าเงินรูปี ในปี 2560 มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
อยู่ที่ 68.80 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินเดียในปี 2560 มีแนวโน้มอยู่ในสภาวะชะลอ
ตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดีย 
จะขยายตวั แต่บรรยากาศการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ยงัซบเซา ความต้องการ 
ซื้อบ้านของผู้บริโภคยังไม่เติบโตมากนัก  จึงก่อให้เกิดโอเวอร์ซัพพลาย 
สภาพตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ

แนวโน้มตลาดที่อยู ่อาศัยปี 2560
จากการพิจารณาปัจจัยสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยที่คาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีดังนี้ 
1) โครงการลงทุนด้านการคมนาคม 43 โครงการมูลค่าลงทุนประมาณ  
 1.77 ล้านบาท ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐยังคงมีแนวโน้มขยายตัว 

2558 2559F 2560F

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY) (ร้อยละ) 7.6 7.6 7.6

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 2,073 2,251 2,458

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (ร้อยละ) 4.9 5.5 5.2

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ร้อยละ) 6.75 6.25 5.85

ค่าเงินรูปีเฉลี่ย (รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ) 66.33 67.92   68.80

เงินส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 352 359 354

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

 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได ้
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้า 
 ในเขตเมือง 
2) ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP  
 ร้อยละ 3.4  
3) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.8 
4) การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว 
5) แนวโน้มรายได้เกษตรกรท่ีปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
 ในตลาดโลก 
6) ภาคท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้อีก จากนักท่องเที่ยวกลุ ่มยุโรป  
 อเมริกา และตะวนัออกกลาง เริม่กลบัมาขยายตวัในปี 2560 ในขณะที ่
 นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเอเชีย ยังคงเติบโตต่อเนื่อง 
 ทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องชี้ ท่ีสะท้อนสัญญาณที่ดีต ่อการปรับตัว 
 ดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศไทย อนึ่งภาครัฐมีความมุ่งมั่นในการลงทุน 
 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะระบบรางและถนนซึ่งเป็น 
 เคร่ืองมือกระตุ ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศและ 
 มีความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศระยะยาว และเป็นแรงส่งต่อ 
 ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย 
 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5 มีมูลค่า 
 ตลาดประมาณ 379,000 ล้านบาท โดยราคาขายเฉลีย่ทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ 
 ปรับสูงขึ้น ผันแปรตามต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างที่ปรับขึ้นไป 
 ก่อนหน้าขณะท่ีตลาดคอนโดมิเนียมยังครองสัดส่วนตลาดฯ สูงสุด 
 ร้อยละ 50 - 55 และตลาดที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลัก 
 คาดว่าจะยังปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2559
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ทกุผลติภัณฑ์) 

1. การจัดซ้ือที่ดิน 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีความสนใจท่ีจะด�าเนินการก่อสร้างและ
พัฒนาท่ีดินบริเวณใด บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะด�าเนินการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการโดยส�ารวจสภาวการณ์ของตลาดและสภาวะ
การแข่งขันตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด�าเนิน
โครงการหลังจากนั้น บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงจะด�าเนินการเจรจา
ซื้อท่ีดินโดยด�าเนินการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดิน
โดยตรงเพื่อด�าเนินการพัฒนาต่อไปซ่ึง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาดเพื่อให้แน่ใจว่า 
ที่ดินท่ีซื้อจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไป

2. วัสดุก่อสร้าง
เนื่องจาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้าง
โครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงเป็นผู้ด�าเนินการ 
จัดซื้อวัสดุก ่อสร้างเองโดยหลังจากที่ฝ ่ายจัดซื้อได้รับรายละเอียด 
ของวัสดุก่อสร้างที่ต ้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้วโดยส่วนใหญ่ 
ฝ่ายจัดซื้อจะด�าเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรง
เพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้างที่จะซื้อโดยปกติ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท จะได้ส่วนลดค่อนข้างสูงเนื่องจากซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณ
ที่มากเมื่อสามารถตกลงปริมาณของวัสดุก่อสร้างและราคากับผู้ผลิต 
ได้แล้ว บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทน
ของผู้ผลิตเพื่อให้ด�าเนินการส่งวัสดุก่อสร้างไปยังโครงการต่างๆ โดยตรง
ซึ่งบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 
(Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30 - 60 วัน นอกจากนี้นับตั้งแต่
ปี 2549 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้าง
โดยเริ่มด�าเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้างเช่น
ปนูซเีมนต์ เหลก็ กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลงราคา 
ในระยะยาวเช่น 1 ปีหรือ 3 - 6 เดือนซึ่งท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนในราคาและการที่  บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

จึงสามารถสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหา 
การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใดทั้งนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
มิได้พ่ึงพาผู ้จ�าหน่ายวัสดุก ่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษรวมท้ัง  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการ
ในการใช้งานของวัสดุหลักที่ส�าคัญทุกประเภทท่ีสอดคล้องกับแผนการ
ขยายธุรกิจเพื่อให้ม่ันว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะมีวัสดุเพียงพอ
ต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเพื่อวางแผนการสรรหาคู ่ค้าวัสดุท้ัง 
รายหลักและรายรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พัฒนากระบวนการสรรหา
และประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มีศักยภาพรองรับ
งาน และได้น�าระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาท่ี
ยุติธรรมต่อคู่ค้าและเพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสมอีกด้วย

3. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นหนึง่ในผูด้�าเนนิธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพียงไม ่กี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร ้างได ้ด ้วยตัวเอง 
โดยในการด�าเนินโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะเป็นผู้ก�าหนด 
รูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบส่วนการด�าเนินการ 
ก่อสร้างโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะบริหารจัดการงาน
ก่อสร้างเองโดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน 
งานติดต้ังชิ้นส่วนอาคาร งานปูพ้ืนกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น  
โดย บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท จะว่าจ้างผูร้บัเหมาทีมี่ความช�านาญเฉพาะ
ด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการ 
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท อันได้แก่วิศวกรและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบ 
และมาตรฐานที่ก�าหนดทั้งนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะเป็นผู้จัดหา
วัสดุก่อสร้างเองซึ่งท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหาร
ต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เทคโนโลยีการผลิต
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วย
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด เช่น ระบบ
โครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ หรือ 
Tunnel Technology เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชั้น 

ส่วนบ้านเดี่ยวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก  
(RC Load Bearing Wall Prefabrication) คือ การน�าวิธีการก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูปหรือ 
Precast มาใช้ ซึ่งแผ่น Precast สามารถน�ามาใช้เป ็นผนังและ 
ส่วนตกแต่งของอาคารชุดได้ด้วย

ส�าหรับโครงการอาคารชุดขนาดเล็ก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ยังได้มี 
การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง โดยน�าระบบพรีคาสท์ที่เป็นจุดแข็ง
ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มาใช้ส�าหรับการก่อสร้างทั้งโครงการ 
(Fully Precast) ซึ่งนอกจากชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและได้
คุณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้น ยังสามารถช่วยให้
กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นย�า รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด 
ที่เกิดจากการท�างานในช่วงของการก่อสร้างอันเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน 
ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได ้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เพือ่เป็นการพฒันากระบวนการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing  
(REM) ท่ีได้ด�าเนินการในปี 2554 และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิม 
อย่างต่อเนือ่ง กระบวนการต่างๆ ทีเ่ป็น supply chain ทัง้หมด เริม่ต้นต้ังแต่ 
การสรรหาท่ีดิน การออกแบบ การท�างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
การขนส่ง การจัดการก�าลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้องด�าเนินการ 
ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงจะท�าให้สามารถ
ควบคุมต้นทุน เวลา และคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

ในปี 2557 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้น�านวัตกรรมห้องน�้าส�าเร็จรูป
มาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุด 
แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลัม”  ซึ่งการใช้ห้องน�้า
ส�าเร็จรูปน้ีจะสามารถช่วยลดระยะเวลาและข้ันตอนต่างๆ ที่ยุ ่งยากใน
การก่อสร้างห้องน�้าในอาคารชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท�าให้คุณภาพดีขึ้น  
ด้วยรูปแบบที่สวยงามและมีคุณค่าในสายตาลูกค้า สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้สูงท่ีสุด

ในปี 2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท�าการก�าลังศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมห้องน�้าส�าเร็จรูปส�าหรับทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวโดยจ้าง 
ที่ปรึกษาผู ้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบ
โรงงานผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูปที่มีขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ 
ซึ่งการผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูปจากโรงงานน�าไปติดตั้งหน้างานน้ันสามารถ
ควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และรูปแบบที่สวยงามของห้องน�้าในบ้าน 
ทุกหลัง เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

ในปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการน�าระบบ Fully Precast  
และห้องน�้าส�าเร็จรูปมาใช้กับก่อการสร้างอาคารชุด แบบ High rise 
โดยเร่ิมต้นใช้ที่โครงการ Plum Condo Central Station ความสูง 
38 ชั้น ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รวมถึง
จะได้สินค้าท่ีมีความแข็งแรง รูปแบบท่ีสวยงามและคุณภาพดีมีคุณค่า 
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนากระบวนการก่อสร้างตามท่ีกล่าว
ข้างต้น ท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถปรับรอบการด�าเนิน
ธุรกิจ (ต้ังแต่วันจองจนถึงวันโอน) ให้เร็วข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2556 ถึงปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีรอบการด�าเนินธุรกิจ
ต้ังแต่วันจองจนถึงวันโอนดังน้ี

  

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ
จะอยู ่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดังกล่าวได้ก�าหนด
ให้บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์
ในขนาดที่ดินแปลงย่อยต้ังแต่ 500 แปลงข้ึนไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 
100 ไร่ จะต้องมีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าว
ต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งในส่วนนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จัดเตรียมรายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงาน
ดังกล่าวได้จัดท�าโดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญภายนอก

นอกจากนี้ ในการก่อสร้างที่อยู ่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 
บ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งที่ส�าคัญ ได้แก่ ระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ส�าหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง เพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้าสาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตช้ินส่วน
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่
ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดย บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการก�าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว ซ่ึงบมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้มีการก�าหนดมาตรการควบคุมในเรื่องผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่า บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภทคือ 
(ก) น�้าเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคุมให้ไหลไปท่ีบ่อ 
ตกตะกอนจากนั้นจะคัดแยกหินและทรายน�ากลับไปใช้ ส่วนน�้าก็น�ากลับ 
ไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยน�้าเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ (ข) การควบคุม

หน่วย: วัน 2556 2557 2558 2559

ทาวน์เฮ้าส์และ 
บ้านเดี่ยว

146 87 79 77

คอนโดมิเนียม 780 817 739 631
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มลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นน�้าที่บริเวณโรงผสมคอนกรีต
ทั้งขณะเทหินทรายเข้ากองสต็อก ตลอดจนสเปรย์น�้าขณะชักล้าง 
หิน ทราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีตเพื่อมิให้เกิดฝุ่นรบกวน
ชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากน้ีในกระบวนการการผลิต 
ยังได้ติดตั้งเคร่ืองดูดฝุ่นตลอดจนมีเครื่องขับท�าความสะอาดพื้นเพ่ือ
ลดฝุ่นตกค้างในอาคารส�าหรับพื้นที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด 
ได้มีการฉีดพรมน�้าก่อนท�าการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง จากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้เครื่องอัดคอนกรีต โดยในปี 2551 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ได้ติดตั้งแผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตและต่อมาได้มีการสั่งซื้อเครื่องอัดคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้ระบบ
เขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบสั่น (Vibrating 
system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี้  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังได้มีการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
ทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงทุกปี

ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green 
Factory (Precast concrete Factory) แห่งแรกของไทยได้น�าระบบ
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาด�าเนินงานประกอบไปด้วย (ก) 
ระบบการบริหารจัดการน�้าท้ิงของ Batching Plant และน�้าที่ใช้ล้าง
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงเศษคอนกรีตสด 
จะมีค่าความเป็นด่างสูงท�าให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท จึงท�าบ่อตกตะกอนและน�าเครื่อง Recycling concrete 
มาใช้เพื่อน�าน�้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยก
ออกมาก็สามารถน�ากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกคร้ังท�าให้

ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต (ข) ระบบป้องกันและก�าจัดฝุ ่น 
มีการติดต้ังเคร่ืองดักฝุ่น (Dust Collector), เคร่ืองท�าความสะอาด 
แบบข้างพร้อมระบบดูดฝุ่น (Shuttering cleaner with dust collect)  
เคร่ืองท�าความสะอาด pallet พร้อมระบบดูดฝุ่น (Cleaning pallet 
with dust collector) และเลือกใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower  
plant) โดยมี Conveyor ล�าเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียง
ในโรงงานโดยใช้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting 
System (เคร่ืงเขย่าคอนกรีต) ท�าให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน

ในปี 2558 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial 
(GI) ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานที่ล�าลูกกาและนวนคร 
พร้อมทั้งได้เริ่มมีการน�าระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและ
ระบบสูบน�้าเพื่อท�าการ Reused น�้าส�าหรับรดน�้าต้นไม้ดูแลสวนในพื้นที่
โรงงานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า

ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ล�าลูกกาได้น�าระบบการบริหาร
จัดการน�้าทิ้งของ Batching Plant และน�้าที่ใช้ล้างในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงเศษคอนกรีตสด บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท จึงท�าบ่อตกตะกอนและน�าเครื่อง Recycling concrete 
มาใช้เพื่อน�าน�้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้งในส่วนของหินและทรายท่ีถูกแยก
ออกมาก็สามารถน�ากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้งท�าให้
ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตโดยลงทุนก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 
20  ล้านบาทซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559
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การบริหารการผลติ 

• วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ซึ่งหาซื้อได้จาก 
 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายในประเทศทั่วไป ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บมจ.  
 พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลัก 
 โดยวิธีจัดประกวดราคารายปี หรืออาจสั้นกว่าตามความเหมาะสม  
 เพื่อให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที ่
 ได้ตลอดทั้งปี
• ส่วนผู ้รับเหมาแรงงานมีจ�านวนอยู ่ในระบบของ บมจ. พฤกษา  
 เรียลเอสเตท ประมาณ 2,500 ราย 
• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา 
 ในงานส�าคัญ ซ่ึงเป็นท่ีต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งานเสาเข็ม  
 งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคู ่ค ้าพันธมิตร เพ่ือรองรับ 
 การขยายตัวของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ตามแผนในอนาคต

1. การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction 
Management) บ้านทาวน์เฮ้าส์
ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้แบ่ง
การบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซ่ึงจะท�าหน้าที่ดูแลและด�าเนินการก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไปตามแผนและรปูแบบทีก่�าหนด  
 นอกจากน้ียังท�าหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู ่ในงบประมาณ 
 ที่ก�าหนด รวมท้ังติดต ่อประสานงานกับฝ ่ายงบประมาณของ  
 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
 คุณภาพของบ้านแต่ละหลังที่สร้างเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด

นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังมีฝ่ายงานสนับสนุนกลาง 
ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนทั้งในส่วนของ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนับสนุนดังกล่าวได้แก่
• ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมาซึ่งจะท�าหน้าที่หาผู้รับเหมาที่มีความช�านาญ 
 เฉพาะด้าน และแรงงานเพ่ือช่วยในการก่อสร้างตามจ�านวนท่ีต้องใช้ 
 ในแต่ละโครงการ
• ฝ่ายจัดซื้อซึ่งจะท�าหน้าที่จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพ่ือสนับสนุน
 ให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปอย่างคล่องตัวและม ี
 ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในปี 2556 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน โดยโอนย้าย 
 ฝ ่ายสนับสนุนดังต ่อไปน้ีไปอยู ่ภายใต ้การบริหารของแต ่ละ 
 หน่วยธุรกิจ
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะท�าหน้าที่ในการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 มาปรับใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง
• ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะท�าหน้าท่ีออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค 
• ฝ่ายพัฒนาโครงการซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพัฒนา 
 การออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ

การออกแบบบ้าน ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาด 
และการขายจะประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพ่ือก�าหนดแนวทาง 
ลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีต้องการ 

จะสร้างในแต่ละโครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้าง
บ้าน หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิกออกแบบ 
โครงบ้านตามแนวทาง ลักษณะและรูปแบบดังกล่าว เม่ือฝ่ายพัฒนา
โครงการเหน็ว่าแบบโครงบ้านทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิมคีวามเหมาะสมแล้ว  
สถาปนิกจะด�าเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed 
Design) เพือ่ให้แบบบ้านมคีวามสมบรูณ์ก่อนที ่บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
จะเร่ิมด�าเนินการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะแบ่งงาน 
ก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละสายการผลิต 
จะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ประมาณ 40 หลังต่อเดือน  
โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิตมากกว่าหน่ึงสายการผลิต ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะส่งพนักงาน 
ของบริษัทฯ เข้าท�าการดูแลควบคุมงานก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คน 
ต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการ 
และจะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็น 
ผูด้แูลงานก่อสร้างในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถงึดแูลควบคมุผูร้บัเหมา 
ที่มีความช�านาญเฉพาะด้านที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ว่าจ้างเพื่อ
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เข้าท�างานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งานฐานราก งานปูน 
งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคา เป็นต้น 
ทั้งนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�านาญ
เฉพาะด้าน และลูกจ้างรายวันในจ�านวนที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุม
คุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทั้งตรวจสอบ 
คุณภาพ เมื่อการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายหรือ 
ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป

บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาทีต่�า่กว่า 
ผูป้ระกอบการอืน่ แต่มคีณุภาพเทยีบเท่ากนัและมพีืน้ทีใ่ช้สอยมากกว่าบ้าน
ในรูปแบบ ขนาดและท�าเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น  
โดยนอกเหนือจากการที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุ
ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง อันได้แก่ การที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
มกีารใช้เทคโนโลยกีารผลติทีช่่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ท�าให้ประหยดั 
ต้นทุนและค่าแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ได้ยังมีคุณภาพดีอีกด้วย โดย 
ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนัก 
แบบหล่อในที่ใช้ส�าหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยี 
การก่อสร้างแบบผนงัส�าเรจ็รปูรบัน�า้หนกั ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีี ่บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้าน 
ในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค 

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อ
ในที่ (Cast-In Situ Load Bearing Wall Structure) บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ซื้อเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อ 
ในที่จากประเทศฝรั่งเศส โดยระบบนี้จะใช้ผนังเป็นตัวรับน�้าหนักแทนเสา
และคาน จึงลดขั้นตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบ
และติดต้ังแบบเหล็กเพ่ือหล่อผนัง ณ จุดก่อสร้าง จากนั้นจะน�าเหล็ก
ผูกมาใส่ในแบบเหล็กและเทปูนลงไป จากนั้นถอดแบบเหล็กออกก็จะได้
ผนังรับแรงท�าให้การท�างานรวดเร็วขึ้น ซึ่ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่น�าระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักนี้
มาใช้ในการก่อสร้าง โดยระบบน้ีเริ่มใช้กับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส ์
แบบชั้นเดียว ท�าให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 วัน 
นับจากวันเริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหลัง ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทั่วไป (Conventional Method)  
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 180 วันต่อหลัง โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนี้กับโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ในช่วงแรก
ซึ่งได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2

ต่อมาด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ค้นคว้า
หาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การด�าเนินการก่อสร้างบ้าน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
จึงน�าระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อโดยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ 
หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์แบบสองชั้น ขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การก่อสร้าง 
โดยประกอบติดต้ังแบบเหล็กผนัง และพ้ืนช้ันบนในข้ันตอนเดียวกัน 
หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครงสร้างและท�าการเทคอนกรีตพร้อมกัน  
ทั้งผนังชั้นล่างและพ้ืนชั้นบน ขั้นตอนต่อไปจึงสร้างผนังชั้นต่อไป และ
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ติดตั้งโครงหลังคาให้ได้งานภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการ
ก่อสร้างท่ัวไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงหรือพ้ืนผิวท่ีเรียบสวยงาม ทั้งน้ีเทคโนโลยี
แบบอุโมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตัง้แต่ต้นจนจบทัง้สิน้ประมาณ 60 - 80 วนั  
ซ่ึงนับว่ารวดเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไป  
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 180 วัน โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ใช้
เทคโนโลยีการก่อสร้างนี้กับโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อๆ 
มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเทคโนโลยีชนิดนี้ จะใช้ส�าหรับการก่อสร้าง
บ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว ยังสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดท่ีมีความสูง 
ประมาณ 8 ช้ันได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จุดเด่นของระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักนี้มีดังนี้
1) โครงสร้างมคีวามมัน่คงแขง็แรง เนือ่งจากเป็นผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็  
 ซึ่งมีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนในระบบธรรมดา
2) สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเน่ืองจากการก่อสร้างด้วยระบบนี้ 
 จะมีมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานที่แน่นอน
3) สามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่าเนื่องจากการลด 
 ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่จ�าเป็นออกไป ท�าให้ระยะเวลาการก่อสร้าง 
 ต่อหน่วยน้อยกว่าการก่อสร้างแบบทั่วไป 
4) เหมาะกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละหลังมีรูปแบบ 
 ที่เหมือนกัน
5) ลดการพึ่งพาแรงงานฝีมือในการท�างาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน 
 การก่อสร้าง
6) ลดขัน้ตอนการก่ออฐิและฉาบปนูส�าหรบัผนงั นอกจากนีย้งัลดขัน้ตอน 
 การก่อเสาและคาน
7) ลดขยะท่ีเกิดจากการท�างาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง  
 ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียวัสดุโดยไม่จ�าเป็น อีกทั้ง 
 ยังช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing  
Wall Prefabrication) โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อการบริหาร
งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว

นอกจาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น 
มาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลักของบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลย ี
การก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างร้ัวและเสาโชว์
ส�าเร็จรูป ส�าหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ (พฤกษาวิลล์ และ 
เดอะ คอนเนค) 

ดังนั้นท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์
ได้ในปริมาณมาก (Mass Production) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดซึ่งท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหารต้นทุน
การก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale)

2. การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction 
Management) - บ้านเดี่ยว
การบริหารจัดการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
การบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่ส�าหรับ 
ในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
จะแบ่งเจ ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการแทนการแบ่งเป็น 
สายการผลิต เนื่องจากโครงการบ้านเด่ียวมีจ�านวนบ้านในการก่อสร้าง 
ต่อโครงการน้อยกว่าของบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทั้งน้ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
จะส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าท�าการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 
30 - 40 คนต่อโครงการและจะว่าจ้างผูร้บัเหมาทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน 
และลูกจ้างรายวันในจ�านวนที่บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เห็นสมควร 
ในแต่ละโครงการ

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing 
Wall Prefabrication) ในระยะแรก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology)  
ในการน�าวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบคอนกรีต
เสรมิเหลก็ส�าเรจ็รปูหรอื เรยีกสัน้ๆ ว่า “พรคีาสท์” มาใช้ โดยการหล่อผนงั
ส�าเร็จรูปรับน�้าหนักจะด�าเนินการในพ้ืนที่ของแต่ละโครงการ ต่อมา 
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ในปี 2547 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วน 
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึ้นโดยซื้อ 
เทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมันซึ่งใช ้ระบบการผลิตแบบ  
Semi-Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิต 
ที่ทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทยในขณะน้ัน และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ชนิดนี้ส�าหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชั้นเนื่องจากบ้านเด่ียว
จะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย โดยบ้านหลังหน่ึงจะมีส่วนประกอบ 
ประมาณ 30 - 60 ช้ินเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้เป็นการหล่อชิ้นงาน 
แต่ละช้ินในโรงงาน จากนั้นจึงขนส่งชิ้นงานมาประกอบเป็นบ้าน 
ที่โครงการก่อสร้าง

ทั้งนี้จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดน้ี นอกจากจะมีจุดเด่นในท�านองเดียวกับ 
จุดเด ่นของเทคโนโลยีการก่อสร ้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนัง 
รบัน�า้หนกัแบบหล่อในทีแ่ล้วยงัมจีดุเด่นอืน่ๆ ทีส่�าคญั ซึง่รวมถงึการทีไ่ม่ต้อง 
เสียพื้นที่คานเสาท�าให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ผนังมีความต้านทานไฟสูง  
มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถึงมีความต้านทานการซึมน�้าสูงด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าว
ต้องการการบ�ารุงรักษาที่ต�่า เน่ืองจากเป็นโครงสร้างส�าเร็จและท�าให ้
ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบ้ียประกันภัยต�่า เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและ
มีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับสถาบัน AIT จนสามารถต้านทานแรง 
ที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7 ริกเตอร์

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะ
เวลา 75 - 90 วัน ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วยวิธีการก่อสร้างแบบ
ทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วัน อย่างไรก็ดี การที่ บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท น�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบน้ีมาใช้ในระยะแรก  
จะเป็นการหล่อช้ินงานแต่ละชิ้นในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และเนื่องจาก
ชิ้นงานที่ผลิตได้ในระยะแรกไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมด ดังนั้นการ
ก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรก จึงมีการใช้ชิ้นงานท่ีผลิตได้จากการ
ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ และการก่อสร้างแบบทั่วไปร่วมกัน (ยกเว้นการ
ก่อสร้างบ้านเดี่ยวในโครงการภัสสร 11 ซึ่ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ใช้วิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปทั้งโครงการ) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป โดยใช้ 
เทคโนโลยีแบบนี้ในการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งโรงงานนี้ได้สร้างในปี 2547 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีก�าลังการผลิต

ชิ้นส่วน ส�าหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสูงสุดจ�านวน 3,600 หลังต่อปี 
และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท�าการปรับปรุงก�าลังการผลิตจากเดิม  
60% ของการผลิตสูงสุดเป็น 80% ของก�าลังการผลิตสูงสุด แล้วเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2549 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาส�าเร็จรูป 
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Batterry Mold เพื่อใช้ผลิตรั้ว
และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซ่ึงควบคุมด้วย
ระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให้ประกบและห่างออก
จากกัน หลังจากท่ีแบบเหล็กประกบกัน โดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการ
แล้วจะมีการเทปูนลงในแบบเหล็ก หลังจากนั้นจะถอดแบบเหล็กออก 
เพ่ือน�าร้ัวและเสาส�าเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงาน 
ดังกล่าวมีก�าลังการผลิตส�าหรับรั้วบ้านจ�านวน 12 หลังต่อวันและได้เพิ่ม
การผลิตในส่วนเสาและรั้วบ้าน รั้วโครงการของโครงการบ้านเดี่ยวและ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโชว์ และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย

ในปี 2550 ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เข้ามาบุกตลาด
คอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิตชิ้นส่วน 
ผนังภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนังภายในและโครงสร้างหลัก 
ยงัเป็นระบบก่อสร้างระบบเดมิ ต่อมาในปี 2553 ได้มนีโยบายการก่อสร้าง 
ระบบ Fully Precast ท�าให้ก�าลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ  
จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม ส�าหรับโรงงาน 
PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพ้ืน Pre-stress เพื่อรองรับแผน  
ความต้องการบ้านเด่ียวที่มากขึ้น 

ปี 2553 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยว
มากขึ้น ท�าให้ก�าลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้าง
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โรงงาน PCF4 และโรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และ
เริ่ม test run ผลิตได้เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 
สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับก�าลังการผลิตปัจจุบัน
ของโรง PCF1 ท�าให้ก�าลังการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน  
โดยโรงงาน PCF5 ท่ีสร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่น พรีคาสท์ที่มีก�าลัง 
การผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรง PCF5 ที่เริ่มทดลองผลิต (test run) 
เมื่อปลายปี 2553 สามารถขยายความพร้อมก�าลังการผลิตให้เต็มที่ได้
ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกันน�้าท่วม 
ในตัวโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยัง
โครงการได้ โรงงานได้กลับมาผลิตอีกครั้งในเดือนมกราคม 2555

ปี 2556 ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการปรับเปลี่ยน ระบบ
ก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที่  
(Cast In Situ Load Bearing Wall Structure) มาเป็น ระบบผนัง
ส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) 
อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเดี่ยวมากขึ้น ท�าให้ครึ่งปีหลัง โรงงาน 
PCF1-PCF5 ใช้ก�าลังการผลิตเกิน 100% เพื่อรองรับการเติบโตของ
บริษัทตามแผนธุรกิจ จึงมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6  
และ PCF7 โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ซ้ือที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร  
จังหวัดปทุมธานี

ปี 2557 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษา 
พรีคาสท์แห่งใหม่ขึ้นที่นวนคร จ�านวน 2 โรงงานประกอบไปด้วยโรงงาน 
PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทุน 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 
ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูปมีก�าลังการผลิต 480 หลัง 

ต่อเดือนเร่ิมท�าการผลิตในเดือนกันยายนและโรงงาน PCF7 เพื่อผลิต
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Pre stressed concrete Slab) โดยใช้ 
ระบบ Long Bed System โดยท�าการติดตั้งเครื่องจักรในเดือนกันยายน
และเร่ิมผลิตต้นปี 2558

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย 
ที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมันนีใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิตท�าให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไปอีกทั้งมีการน�า Robot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงาน
และท�าให้ผลิตภาพ (Productivity) สูงข้ึนนอกจากนี้ยังได้น�าระบบ  
Concrete Recycling มาใช้เพ่ือน�าน�้าทิ้งและเศษคอนกรีตจากการ
ท�างานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกคร้ังพร้อมท�าการแยกหินทราย
น�ากลับมาใช ้ท�าให ้ไม ่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทยท่ีน�า 
ระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete

ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ขยายไปยังตลาดคอนโดมิเนียม
มากขึ้นจึงมีนโยบายให้ใช้ห้องน�้าส�าเร็จรูปเพ่ือลดเวลาในการก่อสร้าง
และปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรั้วมาผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูป 
ซึ่งเริ่มด�าเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2557 มีก�าลังการผลิตห้องน�้า
ส�าเร็จรูป 4,000 ยูนิตต่อปี

ป ี 2558 โรงงาน PCF7 เร่ิมผลิตในเดือนกุมภาพันธ ์ท�าให ้ก�าลัง 
การผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลังต่อเดือนหรือคิดเป็น 5.2  
ล้านตารางเมตรต่อปีถอืว่าเป็นโรงงานทีม่กี�าลงัการผลติสงูทีส่ดุในประเทศ

ปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการขยายโครงการก่อสร้าง
อาคารชุดทั้งแนวราบและแนวสูงท�าให้ความต้องการห้องน�้าส�าเร็จรูป 
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทางโรงงาน PCF2 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ท�าให้มีก�าลังการผลิตห้องน�้าส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นรวมเป็น 7,200 ยูนิตต่อปี

ที่ตั้ง โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิตต่อเดือน

ล�าลูกกา PCF1 (Carrousel I) Semi  Automated 
Carrousel System

Bearing Wall 
(ผนังบ้าน/คอนโด)

700,000 ตร.ม.

PCF2 Bathroom Pods  
(ห้องน�้าส�าเร็จรูป)

ห้องน�า้ส�าเร็จรูป 7,200 Pods

PCF3 Pre-stressed 
Long Line System

Slab & Beam House  
(พื้นและคาน)

600,000 ตร.ม.

PCF4 Battery Mould system -Special Element
(ชิ้นงานพิเศษ) 

-รั้วหลังบ้านทาวน์เฮ้าส์

400,000 ตร.ม.

PCF5 
(Carrousel II)

Fully Automated 
Carrousel System

Bearing Wall 
(ผนังบ้าน/คอนโด)

1,300,000 ตร.ม.

 นวนคร PCF6 Fully Automated 
Carrousel System

Bearing Wall  
(ผนังบ้าน/คอนโด)

1,500,000 ตร.ม.

PCF7 Pre-stressed Long  
Bed System

Pre stressed concrete Slab 
(พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง)

700,000 ตร.ม.

ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์
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การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)–บ้านทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม
การลงทุนเดิม

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ ส�าหรับ BOI 1 ล้านบาท 

(อาคารชุด)

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ส�าหรับ BOI 1.2  ล้านบาท 

(ห้องแถวหรือบ้านเดี่ยว)

• ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 หน่วย 
 ส�าหรับในเขต 1 และไม่น้อยกว่า 75 หน่วย  
 ส�าหรับเขต 2 และ 3

• ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 
 ทุกเขต 

• ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 
 ทุกเขต

• พ้ืนท่ีต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร • พ้ืนท่ีต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 
 ส�าหรับเขต 1 และไม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร  
 ส�าหรับเขต 2 และ 3

• พ้ืนท่ีต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร 
 ส�าหรับเขต 1 

• ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน  
 6 แสนบาท (รวมราคาที่ดิน)

• ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน  
 1 ล้านบาท (รวมราคาที่ดิน) ส�าหรับเขตที่ 1  
 และไม่เกิน 6 แสนบาท ส�าหรับเขตที่ 2  
 และ 3

• ต้องจ�าหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่เกิน  
 1.2 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) ส�าหรับ 
 เขตท่ี 1 และไม่เกิน 6 แสนบาท ส�าหรับ 
 เขตที่ 2 และ 3

• ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ ช่วงด�าเนินการก่อสร้าง ช่วงเปิดด�าเนินการ
1. คุณภาพทางอากาศ / /
2. เสียง / /

3. การสั่นสะเทือน / -
4. การพังทลายของดิน / -
5. น�า้ใช้ / /
6. สระว่ายน�า้ - /
7. น�้าเสีย / /
8. การระบายน�้า / /
9. การจัดการมูลฝอย / /

10. ระบบไฟฟ้า / /
11. การอนุรักษ์พลังงาน - /
12. ระบบป้องกันอัคคีภัย / /
13. การจราจร / /
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / /
15. ทัศนียภาพ - /
16. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม - /
17. การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ - /

หมายเหตุ : 1) โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม

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

   3) โครงการในเขต 3 ได้แก่ จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเหลือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของงาน Condominium
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ช่วงด�าเนินการก่อสร้าง
2. ช่วงเปิดด�าเนินการ

ทั้งนี้ มาตรการทั้ง 2 ช่วง ส่วนใหญ่จะคล้ายกัน โดยมาตรการในช่วงด�าเนินการก่อสร้างจะมีรายละเอียดไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักในแต่ละ
โครงการ  ส่วนมาตรการในช่วงเปิดด�าเนินการมาจากการออกแบบอาคารด้วยส่วนหนึ่ง และจะเป็นส่วนที่มีความต่างกันไปในแต่ละโครงการ
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามมาตรการ

1. มาตรการคุณภาพทางอากาศ
 - โครงการตดิตัง้ผ้าใบทบึตัง้แต่ชัน้ล่างจนถงึช้ันสงูสดุโดยรอบอาคาร  
  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
 -  โครงการโปรยน�า้บนพืน้ถนนทีด่นิภายในโครงการ เพือ่ลดปรมิาณฝุน่ 
  อันเกิดจากการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง
 -  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง  
  เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

2. มาตรการทางเสียง
 -  โครงการก�าหนดเวลาท�างานท่ีก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางวัน  
  เพื่อหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความร�าคาญต่อบ้านข้างเคียง
 - โครงการก่อสร ้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ และเสาเข็ม 
  แบบ Jack in pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 
  ต่อชุมชนข้างเคียง
 - โครงการก�าชับผู ้รับเหมาไม่ให้ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
  พร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพ่ือป้องกันการเกิดเสียงดังเกินควร

3. มาตรการการพังทลายของดิน
 - โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินในบริเวณแนวเขตพื้นที่ริมคลอง 
  สาธารณะ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
 -  โครงการก่อสร้างร้ัวก�าแพงกันดินรอบโครงการ เพื่อป้องกัน 
  การพังทลายของดิน ท�าความเสียหายแก่บ้านข้างเคียง
 -  ตอกเข็มกันพัง (Sheet Pile) และท�าค�้ายัน (Bracing) เพื่อป้องกัน 
  การพังทลายของดินรวมทั้งในช่วงการถอนเข็มกันพัง ต้องรีบ 
  ด�าเนินการกลบร่องที่เกิดขึ้นจากการถอนเข็มกันพังดังกล่าว 
  โดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว 
  ของดิน

4. มาตรการน�้าเสีย
 - โครงการมถีงับ�าบัดน�า้เสียส�าเรจ็รปูชนดิเตมิอากาศ เพือ่บ�าบดัน�า้เสยี 
  ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน�้าริมถนนของโครงการ

5. มาตรการระบายน�้า
 - โครงการมีการออกแบบระบบระบายน�้าตามกฎเกณฑ์ส�าหรับ 
  ระบายน�้า ก�าหนดเพ่ือให้การระบายน�้าจากในโครงการออกสู่ 
  ภายนอกโครงการไม่ท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บริเวณข้างเคียง  
  ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดด�าเนินการ

6. มาตรการจัดการมูลฝอย
 - โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นท่ี 
  ก่อสร้าง และรวบรวมไว้ตามจุดต่างๆ เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอย 
  มาเก็บขนไปก�าจัดต่อไป

7. มาตรการจราจร
 - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่มาตรการ 
  ก�าหนดเพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อได้ กรณีที่ได้รับ 
  ความเดือดร้อน และมีป้ายชื่อโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ 
  ชัดเจน
 - โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยอ�านวยความสะดวก 
  ให้กับรถที่เข ้า-ออก ได้โดยสะดวกและปลอดภัย เพื่อไม่ให้ 
  กีดขวางการจราจร

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - โครงการติดตั้งรั้วที่แข็งแรงและสังเกตเห็นได้ชัดโดยรอบโครงการ  
  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สัญจรไปมาโดยรอบโครงการเข้ามาในเขตพ้ืนที ่
  ก่อสร้าง
 - โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพ้ืนที่ก่อสร้าง  
  เพื่อให้ผู ้ที่พักอาศัยอยู ่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูล กรณีได้รับ 
  ความเดือดร้อนจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
 - โครงการมีการจัด Safety Talk ในตอนเช้าทุกวัน โดยมีการ 
  ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้แก่คนงาน
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ปัจจัยความเส่ียง

ปัจจัยความเสีย่งในประเทศ

1. ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ซึ่งในปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวน 46,926 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99 ของรายได้ทั้งหมด และลูกค้าของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  
มากกว่าร้อยละ 90 จะซื้อบ้านและที่ดิน โดยการขอสินเช่ือ ดังนั้น 
ถ้าธนาคารพาณิชย์รวมถึงธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 
ธนาคารออมสิน ไม่มีนโยบายในการขยายหรือต้องการควบคุมการ
ปล่อยสินเช่ือก็จะมีผลกระทบกับลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่ง
เงินกู ้เพ่ือสนับสนุนค่าบ้านและที่ดินได้ซึ่งจะเป็นการจ�ากัดอ�านาจซ้ือ 
ของลูกค้า และจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
โดยตรง ในการนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้มีแบบฟอร์มให้
พนักงานขายกรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ส�าคัญของผู้ซ้ือบ้าน เม่ือแสดงความ
จ�านงในการจองบ้านและขอกู้เงิน เพื่อน�าส่งธนาคารให้ความเห็นเบื้องต้น  

(Pre-Approved) จากธนาคารภายใน 7 วันท�าการว่าจะสามารถให้เงินกู ้
ได้หรอืไม่ เพือ่ลดความเสีย่งของทัง้ผูซ้ือ้บ้านและ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
อีกทั้ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีบ้านระดับราคาไม่สูงให้เลือก 
ค่อนข้างมาก ลูกค้ายังสามารถเลือกบ้านที่ราคาต�่าลงให้สอดคล้องกับ
กฎหรือนโยบายที่เข้มงวดขึ้น

นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังได้ต้ังคณะท�างานเพื่อติดตาม
ภาวะเศรษฐกจิ และการก�าหนดนโยบายต่างๆ ของธนาคารทีจ่ะมผีลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ และปรับกลยุทธ์ของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ให ้สอดคล ้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์  
รวมทั้งได ้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ  
เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน ในการอ�านวยความ
สะดวกให้กบัลูกค้าในการติดตอ่ขอสนิเชื่อกับธนาคาร และจัดหามาตรการ 
ในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว 
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ทั้งนี้ตามแผนงานระยะยาวของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ที่มีความ
มุ ่งหวังเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อให้ได้มากที่สุดโดย
สอดคล้องกับความสามารถในการช�าระของลูกค้าแต่ละราย จึงได้มี
การหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในลักษณะพันธมิตร โดยร่วมกันพัฒนากระบวนการท�างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องกระบวนการขอสินเชื่อ ทีมงานสนับสนุนงานสินเชื่อ 
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสินเชื่อ

2. ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างขาดแคลน
การขายบ้านของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อน
สร้างบ้าน โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ตั้งราคาขายโดยใช้วิธีบวก
ก�าไรที่ต้องการ (cost plus basis) ดังนั้นถ้าหากเกิดความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างแรงงาน ภายหลัง 
จากที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ก�าหนดราคาขาย และได้มีลูกค้า
จองซื้อบ้านและที่ดินไปแล้ว ย่อมจะท�าให้ต้นทุนการขายของ บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท สูงข้ึน ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ลดลง 

วสัดกุ่อสร้างถอืเป็นต้นทนุการก่อสร้างทีส่�าคญั ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกั  
และน�้ามัน มีการปรับราคาลดลงบ้าง จากอุปสงค์และอุปทาน และ
สภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนการขนส่งลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนที่ดินท่ีสูงขึ้น 
ท้ายสุดแล้วท�าให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีต้นทุนบ้านพร้อมที่ดิน
สูงขึ้นตาม บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้
ในทันที หรือในกรณีที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถปรับราคา
ขายให้สอดคล้องกับต้นทุนรวมที่สูงขึ้นดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการขายและเหตุดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

นอกจากนี้การที่มีโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น อาจท�าให้ปริมาณของ
วัสดุก่อสร้างมีจ�านวนไม่พอกับความต้องการ ซ่ึงหากเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นและ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท อาจต้องจ่ายค่าวัสดุแพงขึ้น 
หรือต้องรอวัสดุ จนไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลา
ทีก่�าหนด จะส่งผลกระทบต่อธรุกจิฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน 
ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ด้วยเช่นกัน

แต่จากการที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีกระบวนการก่อสร้าง 
ที่รวดเร็วสามารถสร้างบ้านแนวราบให้เสร็จได้ภายใน 77 วัน จะช่วย 
ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหน่ึง โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถ
ก�าหนดราคาวัสดุก่อสร้างท่ีจะต้องใช้ในระยะเวลา 2 - 3 เดือนล่วงหน้าได้  
การก�าหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายที่จะขายบ้านระหว ่างก ่อสร ้าง 
ให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของต้นทุนท่ีอาจเปลี่ยนแปลงของบ้าน 
สั่งสร้าง ในส่วนของอาคารชุด บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังคงมี 
ความเสีย่งอยู ่เนือ่งจากระยะเวลาการก่อสร้างทีย่าวนานขึน้ อย่างไรกต็าม 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยง ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู ้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธี 
จัดประกวดราคาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลักทั้งหมดเพ่ือให้ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุหลักที่มีความส�าคัญ บมจ.

พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการ
ก�าหนดรูปแบบต้ังแต่การคัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจน 
แนวทางการด�าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งค�านวณหาผลกระทบ 
ต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาค
อสงัหารมิทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ในขณะนีม้โีครงการก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก  
รวมทัง้มงีานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจ�านวนมาก  
จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้  
ซึ่งหาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาที่มีความ
ช�านาญเฉพาะด้านเพ่ือเข้าด�าเนินงานในโครงการของ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้ อาจท�าให้งานก่อสร้างของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ล่าช้าไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู ้ซื้อได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

จากวิธีการก ่อสร ้างบ ้านแนวราบ ซ่ึงออกแบบให ้มีกระบวนการ 
เป็นระบบติดต้ัง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีแผ่นคอนกรีตหล่อส�าเร็จ 
(Precast Concrete Panel) เป็นโครงสร้างหลัก และ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลักของโครงการต่างๆ 
ด้วยตัวเอง โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีวิศวกรและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง (Foreman) ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท�าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดังนั้น บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงใช้การ
ว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน หรือผู้รับเหมาแรงงาน  
เพื่อเข ้าด�าเนินการก ่อสร ้างในแต่ละส ่วนงาน เช ่น งานฐานราก  
งานตดิตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหลงัคา และงานส ีเป็นต้น  
โดยก่อสร้างภายใต้การควบคุมดูแลจากบุคลากรของ บมจ. พฤกษา  
เรยีลเอสเตท ในด้านอาคารชุด เริม่จากปี 2552 บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท  
ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นคร้ังแรกในการก่อสร้างตึกสูง 
หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร ้างพันธมิตรกับผู ้รับเหมารายท่ีมี 
ผลงานโดดเด่น คุณภาพสูงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขยายก�าลัง
การผลิตหรือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของ 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ในอนาคต

เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดชั่วโมงท�างาน และใช้แรงงานที่ มีอยู ่ 
อย่างจ�ากัดให้คุ้มค่าที่สุด บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้น�าเทคโนโลยี 
การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรอือาร์อเีอม็  
เข ้ามาใช้เพ่ือควบคุมการก่อสร้างบ้านแนวราบตามล�าดับขั้นตอน  
ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบท่ีใช้
แรงงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างน้ัน
ท�างานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานทีต่นเองมคีวามถนดั เช่น งานปกูระเบือ้ง  
ก็จะท�าเฉพาะปูกระเบื้อง หรืองานทาสี ก็จะท�าเฉพาะงานดังกล่าว  
ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์ ซ่ึงในปี 2559 ส�าหรับ
บ้านแนวราบ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหารระยะเวลา 
ต้ังแต่การจองบ้านจนถึงลูกค้าได้รับบ้าน (Business cycle time)  
เฉลี่ยอยู่ที่ 77 วัน

นอกจากนี ้บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ได้ศกึษานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือการสรรหา
วัสดุหรือองค์ประกอบส�าเร็จรูป เช่น ห้องน�้าส�าเร็จรูป ซ่ึงจะช่วยลด 
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การพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงเพิ่มคุณภาพของ
งานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
กระบวนการผลิตบ้านของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นการก่อสร้าง
โดยใช้โครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อใน ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ 
หรอื Tunnel Technology และเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบผนงัส�าเรจ็รปู
รับน�้าหนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างแบบล่าสุด ดังนั้น บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกร และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่อง
ของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทาง 
การเงินและผลการด�าเนินงานของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
ของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งในต�าแหน่ง
งานปัจจุบัน และอนาคต 

โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะและความรู้ที่พนักงานจ�าเป็น
ในการท�างาน เป็น 6 หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ (On Boarding 
Program)
ส�าหรับพนักงานใหม่ได้เรียนรู ้และเข้าใจองค์กร และปรับตัวเพื่อให ้
เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากพนักงานใหม่ มาจากหน่วยงาน 
ที่มีความต่าง หรือเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับ
องค์กรจึงเป็นส่ิงส�าคัญ และเป็นก้าวแรกของการมาท�างานร่วมกันกับ
บริษัท นอกจากนี้ ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะท�าการแต่งต้ัง
พี่เลี้ยงซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่พนักงานใหม่สังกัด เข้ามาดูแล
พนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพ่ือให้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ราบรื่นยิ่งข้ึน

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
ส�าหรับพนักงานแยกตามสายอาชีพของพนักงาน เช่น หลักสูตรมาตรฐาน
ในงานติดต้ัง, การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & 
Safety)
ส�าหรับหลักสูตรด้านคุณภาพ และความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด

4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership 
& Expertise)
ส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ โดยเน้นการพัฒนา 
เพือ่การเตบิโตในสายอาชพี และสอดคล้องกบั Leadership Competency  
ที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ก�าหนด

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง (Personal Development)
ส�าหรับพนักงานที่ต ้องการความรู ้เพิ่มเติมส�าหรับการพัฒนาตนเอง
นอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพ เช่น Gen Y เพ่ิมคุณค่าเพื่อพัฒนา
ตนเอง เป็นต้น
6. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ส�าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบหรือ โปรแกรมประยุกต์  
ที่จ�าเป็นในงาน เช่น Advance Excel เป็นต้น

ซึ่งทางฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะก�าหนดแผนฝึกอบรมประจ�าป ี  
ให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน และความจ�าเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละปี 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก 
ส�าหรับพนักงานต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางเข้ามาเพื่อฝึกอบรมตามแผน
พัฒนาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และการพัฒนาระบบ e-learning 
เพือ่รองรบัการเรยีนรูด้้วยตัวเองในอนาคตต่อไป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ยังส่งเสริมให้พนักงานผู้ที่มีความช�านาญในแต่ละด้าน มาเป็นวิทยากร
ภายใน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายใน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
และฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับการฝึกอบรม
การเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

นอกจากนี้ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายการบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยสร้างผู้น�า ผู ้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่าน
กระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพท้ังด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(Potential) และ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) รวมท้ังนโยบาย
การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) ส�าหรับ
เตรียมแผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญ 
ในองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู ้รับผิดชอบ สืบทอด
หน้าที่ในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็นระบบ ดังนั้น บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท จึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรม และพัฒนา พนักงานท่ีม ี
ศักยภาพสูง (Talent) และพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor)  
โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะส�าหรับพนักงานท้ังสองกลุ่มน้ี  
เพื่อตอบสนองนโยบาย และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดังกล่าว  
เช่น หลักสูตร Future Leader Program โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้น

รวมทั้งร ่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตร Mini MRE  
(Mini Master of Real Estate) ส�าหรับเตรียมผู้บริหารระดับกลางให้มี 
ความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์ เพือ่เตบิโตไปเป็นผูบ้ริหารระดบั
สูงขององค์กรต่อไป โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 90 ชม. และจัดติดต่อ 
กันมาเป็นปีที่ 6

5. ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา
- ความเส่ียงจากการจัดหาและจัดซื้อท่ีดินได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ
ช่องทางเพ่ือให้ได้ที่ดินที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาโครงการมากท่ีสุด 
คือนายหน้าที่ดิน และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
ที่น�ามาเสนอขายเอง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้ก�าหนดแผนเชิงรุก 
เพือ่ท่ีจะกระตุ้นหรอืจงูใจนายหน้าทัง้ทีเ่ป็นพนัธมติรเก่าและนายหน้ากลุม่
ใหม่ๆ ให้เสาะหา และน�าที่ดินที่อยู่ในท�าเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและ
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มากที่สุด ส่วนกรณีที่เจ้าของท่ีดินน�ามาเสนอขายเองนั้นจะมีการพัฒนา
กระบวนการให้มีการคัดเลือก และตัดสินใจให้เร็วขึ้น ทั้งน้ีไม่ว่าแหล่งที่มา 
ของที่ดินจะได้มาจากโดยวิธีหรือช่องทางใด กระบวนการคัดเลือก 
และตัดสินใจซื้อที่ดิน ยังเน ้นเรื่องกระบวนการท่ีโปร่งใส บริสุทธิ ์
เป็นธรรมท้ังกับเจ้าของที่ดิน รวมทั้ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ยังได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และขจัดปัญหาการแสวงหา 
ผลประโยชน์ท่ีจะเป็นเหตุให้ต้นทุนที่ดินสูงขึ้นออกให้หมดร้อยละ 100 

- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด 
ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรได้ ท่ีดิน 
ที่อาจจะมีผลการทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ 
การด�าเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากความเสี่ยงดังกล่าว คือ  
การจดัให้มทีีมงานส�ารวจกายภาพของทีด่นิ ทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์สงู 
ในการออกส�ารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสินใจซ้ือ ร่วมกับการ
จ้างให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกท�าการส�ารวจ และประเมิน
ราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน และอื่นๆ 
อย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด

นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความ
เป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้ามของทางราชการ ก็จะ
มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอค�ารับรองจาก
หน่วยราชการต่างๆ อีกส่วนหนึ่ง ครอบคลุมถึงเรื่องผังสี แนวเวนคืน 
การเช่ือมทาง และประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด

- ความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซื้อที่ดิน
ที่อยู่ในละแวกท่ีไม่มีก�าลังซื้อ หรือมีความต้องการน้อย
ด้วยกระบวนการทีร่ดักมุก่อนตดัสนิใจซือ้ กลุม่งานธรุกจิจะท�าการเกบ็ข้อมลู
ตลาด การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและ 
คู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเป้าหมาย ราคาที่ดินแปลง
เปรียบเทียบ ราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมิน
อิสระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�ารายงานศึกษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการ และผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการ แล้วไม่สามารถ
ขายได้ตามแผนท่ีวางไว้หรือขาดทุนจากการพัฒนา

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดินจะกระท�าในรูปของ 
คณะกรรมการ อนัประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูทีช่�านาญการทัง้ด้านทีด่นิ 
และการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และ 
ข้อก�าหนดของราชการ ด้านการควบคุมความเสี่ยง และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ม่ันใจว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถซื้อที่ดินท่ีมีคุณภาพได้
ในช่วงเวลา และจ�านวนแปลงที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ตามแผนธุรกิจท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ก�าหนดไว้ได้

6. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมายที่เข้มงวด
บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด จ�าหน่ายแก่
ประชาชนทั่วไป ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินการธุรกิจ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด และสร้างความเช่ือมั่น 
ให้แก่ลูกค้าว่าสินค้าทุกประเภทของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน 
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ที่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ
ด้านสินค้า หรือการบริการ จะมีหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นเข้ามา 
เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจ หรือแม้กระทั่งเยียวยา บรรเทา
ความเสียหายให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย 

ในปีที่ผ่านมา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท พบว่ามีลูกค้าบางส่วนท่ีมี
ความเชื่อส่วนตัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช้ช่องทางอื่นๆ เผยแพร่ข้อมูล
ต่อๆ ไป เช่น ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ การกระท�า 
เช่นนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เห็นว่าอาจท�าให้บุคคลภายนอก
ที่ไม่รู ้ข้อเท็จจริง หรือไม่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

นอกจากนี้ในช่วงปีท่ีผ่านมา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท พบว่ามีบุคคล 
ที่ไม ่หวังดี และหวังผลประโยชน์จากชื่อเสียงของ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ท�าการหลอกลวงนักลงทุนจากต่างชาติโดยการสร้าง e-mail 
address ปลอม หรือแม้กระทั่งการแอบอ้างชื่อของผู้บริหารระดับสูง
ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท�าให้นักลงทุนหลายรายเข้าใจผิดว่า
เป็นการลงทุนร่วมกับ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท กรณีนี้ บมจ. พฤกษา  
เรียลเอสเตท ได้ชี้แจง และท�าความเข้าใจกับนักลงทุนทุกรายแล้วว่า 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม แม้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะประสบปัญหาซ่ึงถือเป็น 
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดังที่กล่าวมาได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยๆ 
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ฐานะทาง 
การเงนิและผลการด�าเนนิงานของ บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ได้ แต่ บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท เข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน เกิดจากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า และนักลงทุน ดังนั้น หาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ได้มีโอกาสเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่น 
ในสินค้าของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ให้มากที่สุด รวมถึงแสดง
จุดยืนถึงนโยบายความโปร่งใส ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะลดน้อยลง 
และจะสร้างความเชื่อม่ันใน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยิ่งๆ ขึ้นไป 

ปัจจัยความเสีย่งต่างประเทศ

ปัจจุบัน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการด�าเนินงานในต่างประเทศ 
เหลือเพยีงประเทศเดยีว คอื เมอืงบงักาลอร์ สาธารณรฐัอนิเดยี ความเสีย่ง 
ที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจจ�าแนกได้ดังต่อไปน้ี

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด 
ประเด็นนี้ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ติดตามดัชนีช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศและติดตามข้อมูลสภาวะธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนา
โครงการท่ีอยู่อาศัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในท้องถ่ินนั้นๆ ได้ในกรณี 
ที่ จะพิจารณาการลงทุนเพิ่ม เติมในแต ่ละเ มือง บมจ. พฤกษา  
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เรียลเอสเตท จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น 

2. ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินในทําเลที่ดีและในราคา
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ประเด็นนี้ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ทราบดีว่ามีความเสียเปรียบ 
ในฐานะที่ เป ็นบริษัทต ่างชาติอาจจะขาดความรู ้ความเข ้าใจและ
ประสบการณ์ในการเจรจาตดิต่อซือ้ทีด่นิ ดงันัน้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
จึงได ้ เร ่ งสร ้างเครือข ่ายนายหน ้าค ้าที่ดิน บริษัทที่ปรึกษาด ้าน
อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงินเพ่ือให้เป็นผู้แนะน�าและประสาน
งานติดต่อกับผู้ที่สนใจขายที่ดินตลอดจนเป็นผู้ที่รวบรวมที่ดินให้ได้ขนาด 
ตามที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันนี้การหาที่ดิน
ยังไม่เป็นปัญหามากนัก 

3. ความเสี่ยงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน
ในการก่อสร้าง
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายที่จะยังคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็น 
ระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับน�้าหนักซึ่งจะท�าให้งานก่อสร ้าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายก่อสร้างและแรงงานก่อสร้าง
ในสาธารณรัฐอินเดียของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เร่ิมมีความคุ้นเคย
กับระบบดังกล่าว ท�าให้สามารถลดความเส่ียงในด้านน้ีลงได้ อย่างไรก็ดี  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังคงต้องด�าเนินการติดตามการควบคุม
คุณภาพงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 

4. ความเสี่ยงจากกฎระเบียบการดําเนินธุรกิจและ 
การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจให้เป็น 
ไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
ในกรณีของการร ่วมทุน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีแนวทาง 
ที่จะให้ผู้ร่วมทุนท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ
ด�าเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโครงการจัดสรรเร่ิมตั้งแต่การได้มาของที่ดิน การลงทุนต่างๆ  
การขออนุญาตก่อสร้าง จนถึงการจดทะเบียนโอนบา้นให้แก่ลูกค้า เปน็ต้น 
โดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาโครงการแรกๆ ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร 
เวลาของโครงการมีประสิทธิภาพ
 
5. ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด 
และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จ�ากัด มีเงินทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และ 500 ล้านบาทตามล�าดับ โดยทั้งสอง
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ โดยมีเงินลงทุน 
สุทธิ 895 ล้านบาท คิดเป็นร ้อยละ 1.3 ของสินทรัพย์รวมจาก 
งบการเงินรวมของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และงบการเงินรวม 
มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเทียบเท่าเงินบาท  
129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร ้อยละ 0.3 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท ได้ตดิตามบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 
ผ ่านคณะกรรมการลงทุนต ่างประเทศและคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุก 2 เดือน นอกจากนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
ยังได้ก�าหนดนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (FX Policy) ของ  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ซ่ึงระบุเคร่ืองมือทางการเงินท่ีได้รับการ
อนุมัติให้สามารถน�ามาใช้บริหารความเสี่ยงทางอัตราแลกเปล่ียน ได้แก่ 
สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) สัญญา
การใช้สิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนในอนาคต (Options) และ
สัญญาการแลกเปลี่ยนภาระผูกพันทางการเงิน (Swaps) 

ทั้งนี้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายที่จะใช้แหล่งเงินทุนภายใน
แต่ละประเทศและใช้เงินกู้ยืมเป็นเงินสกุลท้องถิ่น ในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น
ในการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการต่อๆ ไป ส�าหรับ
กรณีการลงทุนเพ่ิมเติมในเมืองเดิม หรือในประเทศใหม่ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของ
ค่าเงินในแต่ละประเทศ เพื่อบริหารการลงทุนให้อยู่ในช่วงจังหวะเวลา
ที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ปัจจัยความเสีย่งอืน่ๆ ของบริษทัฯ

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เม่ือ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด คือ บมจ. พฤกษา  
โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จ�านวน 2,185,857,580 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.90 ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสามารถที่จะควบคุมการ
ลงมติผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีส�าคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้ก�าหนด
ให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ซึ่ง ณ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง  
คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งถือหุ้นในจ�านวน 1,649,373,788 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 75.46 ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง  
ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู ้ถือหุ้น
ในเร่ืองที่ส�าคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้ก�าหนดให้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี้  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์  ซึ่งเป ็นผู ้ถือหุ ้นรายหน่ึง 
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง โดยถือหุ้นจ�านวน 
1,314,018,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.11 ของทุนช�าระแล้วท้ังหมด
ของ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง และยังจะคงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ บมจ. พฤกษา  
โฮลด้ิง ดังนั้นผู้ถือหุ ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง 
เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
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1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
   10400 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000307 
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101  
 โทรสาร : 0-2298-0102 
 Homepage : www.pruksa.com

2) ส�านักงานสาขา ที่ 1 โรงงาน PS Precast (ล�าลูกกา)
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 54/1 หมู่ 4 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ผลิตรั้ว และเสาส�าเร็จรูป 
 โทรศัพท์ : 0-2532-8124-32 
 โทรสาร : 0-2532-8123 

3) ส�านักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร)
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ผลิตรั้ว และเสาส�าเร็จรูป 
 โทรศัพท์ : 0-2532-8124-32 
 โทรสาร : 0-2532-8123

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และ 
  อาคารชุดในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ สาธารณรัฐมัลดีฟส์  
  และสาธารณรัฐอินเดีย 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ร้ัว และเสา  : 54/1 หมู่ 4 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย 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) : 2,232,682,000

หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (หุ้น, บาท) : 2,232,682,000

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทุนเพ่ือด�าเนินการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัในเครือ
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4) บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด (บริษัทย่อย) 
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/95 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 ประเภทธุรกิจ : รับเหมาและตกแต่ง 
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101 ต่อ 172  

5) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จ�ากัด (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/99 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 โทรศัพท์ : 0-2298-0820 

6) บริษัท พนาลี เอสเตท จ�ากัด (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/97 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101 

7) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด (บริษัทร่วมทุน)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/100 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหุ้น
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101 
 โทรสาร : 0-2298-1000 

8) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ : เลขท่ี 979/98 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101 
 โทรสาร  : 0-2298-1000 

9) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ�ากัด (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 979/84 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ROH) 
 โทรศัพท์ : 0-2298-0101

10) บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)   
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : Ferns Icon, Unit No.7, 1st Floor, Daddanekundi Village, Next to Akme Ballet, Marathahalli Outer  
   Ring Road, Bangalore-560 037 Karnataka, Republic of India
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
 โทรศัพท์ : +91 9632707654

11) บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)    
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : Ferns Icon, Unit No.7, 1st Floor, Doddanekundi Village, Next to Akme Ballet,    
   Marathahalli Outer Ring Road, Bangalore-560 037 Karnataka, Republic of India
 ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย 
 โทรศัพท์ : +91 9632707654

12) บริษัท พฤกษา-โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จ�ากัด (Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Private Limited)  
 (บริษัทร่วมทุน)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : Brooklyn Business Centre, 6th Floor West Wing, 103 - 105, Poonamallee High Road,  
   Chennai-600085 Tamil Nadu, Republic of India
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

13) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, 
   Muland (East), Mumbai - 400081 Maharashtra, Republic of India
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
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14) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จ�ากัด (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทร่วมทุน)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, 
   Hai Phong, Vietnam
 ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

15) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์

16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จ�ากัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่  : 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
 ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง

17) บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จ�ากัด (บริษัทย่อย)
 สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 37/1 อาคารล้ิมเจริญ 2 ช้ันท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง (อยู่ระหว่างช�าระบัญชี)

ข้อมูลของบคุคลอ้างองิอืน่ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ชื่อบริษัท : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 อาคารส�านักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1572   

ผู้สอบบัญชี 
นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ
นายเจริญ  ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2677-2000 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ัน 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-2000 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

1. จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชําระแล้ว 
1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีทุนจดทะเบียนแล้วจ�านวน 2,232,682,000 บาท แบ่งเป็นหุ ้นสามัญ จ�านวน 
2,232,682,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 2,232,682,000 บาท (เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,232,682,000 หุ้น)  
โดยมีการเปล่ียนแปลงหลังการเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส�าคัญดังนี้

วัน เดือน ปี ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

ใช้สิทธิตามใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย)

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น)

วันจดทะเบียน 
เพิ่ม/(ลด)  

ที่ก.พาณิชย์

ทุนที่ช�าระแล้ว 
(บาท)

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 เพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP

- 23 มิ.ย. 50 2,173,850,400

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 ลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นรองรับ 

ESOP

- 23 เม.ย. 52 2,196,564,100

31 ก.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 ลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นรองรับ 

ESOP

- 3 พ.ค. 53 2,206,812,000

6 พ.ค. 53 2,228,812,000 เพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP

- 6 พ.ค. 53 2,206,812,000

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 เพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP

- 3 พ.ค. 54 2,207,479,700

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

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
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วัน เดือน ปี ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

ใช้สิทธิตามใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย)

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น)

วันจดทะเบียน 
เพิ่ม/(ลด)  

ที่ก.พาณิชย์

ทุนที่ช�าระแล้ว 
(บาท)

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 เพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP (PS-WE)

- 9 พ.ค. 56 2,221,348,900

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 ลดทุนจดทะเบียน 
โดยการตัดหุ้นรองรับ 

ESOP (PS-WC)

- 2 พ.ค. 57 2,223,802,000

6 พ.ค. 57 2,270,298,800 เพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP (PS-WF)

- 6 พ.ค. 57 2,223,802,000

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 เพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยการออกหุ้นรองรับ 

ESOP (PS-WG)

- 19 พ.ค. 58 2,230,742,400

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

2 มี.ค. 59 2,285,298,800 1,611,000 1,611,000 2 มี.ค. 59 2,232,682,000

พ.ค. 59 2,232,682,000 ลดทุนจดทะเบียน
เนื่องจากยกเลิก 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้แผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ

- พ.ค. 59 2,232,682,000

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-
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ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น

การถือหุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

1. บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  2,185,847,580 97.90

2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,842,790 0.84

3. CHASE NOMINEES LIMITED 7,721,100 0.35

4. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 3,060,000 0.14

5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 1,329,900 0.06

6. นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.05

7. นายบาห์รัทบูซัน กวาตรา 1,000,000 0.05

8. นายสุโชติ ฉันท์วิภว 875,900 0.04

9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES  
ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN

727,800 0.03

10. นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 585,400 0.03

 รวม 10 อันดับแรก 2,220,990,470 99.48

 จากจ�านวนหุ้นทั้งหมด 2,232,682,000 100.00

2. ผู้ถอืหุน้ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังล่าสุด มีดังน้ี
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3. หุน้กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวนรวม 18,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 ชุด 
รายละเอียดมีดังนี้ 

** มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.10% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้
ของ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน)

ครั้งที่ 1/2555 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี  

พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2556 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี  
พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2557 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี  

พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 2/2557 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี           
พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2558 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2561 และ  

พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2559 ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2562

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

สถานะของหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
หุ้นกู้, นายทะเบียนหุ้นกู้
และตัวแทนช�าระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย,  
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
ธนาคารยูโอบี ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย,

ธนาคารธนชาต

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู ้
ที่เสนอขาย

5,000,000,000 บาท 
(คงเหลือ 2,000,000,000 

บาท)

6,000,000,000 บาท 
(คงเหลือ  

3,000,000,000 บาท)
2,000,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท 3,000,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
5,000,000 หน่วย 

(คงเหลือ  
2,000,000 หน่วย)

6,000,000 หน่วย 
(คงเหลือ  

3,000,000 หน่วย)
2,000,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย

อายุหุ้นกู้
3 ปี 6 เดือน และ 5 ปี นับ

จากวันออกหุ้นกู้
3 ปี 1 เดือน และ 5 ปี นับ

จากวันออกหุ้นกู้
3 ปี  

นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

2 ปี 9 เดือน และ  
3 ปี 6 เดือน  

นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

3 ปี 6 เดือน และ 5 ปี นับ
จากวันที่ออกหุ้นกู้

3 ปี และ 3 ปี 6 เดือน นับ
จากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้ 21 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม 2556 31 มกราคม 2557 17 กันยายน 2557 13 พฤษภาคม 2558 17 มีนาคม 2559

วันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2559 
(ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว)

ชุดที่ 1: 15 มิถุนายน 2559 
(ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว)

ชุดที่1: 31 มกราคม 2560 ชุดที่ 1: 17 มิถุนายน 2560 ชุดท่ี 1: 13 พฤศจิกายน 2561 ชุดที่ 1: 21 มีนาคม 2562

ชุดที่ 2: 21 กันยายน 
2560

ชุดที่ 2: 15 พฤษภาคม 
2561

ชุดที่ 2: 17 มีนาคม 2561 ชุดท่ี 2: 13 พฤษภาคม 2563 ชุดท่ี 2: 17 กันยายน 2562

ชุดที่ 3: 21 มีนาคม 2559 
(ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว)

ชุดที่ 4: 21 กันยายน 
2560

อัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้

ชุดท่ี 1: 4.22% ต่อปี 
จ�านวน 600,000,000 บาท

ชุดที่ 1: 3.58% ต่อปี 
จ�านวน 3,000,000,000 

บาท

ชุดที่ 1: 3.88% ต่อปี 
จ�านวน 2,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 1: 3.71% ต่อปี 
จ�านวน 2,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 1: 2.68% ต่อปี 
จ�านวน 1,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 1: 2.05% ต่อปี 
จ�านวน 2,300,000,000 

บาท

ชุดท่ี 2: 4.6% ต่อปี  
จ�านวน 600,000,000 

บาท**

ชุดที่ 2: 4.09% ต่อปี 
จ�านวน 3,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 2: 3.90% ต่อปี 
จ�านวน 2,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 2: 3.23% ต่อปี 
จ�านวน 2,000,000,000 

บาท**

ชุดที่ 2: 2.08% ต่อปี 
จ�านวน 1,700,000,000 

บาท

ชุดท่ี 3 : 4.22% ต่อปี 
จ�านวน 2,400,000,000 

บาท

ชุดท่ี 4 : 4.6% ต่อปี  
จ�านวน 1,400,000,000 

บาท**

การช�าระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ทุกๆ 3 (สาม) เดือน

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะท�าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช�าระเงินต้น
ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ย งวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ช�าระ (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้จะท�าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช�าระเงินต้น
ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ย งวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ช�าระ (ถ้ามี)

การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ของหุ้นกู้ โดย  
บริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ากัด 
(TRIS)

A เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2555

A เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2556

A เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2556

A เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557

A เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2558

A เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559
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นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ ท้ังหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
เห็นสมควร ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากก�าไรสุทธิของบริษัทย่อย ท้ังนี้ การจ่าย 
เงินปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย  
การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก�าไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม 
การลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลที่ได้รับไปรวมค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ 
ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

ส�าหรับ  
ผลการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิจากงบ
การเงินรวม  
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่

(ล้านบาท)

อัตราก�าไรสุทธิ 
ต่อหุ้น  

(งบการเงินรวม)

เงินปันผล
ต่อหุ้น

อัตราร้อยละ
ของการจ่าย
เงินปันผล* 

(%)

วันที่จ่าย 
เงินปันผล

2559 6,107.67 6,107.67 2.74 2.10 76.8 19 พ.ค. 2560

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

เงินปันผลที ่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุน้มีดงัน้ี

หมายเหตุ: *1) อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2555 - 2557 ค�านวณจากก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2558 ค�านวณจากก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม 

    ตามการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น

   2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 จ�านวน 2.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นใน 

    วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 และเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2559 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.60 บาทต่อหุ้น
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โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่  30 ธันวาคม  2559 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปน้ี

โครงสร้างองค์กรบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาค�าตอบแทน

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายกำกับดูแลกิจการ

ฝ�ายตรวจสอบภายในคณะกรรมการบร�หาร 
และกลยุทธ�

ประธานกรรมการบร�หาร 
และกรรมการผู�จัดการใหญ�

รองประธานกรรมการบร�หาร 
และกรรมการผู�จัดการใหญ�ร�วม

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายงานการเง�นและ
บร�หารความเส่ียง

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
สายงานบร�หาร

ทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ 
สายงานกลยุทธ� 

และพัฒนาธุรกิจใหม�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
สายงานแบรนด� 
และส่ือสารองค�กร

กรรมการผู�อำนวยการ
กลุ�มธุรกิจแวลู

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจทาวน�เฮ�าส� 1

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจทาวน�เฮ�าส� 2

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจบ�านเดี่ยว

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2

รองกรรมการผู�จัดการใหญ
� 

สายงานสรรหาที่ดิน 
และพั

ฒ
นาธุรกิจ

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ

�
สายงานซัพ

พ
ลายเชน

กรรมการผู�จัดการ 
โรงงานพ

ร�คาสท� และสายงาน
ก�อสร�างคอนโดมิเนียม

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจพ

ร�เมียม แนวราบ

กรรมการผู�จัดการ 
กลุ�มธุรกิจพ

ร�เมียม แนวสูง

กรรมการผู�อำนวยการ
กลุ�มธุรกิจพร�เมียม
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2. คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารและกลยุทธ ์ 

โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  มีดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ระบวุ่า คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 
กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน 
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู ่ในประเทศไทย ทั้งน้ีในการด�าเนิน 
กิจการนั้ นกรรมการต ้องปฏิบัติหน ้ าที่ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตามหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559) ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 
ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ที่เก่ียวข้อง มีจ�านวน 13 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี้

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
หรือ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ 
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคน 
และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

การรวม หรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็น
บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ  
กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการและการบริหารงานประจ�าไว้อย่างชัดเจน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทมีหน ้าที่แสดงบทบาทของผู ้น�าและเป ็น 
ผู ้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคน 
มีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน�า สอดส่องดูแลและสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอ
วาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องท่ีอาจ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มีความถูกต้องโปร่งใส

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย ์
 สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
 ข้อบงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่องได้รบั 
 อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องท่ีกฎหมาย 
 ก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก�าหนด เป็นต้น 
2. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท�า 
 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับ 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวมท้ัง เปิดเผย 
 ให้รับทราบ ก�าหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน  
 กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  
 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการบรษิทั ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตุอืน่ 
 นอกจากออกตามวาระ

หมายเหตุ : 
(1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
(2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล ร�าพรรณ์ ต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ

3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   กรรมการอิสระ

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ

5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ

6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ

7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1) กรรมการอิสระ

8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) กรรมการอิสระ

9. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ

10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ

11. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ

12. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ

13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ
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5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ 
 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ 
 ก�ากับตลาดทนุ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที ่
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ  
 และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท  
 หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้งก�าหนด 
 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตาม 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู ้มีอ�านาจ 
 ลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ 
10. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม 
 ของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว 
 มอี�านาจ และ/หรอืภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  
 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
 อ�านาจนั้นๆ ได้ 
11. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 ก�ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ 
 ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าว 
 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมัติ 
 ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/ 
 หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ว่า 
 บรษิทัฯ มกี�าไรพอสมควรทีจ่ะท�าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผล 
 ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธาน
กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อคร้ัง 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรษัิทนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท  
สามารถอนมุตัริายการทีต่น หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งต้ังถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
บริษทัฯ นัน้จะมกี�าหนดไว้ในข้อบงัคบั บรษัิทฯ ซึง่สามารถสรปุสาระส�าคญั 
ได้ดังนี้

1.  ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้มคีณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย 
 กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ 
 จ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และ 
 วิธีการดังต่อไปนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้ 
  บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ กไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง 
  ให้แก่ผู ้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
  เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง 
  ในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา 
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ 
  จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง 
  ชี้ขาด
3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 
 ต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวน 
 กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน 
 ใกล้ที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่ง 
 ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน  
 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ในต�าแหน่งนานที่สุดน้ัน  
 เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือก 
 ให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้
4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ  
 โดยการลาออกนั้น จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อน 
 ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
 จ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน 
 ได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ ้นที่มาประชุม 
 และมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 7 ท่าน 
โดยกรรมการอสิระต้องไม่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 
และผู้ถือหุ ้นท่ีมีอ�านาจควบคุม เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะท�าให้มีข ้อจ�ากัดในการแสดงความเห็น 
ที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนก�าหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 
3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบก�าหนดนิยามและคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนก�าหนดไว ้ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ากับ 
ดูแลกิจการ ดังน้ี
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1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวม 
 การถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง 
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า  
 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
 ล�าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
 หรือของผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
 มีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง
3. เป็นกรรมการทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีน 
 ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร  
 รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  
 ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
4. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
 บริษัทยอ่ย บริษทัรว่ม นติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่  
 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
 ผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทาง 
 ธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 
 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น ้อยกว่า 2 ปีก ่อนได้รับ 
 การแต่งตัง้ ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคแรก รวมถงึการท�ารายการ 
 ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า 
 อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ 
 หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน  
 การให้สินทรัพย ์เป ็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น 
 ท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู ่ สัญญามีภาระหนี ้
 ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน 
 สุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า  
 ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ 
 มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
 ตลาดทุนว ่าด ้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน 
 โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ 
 ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล 
 เดียวกัน
5. เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู ่  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  
 ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ  
 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย  
 บริษัทร ่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย ้ง ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป ็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย  

 ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 ก่อนได้รับการแต่งต้ัง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 
 ของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
 ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
 ที่มีนัยในห้างหุ ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
 ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกินร้อยละ 1  
 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ 
 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ 
 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ  
(1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให ้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย ่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ 
 พิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
 ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยกฎหมาย 
 อย่างโปร่งใสถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการ 
 บัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส�าคัญที่ เสนอโดยฝ ่ายบริหาร 
 ของบริษัทฯ

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (1) กรรมการตรวจสอบ

4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 
(1) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและ 

 การเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล 
ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน)
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4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  
 และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ 
 มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 
 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
 รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต ่อประเด็น 
 การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้
7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ  
 ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนด 
 ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ
9. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งต้ัง เสนอค่าตอบแทนบคุคลซึง่มคีวามเป็น 
 อิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
10. ประชมุกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง 
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ให ้ เป ็นไปตามกฎหมายและข ้อก�าหนดของ 
 ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ 
 เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
12. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 
 ประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
 กรรมการตรวจสอบและต ้องประกอบด ้วยข ้อมูลอย ่างน ้อย 
 ดังต่อไปนี้
 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได ้
   ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
   ของบริษัทฯ
 12.3 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ 
   ตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 12.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 12.5 ความเหน็เก่ียวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
 12.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม 
   ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
 12.8 รายการอื่นที่ เห็นว่าผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  
   ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
   จากคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 ท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรม การบริษัท มอบหมาย 
 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ในการปฏิบัติหน้าท่ีหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่ เกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ  
 หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืน 
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
 ผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เห็นสมควร

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 3 ท่าน โดยแต่งต้ังจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบังคบั และ/หรอืระเบยีบ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบัญช ี
หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยแต่ละท่านจะมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แก่ นายชาลี  
มาดาน ต�าแหน่งรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดับองค์กร
1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทาง 
 ในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงระดับองค์กร

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร

3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร

4. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร

5. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร

6. นายชาลี มาดาน กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร
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2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ ร ้อยโท เรืองวงศ์  
ตันติแพทยางกูร ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
1. พิจารณา ทบทวน น�าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
 ในเรื่อง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพ่ือการ 
 พัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใด 
 ท่ีจะสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตามแนวทางของธรรมาภบิาล  
 เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโต 
 ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน  
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน�านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1  
 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองโดยนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
 ดงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัธรุกจิของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะ 
 ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กับ 
 มาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง 
 กับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตามที่ได้ก�าหนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ 
 พนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
 ท่ีวางไว้
5. ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตังิานขององค์กร ตามนโยบายการก�ากบั 
 ดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่ 
 คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่  
นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการ 
 และกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย ่อย  
 กรรมการผู ้จัดการใหญ่ กรรมการผู ้อ�านวยการและกรรมการ 
 ผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ 
 เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของ 
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่เสนอคณะกรรมการ 
 บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 แล้วแต่กรณี
4. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงิน 
 และมใิช่ตัวเงิน เพือ่จงูใจและรกัษาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ 
 ชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการ 
 ผู้จัดการ  
5. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการผู้จัดการ
6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ี 
 ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
 และสภาวะตลาดโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ  
 เป็นส�าคัญ
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการ 
 บริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
3. รับทราบถึงความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได ้
 ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2.6 คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
และมอบหมาย รวมทั้งสร ้างความมั่นคงและยั่งยืนในการด�าเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดต้ัง คณะกรรมการบริหารและ
กลยุทธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 
2535 และตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 
ในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 7 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์
1. ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน งบประมาณ 
 ประจ�าปี และอ�านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้ 
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  
 เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าป ี
 ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 และเอือ้ต่อสภาพธรุกจิ พร้อมให้ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิารจดัการ 
 แก่ผู ้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท�าธุรกรรม 
 ทางการเงินกับสถาบันการเงินเพ่ือการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�าน�า จ�านอง  

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

และกลยุทธ์

2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหาร 

และกลยุทธ์

3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหารและกลยุทธ์

4. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหารและกลยุทธ์

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) กรรมการบริหารและกลยุทธ์

6. นายชาลี มาดาน กรรมการบริหารและกลยุทธ์

7. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (1) กรรมการบริหารและกลยุทธ์

หมายเหตุ : 
(1) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารและกลยุทธ์  

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและกลยุทธ์  

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ได้แก่ นายไพศาล ร�าพรรณ์  
ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

 ค�า้ประกนั และการอืน่ใด รวมถงึการซือ้ขาย/จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
 เพ่ือการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อ�านาจวงเงิน 
 ที่ได้ก�าหนดไว้
4. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และ 
 การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร 
 ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการ 
 ผู ้อ�านวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจ 
 แทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5.  ก�ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ 
 อาจแต่งต้ัง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน 
 กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ี 
 เหน็สมควรได้ และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง  
 หรือ แก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
6.  พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท  
 ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ�านาจ 
 ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู ้พิจารณา 
 กลั่นกรองเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรหิารและกลยทุธ์นัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจ 
ช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ หรือผู ้รับมอบอ�านาจ
จากคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ สามารถอนุมัติรายการท่ีตน 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ี
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี)  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด  ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การสรรหากรรมการบริหารและกลยุทธ์
คณะกรรมการบริษัท เป ็นผู ้แต ่งตั้งกรรมการบริหารและกลยุทธ ์ 
โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของ บริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ภายนอก โดยกรรมการบริหารและกลยุทธ์จะต้องมีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึง  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

2.7 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซ่ึงมีคุณสมบัติตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ก่ียวข้อง 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 15 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1.  กรรมการผู ้จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเร่ืองการด�าเนินกิจการ  
 และ/หรือ การบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
2.  ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเรือ่งบญัชกีารเบกิจ่ายเงินใดๆ  
 ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบาย 
 ของบริษัทฯ
3.  จัดโครงสร ้างองค ์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจจะก�าหนด 
 ให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
 และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู ้บริหารหรือ 
 ผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนาม 
 ในสัญญาจ้างแรงงาน
4.  มีอ�านาจพจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ หรอืการด�าเนนิงาน 
 ต่างๆ การกูย้มื หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบันการเงนิ การให้กูย้มืเงนิ  
 ตลอดจนการเข้าเป็นผู ้ค�้าประกัน เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกต ิ
 ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5.  มีอ�านาจอื่นๆ ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ี 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
 มอบหมาย
6.  เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ  
 และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
7.  เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกต ิ
 ของบริษัทฯ ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือ 
 ให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/ 
  หรือผู ้มีส ่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากล่ันกรองและ 
 หาข้อสรุป
8.  มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่ง 
 อย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ 
 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู ่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ 
 ตามหนังสือมอบอ�านาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ  
 ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ 
 บริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถ 
 ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจน้ันๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ 
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจ
ที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ
กลยุทธ์ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและ
กลยุทธ์ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ร่วม

3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้อ�านวยการ  
กลุ่มธุรกิจแวลู (Value Business)

4. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจ
พรีเมียม (Premium Business)

5. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว 

6. นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1

7. นายภัคริน ทัตติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2

8. นายธีรเดช เกิดส�าอางค์ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1

9. นางสุรัตนา จิรชีวีกุล กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2

10. นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวราบ  
(Premium Low Rise Business)

11. นางอรนุช   อิติโกศิน กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสูง  
(Premium High Rise Business)

12. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงงานพรีคาสท์
และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม

13. นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
การเงินและบริหารความเส่ียง 

14. นายการุณ เลาหรัชตนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
สรรหาท่ีดินและพัฒนาธุรกิจ

15. นายพรเทพ ศุภธราธาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ซัพพลายเชน (Supply Chain)

หมายเหตุ : ผูบ้รหิาร (ตามนยิาม ก.ล.ต.) หมายถงึ กรรมการผู้จัดการ หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

   ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู ้จัดการลงมา ผู ้ซึ่งด�ารง 

   ต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และ 

   ให้หมายรวมถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและ 

   การเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป หรือเทียบเท่า
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2.8 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ดูแล
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสนับสนุน
ให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้ นายไพศาล ร�าพรรณ์ เป็นเลขานุการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัทปรากฎในประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.  จดัการประชุมผู้ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
 เฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตร 
 ของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2.  แจ ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู ้ถือหุ ้นให ้
 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
3.  ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและ 
 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ  
 ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
 และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึง 
 รายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการบริษัท

4.  บนัทกึรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริษัท
5.  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบ 
 ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6.  ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 
 และข่าวสารของบริษัทฯ
7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ  
 ผู ้บริหารและเอกสารส�าคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท  
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทและรายงานประจ�าปีของบริษัท รวมถึงหนังสือ 
 นัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8.  ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร  
 (Corporate Records) อาท ิหนงัสอืจดทะเบยีนนติบุิคคล บรคิณห์สนธิ  
 ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
9.  ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการเข้ารับต�าแหน่งของกรรมการ 
 บริษัทที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการเรื่องอ่ืนๆ  
 ตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.0046% (103,500 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : 0.0596% (1,329,900 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : 1,226,400 หุ้น

2.  คู่สมรส :  -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ :  -

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, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

• 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)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จ�ากัด

• ประธานประจ�าประเทศไทย  
 กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)

• นายกสมาคม สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

• อุปนายก สภามหาวิทยาลัย ราชมงคลกรุงเทพ

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 เป็นต้น

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2551 - 2559 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปี 2549 - 2559 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย

• 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 18/2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries -  
 CGI 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 66 ปี
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

(วันท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 54.42% (1,214,000,000 หุ้น)

2. คู่สมรส : 3.82% (85,000,000 หุ้น)

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.82% (85,000,000 หุ้น)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-1,214,000,000 หุ้น)

2.  คู่สมรส : (-85,000,000 หุ้น)

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : (-85,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• พ่ีชายนางรัตนา พรมสวัสดิ์

การศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
 สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์/   
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าท่ี  
 บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)   

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2541 - 2548 บริษัท เกสรภัตตาคาร จ�ากัด

• ปี 2528 - 2536  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Finance for Non-Finance Directors (FN) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 59 ปี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/รองประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์/กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการใหญ่

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.0009% (19,500 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี 

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-19,500 หุ้น)

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• - 

การศึกษา
• ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

• ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/กรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยงระดับองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• นายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

• กรรมการบริหาร ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 
 ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

• ที่ปรึกษา บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ก.ค. 2551 - ก.ค. 2555   ผู้อ�านวยการ ธนาคารออมสิน

• ปี 2552 - 2555 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

• ปี 2551 - 2555 กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี

• ปี 2551 - 2555 ประธานส�านกังานกองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาค RUDF

• ปี 2553 - 2556 ประธานมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม

• ปี 2554 - 2556 ประธานมูลนิธิไทรใหญ่

• ปี 2545 - 2551 ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท สยามซิต้ี ประกันภัย จ�ากัด

• ปี 2550 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจ และ 
   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 
 ธนาคาร Standard Chartered ที่ประเทศสิงคโปร์

• วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ ่นท่ี 4 
 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

• Director Accreditation Program (DAP 63/2007) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 62 ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/รองประธานกรรมการบรหิารและกลยทุธ์/ 
กรรมการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร/  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

(วันท่ีเข้าเป็นกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2556)

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
1. ตนเอง : ไม่มี
2. คู่สมรส : ไม่มี
3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง : -
2.  คู่สมรส : -
3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

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

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี  
บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ
• นายกสมาคมอาคารชุดไทย
• ท่ีปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

• กรรมการ คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (กทม.)
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการค้า 
 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง  
 (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
• กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
• กรรมการ คณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
• กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครู 
 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/ 
   กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร/  
   กรรมการผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียม  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2559 กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธรุกจิคอนโดมิเนยีม 1  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2552 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักปฏิบัติการ  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2550 - 2551 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2550 กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
   สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - 2548 กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
   สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด
• ปี 2536 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
   บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด

การฝึกอบรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง  
 (มหานคร รุน่ท่ี 3) วทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
• Directors Certification Program - DCP 56/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
 รุ ่นที่ 5/2549 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)

อายุ 49 ปี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร/  
กรรมการผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียม 

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
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รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 1.76% (39,320,400 หุ้น)

2. คู่สมรส : 0.58% (13,000,000 หุ้น)

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : 1.17% (13,000,000 หุ้น)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-39,320,400 หุ้น)

2.  คู่สมรส : (-13,000,000 หุ้น)

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : (-13,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

การศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล 
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• 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 
   (ปิดกิจการเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2548)

• ปี 2536 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด

• ปี 2529 - 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั สยามเอน็จิเนยีริง่

การฝึกอบรม
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 52/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 55 ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการบรรษัทภิบาล/ 
ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้จัดการ  

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27เมษายน 2548)

นางรัตนา พรมสวัสดิ์
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.047 % (1,056,900 หุ้น)

2. คู่สมรส : 0.000 % (8,000 หุ้น)

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-1,056,900 หุ้น)

2.  คู่สมรส : (- 8,000 หุ้น)

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ระดับองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• 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) รุ่น 59/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 47  ปี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร/ 
กรรมการผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจแวลู 

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

นายปิยะ ประยงค์
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน   
 สถาบันพระปกเกล้า

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ระดับองค์การ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ออล่า จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท แอสโซซิเอท วัน จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จ�ากัด 

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2546 - 2558 กรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง  
   โซลูชั่นส์ จ�ากัด  
   กรรมการบริษัท ส�านักงานท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
   และบัญชี จ�ากัด

• ปี 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น  
   ประเทศไทย

• 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) รุ ่น 3/2007 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 54 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(วันท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27เมษายน 2548)

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล  
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ 
 บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• 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)

การฝึกอบรม
• Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program - ACP 7/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee - RCC  
 รุ ่น 3/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบรรษัทภิบาล  

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
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รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

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, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ปี 2553 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

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

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

• ปี 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

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

อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   

(วันท่ีเข้าเป็นกรรมการ 21 มีนาคม 2557)

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

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

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ กรรมการบริหารและกลยุทธ์ กรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกันภัย จ�ากัด  
 (มหาชน)

• กรรมการ ส�านักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2552 - มถินุายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด  
   (มหาชน)

• ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อ�านวยการ  
   บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (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

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วตท.8) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

• Board that Make a Difference (BMD3/2016) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

อายุ 62 ปี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม/กรรมการบริหารและกลยุทธ์/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2557)

นายวิเชียร เมฆตระการ
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รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University,  
 Melbourne, Australia

• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

• ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

• กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ

• กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลยี

• ที่ปรึกษา บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด

• ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• ปี 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส  
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ  
   บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จ�ากัด

• ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จ�ากัด

• ปี 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด

• ปี 2551 - 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   (TBCSD)

• ปี 2551 – 2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

• ปี 2550 – 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• ปี 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน

การฝึกอบรม
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)

• ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
 รุ ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนากรรมการ 
 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

• Director Certification Program - DCP (DCP 62/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Accredited Program -DAP (DAP 40/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(วันท่ีเข้าเป็นกรรมการ 4 ธันวาคม 2557)

ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• Doctor of Business Administration, Harvard University,  
 Massachusetts, USA

• Master in Business Administration, Harvard University,  
 Massachusetts, USA

• Master of Engineering in Industrial Engineering and  
 Management, Asian Institute of Technology,  
 Bangkok, Thailand

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยงระดับองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย

• ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ

• กรรมการ คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ

• กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

• ปี 2553 - 2553 รองประธานกรรมการ  
   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด

• ปี 2548 - 2553 ประธานกรรมการ  
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด

• ปี 2548 - 2552 ประธานกรรมการ  
   บริษัท แฟคเตอร่ิงกสิกรไทย จ�ากัด

• ปี 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ  
   ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2542 - 2546 เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
   หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• ปี 2535 - 2542 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ 
   ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• ปี 2526 - 2535 เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าหน่วย ฝ่ายก�ากับ 
   และตรวจสอบธนาคารพาณิชย์, รองผู้อ�านวยการ  
   ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  
   ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ปี 2524 - 2526 Research Fellow, International Food Policy  
   Research Institute, Washington, D.C., USA

การฝึกอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  
 รุ ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• Role of the Chairman Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Directors Certification Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร  

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 มกราคม 2559)

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
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รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• Master of Engineering (IE & M)  
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปัจจุบัน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์  
 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  
 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการบริษัท  
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (จ�ากัด)

• บริษัท โอสถสภา จ�ากัด

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2551 - 2558 Group CEO และประธานกรรมการบริหาร  
   กลุ่มอินทัช (บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน))  
   รองประธานกรรมการบริษัท  
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)   

• ปี 2550 - 2551 Group CEO และประธานกรรมการบริหาร  
   กลุ่มอินทัช (บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)) 
   ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)   

• ปี 2543 - 2550 รองประธานกรรมการบริหาร  
   กลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น  
   ประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2542 - 2543 ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  
   และบริษัทในเครือ

• ปี 2540 - 2541 ประธานกรรมการบริหารบริษัท Shin-IT จ�ากัด 
   กรรมการผู้อ�านวยการ  
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  
   และบริษัทในเครือ

การฝึกอบรม
• IMD (High Performance Boards Program)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ ่น 4)  

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง  (บ.ย.ส. รุ ่น 17) 

• Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers,  
 and Acquisitions)

• Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4)

• Role of the Chairman (RCP 21/2552)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Directors Certificate Program (DCP 67/2548) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.รุ่น 11) สถาบันพระปกเกล้า  

• Leadership Dilemmas and Profitable Growth: LDPG 
 IMD International, MIT Sloan

• Leading Change and Organizational Renewal 
 Graduate School of  Business, Stanford University

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (วปรอ. 4313)

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหารและกลยุทธ์

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 มกราคม 2559)

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2533 - 2551 บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2528 - 2533 การประปานครหลวง

• ปี 2526 - 2528 กรมชลประทาน

• ปี 2526 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Executive Coaching

• Executive Development Program (EDP)

อายุ 56 ปี

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเด่ียว  

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 9 มิถุนายน 2551)

นายนิมิตร พูลสวัสดิ์
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รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.00085 % (19,000 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (- 19,000 หุ้น)

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์)  
 Texas A&M University, Texas, USA

• ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2   
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจคอนโดมิเนียม 5  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2556 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์  
   บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จ�ากัด

• ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท อควาเรียส เอสเตท จ�ากัด

• ปี 2547 - 2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จ�ากัด

• ปี 2543 - 2546 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด   
   บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด

• ปี 2540 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนา   
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2539 - 2540 ผู้จัดการโครงการ   
   บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2534 - 2536 สถาปนิกโครงการ   
   บริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์ เอเซีย เทคโนโลย่ี จ�ากัด

การฝึกอบรม
• ไม่มี

อายุ 47 ปี
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2  

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 22 พฤษภาคม 2556)

นายภัคริน ทัตติพงศ์
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง   : ไม่มี

2. คู่สมรส   : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง   : ไม่มี

2. คู่สมรส   : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง   : -

2.  คู่สมรส   : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการโรงงานพรีคาสท ์
   และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2558 - 2559 รักษาการ กรรมการผู้จัดการ  
   กลุ่มธุรกิจพรีคาสท์ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ 
   ผู้จัดการสายงาน Condo Construction Center  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

• ปี 2547 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพฤกษา พรีคาสท ์ 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2523-2547 ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง  
   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
   ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย  
   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  
   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซีย เทิร์นเอ้าท์  
   (กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-โคจิเฟอร์) 
   ผู้จัดการโครงการ โครงการก่อสร้าง  
   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ 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

อายุ 60 ปี

กรรมการผู้จัดการ โรงงานพรีคาสท์  
และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม  

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 21 มิถุนายน 2547)

นายอมรพล ธูปะวิโรจน์
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• - 

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการบริหารและกลยทุธ์/กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์การ/ 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
   และบริหารความเส่ียง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

• ปี 2555 - 2557 Head of Capital and Portfolio Management ,  
   APAC, Country Executive and Head of  
   International Banking  ธนาคารรอยัลแบงก ์
   อ๊อฟสกอตแลนด์

• ปี 2553 - 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
   บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• ปี 2551 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บมจ. ธนาคารเอไอจี เพ่ือรายย่อย

• ปี 2546 - 2551 Managing Director ธนาคารซิต้ีแบงก์  
   ประเทศเวียดนาม

• ปี 2537 - 2546 Director ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  
   Board of Director  
   บมจ. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิต้ีคอร์ป

• ปี 2534 - 2537 Team Head Corporate Banking  
   บมจ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร         

• ปี 2530 - 2531 GM Thailand Sassoon Securities PTE LTD,   
   Hongkong

• ปี 2528 - 2530 Head of Custodial Services  
   บมจ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร  

การฝึกอบรม
• Director Certification Program (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Senior Risk Program (SCO) Citibank Switzerland

อายุ 54 ปี
กรรมการบริหารและกลยุทธ์/กรรมการบริหารความเส่ียง 
ระดับองค์กร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง

(วันท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2558)

นายชาลี มาดาน
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                        

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI M.B.A.   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2543 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านพฤกษา  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
   ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจบ้านพฤกษา  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)                                 

• ปี 2532 - 2542 ผู้อ�านวยการโครงการ  
   บริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

การฝึกอบรม
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of  
 Strategy (SFE รุ่นที่ 28/2559) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อายุ 49 ปี

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 18 กรกฏาคม 2543)

นายธีรเดช เกิดสําอางค์
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• - 

การศึกษา
• ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์)   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกจิทาวน์เฮ้าส์ 2   
   บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน)  
   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฤกษาวลิล์  
   บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
   ผูอ้�านวยการการอาวโุส สายงานพฤกษาวลิล์  
   บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 

• ปี 2548 - 2532 ต�าแหน่งสดุท้าย ผูช่้วยผูอ้�านวยการโครงการ  
   บรษิทั ควอลติีเ้ฮาส์ จ�ากดั (มหาชน)

การฝึกอบรม
• ไม่มี

อายุ 46 ปี
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2 

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 มีนาคม 2550)

นางสุรัตนา  จีรชีวีกุล

93

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.0017 % (36,900 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-36,900 หุ้น)

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• หลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2550 - 2559 ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม  
   บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท

• ปี 2549 - 2550 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายขาย และการตลาด  
   บมจ. อารียา พร๊อพเพอร์ต้ี

• ปี 2547 - 2549 ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจแนวราบ บมจ. แสนสิริ

• ปี 2546 - 2547 ผู้อ�านวยการฝ่ายสินทรัพย์  
   บจก. พลัส พร๊อพเพอร์ต้ีพาร์ทเนอร์

• ปี 2538 - 2545  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด  
   บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

การฝึกอบรม
• ไม่มี

อายุ 49 ปี

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียม แนวสูง

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 3 กันยายน 2550)

นางอรนุช  อิติโกศิน
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• - 

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน  
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบุคคล  
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน  
   วิศกวกรรมและคุณภาพ บริษัทน�้าตาลมิตรผล  
   จ�ากัด 

• ปี 2548 - 2551 Associate Director  
   บริษัท เพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เวียดนาม จ�ากัด

• ปี 2543 - 2548 Operations Manager  
   บริษัท เพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล  
   แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ�ากัด

• ปี 2540 - 2543 Operations Manager  
   บริษัท เพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แคนาดา จ�ากัด

• ปี 2532 - 2540 Operations Manager  
   บริษัทเพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล  
   แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ�ากัด

การฝึกอบรม
• ไม่มี

อายุ 54 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 เมษายน 2556)

นายพรเทพ ศุภธราธาร
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการอสิระ  บริษัท กรงุไทยคาร์เรน็ท์ แอนด์ ลสี จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทัและหน่วยงานอืน่ๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2551 - 2556 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท อินโฟเน็ต (ประเทศไทย) จ�ากัด  
   กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท สยามเทเลคอมเอสเซท จ�ากัด 
   กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท เอส ที ซี เนทเวิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

• ปี 2549 - 255 กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - 2549 กรรมการผู้จัดการ   
   บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

การฝึกอบรม
• DCP (Directors Certification Program)  
 from Thai Institute of Directors

• DAP (Directors Accreditation Program)  
 from Thai Institute of Directors

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสรรหาที่ดิน  
และพัฒนาธุรกิจ

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 3 พฤษภาคม 2559)

นายการุณ เลาหรัชตนันท์

96

รายงานประจ�าปี 2559



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• - 

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• 2550 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

• 2546 - 2550 กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Bliss Bangkok

• 2531 - 2546 ที่ปรึกษา บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

การฝึกอบรม
•  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

อายุ 56 ปี
กรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพรีเมียม แนวราบ

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2559)

นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาโท, Master of Construction Management,  
 Washington University

• ปริญญาตรี, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี

บรษิทัและหน่วยงานอืน่ๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558 - 2559 CEO, JV Company (Magnolia & CP)

• ปี 2554 - 2557 MD, บมจ. คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์

• ปี 2550 - 2554 EVP. บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท์

• ปี 2549 - 2550 Business Development Director,  
   Starbucks Coffee Co.,Ltd

• ปี 2543 - 2549 Country Manager, IBM (Thailand) Limited

การฝึกอบรม
• ไม่มี

อายุ 47 ปี

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2559)

นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : 0.00% (100 หุ้น)

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : (-100 หุ้น)

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• วุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor - CISA  
 (0126580/2001 ISACA)

• ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์  
 ประเทศออสเตรเลีย

• อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวูลลองกอง  
 ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• หัวหน้างานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทัและหน่วยงานอืน่ๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต
• ปี 2558 - ปัจจบุนั 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)

• ปี 2550 - 2551 ผู้อ�านวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท  
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - 2550 ผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2546 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
   บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จ�ากัด

• ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จ�ากัด

• ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  
   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

การฝึกอบรม
• Director Certification Program - DCP 56/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 52 ปี

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 กันยายน 2551)

นายเปรมศักดิ์  วัลลิกุล
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



สัดส่วนในการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1. ตนเอง : ไม่มี

2. คู่สมรส : ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง : -

2.  คู่สมรส : -

3.  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

การศึกษา
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)
บริษัทจดทะเบียน

• เลขานุการบริษัท  บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน)  

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ

• 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  
   บรษิทั อยธุยา อลอินัซ์ ซ.ีพ.ี ประกันชวีติ จ�ากดั (มหาชน)

• ปี 2535 - 2548  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยุธยา อลิอันซ ์
   ซี.พี. ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  
   อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย  
 

การฝึกอบรม
• Company Secretary Program  (CSP) รุ่น 27/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2009 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ 57 ปี

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ 
กลยุทธ ์
(วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551)

นายไพศาล รําพรรณ์
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ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559)

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร 
ก่อสร้าง 

บจ. 
พนาลีฯ

บจ. 
พุทธชาดฯ

บจ. พฤกษา 
อินเตอร์ฯ

บจ. 
พฤกษา

โอเวอร์ซีส์

บจ. 
พฤกษา

โอเวอร์ซีส์ 
เซอร์วิส

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม X - - - - - -

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

3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ / - - - - - -

4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ / - - - - - -

5. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต / & // - - - - - -

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ / / - - / / -

7. นายปิยะ ประยงค์ / & // / - - - - /

8. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ / & // - - - - - -

9. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ / - - - - - -

10. นายวิเชียร เมฆตระการ / & // - - - - - -

11. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล / - - - - - -

12. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (1) (3) / & // - - - - - -

13. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (2) / - - - - - -

14. นายชาลี มาดาน // - - - - - -

15. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - / / / / / /

หมายเหตุ : / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร    

            

    (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกลยุทธ์  

   โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  เป็นต้นมา
   (2) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา
   (3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560
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ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
ระดับองค์กร

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารและ
กลยุทธ์

ปี 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 10/11 10/11 - - - - - - 12/14 7/10 - -

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 10/11 10/11 - - - 10/12 - - 14/14 10/10 12/12 12/12

3. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 11/11 10/11 11/11 12/12 - - - - - - - -

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 11/11 11/11 11/11 12/12 - - 6/6 7/7 - - - -

5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 11/11 11/11 11/11 12/12 12/12 12/12 - - 14/14 10/10 - -

6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 11/11 10/11 - - - - 6/6 7/7 9/9 - - -

7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1) 10/10 - 7/8 - 8/8 - - - - - - -

8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) 9/10 - - - - - - - - - 3/8 -

9. นายวิเชียร เมฆตระการ 11/11 11/11 - - - - - - 14/14 6/6 11/12 11/11

10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 10/11 11/11 - - 11/12 11/12 - - - - 12/12 12/12

11. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 11/11 9/11 - - - - 6/6 6/7 - - - -

12. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (3) 10/11 10/11 - - 10/12 10/12 - - - - 4/6 -

13. นายปิยะ ประยงค์ 11/11 11/11 - - 12/12 11/12 - - - - 11/12 10/12

14. นายชาลี มาดาน - - - - 11/12 3/4 - - - - 10/12 4/4

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบ ปี 2558 และ 2559

หมายเหตุ : (1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 มกราคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

    และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

   (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 22 มกราคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร 

    และกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ต่อมาได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่   

    1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

   (3) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารและกลยุทธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

102

รายงานประจ�าปี 2559



รายงานคณะกรรมการบริษทั

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และคอนโดมิเนียม) ท้ังใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดยบริษัทฯ  
มคีวามมุง่ม่ันท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้าในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว
ได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับทุกส่วนงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งมีการน�าหลักเกณฑ์ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีใหม่ๆ มาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และ 
มีเจตนาอันแน่วแน่ในการดูแลเอาใจใส่ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบควบคู่กัน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ด้วย

ในป ี  2559 เป ็นป ี สุดท ้ ายที่บ ริ ษัทฯ เป ็นบริ ษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี ในปีที่ผ ่านมา บริษัทฯ  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และการประชุม
ของกรรมการที่ไม ่เป็นผู ้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่ เป ็นผู ้บริหาร  
หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามการ 
ด�าเนนิงานและอภปิรายปัญหาส�าคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา มีการด�าเนินงานที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
1. การเปิดโครงการใหม่ รวม 69 โครงการ แบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 50 โครงการ  
 บ้านเดี่ยว 10 โครงการและคอนโดมิเนีย 9 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ  
 มีโครงการที่ยังเปิดขายอยู่จ�านวน 174 โครงการ  
2. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 ปฏิบัติตามอย่างต ่อเนื่อง ส ่งผลให ้บริษัทฯ ได ้รับผลคะแนน 
 การประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้
 2.1 ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
  ประจ�าปี 2559 (Annual General Meeting หรือ “AGM”)  
  โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 
  ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 และมีผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล  
  Invertors’ Choice Awards 2559 จากสมาคมส่งเสริม 
  ผู้ลงทุนไทย
 2.2 ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี  
  2559 ในระดับ “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า  
  90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) จากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  ท้ังหมดที่รับการประเมิน จ�านวน 601 บริษัท

 2.3 รางวัล Certificate of ESG 100 Company  โดยบริษัทฯ  
  อยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน 
  ธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe  
  ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ�าปี 2559 จากบริษัท 
  จดทะเบียนท้ังหมด 621 บริษัท ด้วยผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
  ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,  
  Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 
 2.4 ได้รับคัดเลือกให้อยู ่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand  
  Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็น 
  ทางเลือกส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัท 
  จดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
  บรรษัทภิบาล (ESG)
 2.5 โล่รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น  
  จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  โดยพิจารณาจากผลงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 2.6 รางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559  
  (Sustainability Report Award 2016) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  
  จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
3. ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 
 ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัมาตรฐานสากล และจดังาน CG Day ขึน้  
 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจค�าว่า  
 “พฤกษา ธรรมาภิบาล” คือ Govenance, Growth และ Process  
 เพื่อจะได้น�าไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และ 
 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้าตามมา
4. ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
 ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันท่ี  
 22 เมษายน 2559 

จากผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมาของบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความมุ่งม่ันในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า และก้าวขึ้นเป็น 
1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย โดยในอนาคต
ข้างหน้านี้บริษัทฯ ก็จะยังคงทุ่มเทให้กับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และขอให้
เช่ือม่ันว่าบริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เก่ียวข้องทุกๆ ฝ่าย เพ่ือการเติบโตยั่งยืน 
ของบริษัทฯ สืบไป

ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม
ประธานคณะกรรมการ�บริษัท�

20�มกราคม�2560
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารและกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์  
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ  
เป็นรองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ นายวิเชียร เมฆตระการ, 
นายปิยะ ประยงค์, นายสมประสงค์ บญุยะชยั, นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธติ  
และนายชาลี มาดาน เป็นกรรมการบริหารและกลยุทธ์นั้น ในปี 2559 
คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ได้พิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่  
ก�าหนดนโยบาย ติดตาม และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีสาระ
ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

พิจารณากล่ันกรอง อนุมัติ และติดตามโครงการลงทุนต่างๆ

คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ได้พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติ 
การลงทุนในโครงการใหม่ท้ังธรุกจิ บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมเินยีม 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความคุ ้มค่าและความเสี่ยงในการ
ลงทุน ตลอดจนสถานการณ์ของเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในขณะนั้น พร้อมท้ังก�าหนดทิศทางและให้ค�าแนะน�าถึงโอกาสและ
ความท้าทายในการพัฒนาโครงการ โดยการลงทุนในโครงการใหม ่
ทั้งหลายเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่
กับความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม

ก�าหนดนโยบาย ติดตาม และให้ค�าแนะน�าผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์

ภายใต้วิสัยทัศน์ “พฤกษามุ่งม่ันที่จะเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงในใจลูกค้า 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัย  
ที่มีคุณค่า เพ่ือทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิต 
ที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน” คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ ได้ก�าหนดนโยบาย 
ติดตาม และให้ค�าแนะน�าต่อผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การเปิดโครงการใหม่ๆ  
การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารโดยมลีกูค้าเป็นศนูย์กลาง การสรรหาและ 
เลือกใช้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อรองรับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน 
ให้กับท่านผู้ถือหุ ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การด�าเนินกิจการ
ของบริษัทได้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ รวมท้ังตอบสนองโอกาส
และความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ�์

12�มกราคม�2560
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี  
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ์  
แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศักด์ิ แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านจาก 5 ท่าน และมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ

ในการคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการท�างานที่ดี และมีภาวะ
ผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลา 
ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทยังค�านึงถึงความหลากหลาย 
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดท�า Board 
Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา  
โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่  
โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้ถือหุ้น ปัจจุบัน 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการ 
ผู้จัดการ จะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู ่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ให้อยู่คู ่กับบริษัท และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรล ุ
เป้าหมายตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่าน 
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการ
ประชุมรวม 14 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และท�าหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทก่อนน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีการพิจารณา
เก่ียวกับศึกษาเพ่ือ
1. การปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดโครงสร้าง 
 ค่าตอบแทนเพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต  
 ซึ่งครอบคลุมถึงการก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัต ิ
 หน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. การก�าหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพ่ือให้มีการบริหาร 
 จัดการท่ีเป ็นระบบในการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงานหลัก 
 ในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)  
 ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียดข้ันตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ  
 และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที ่
 ในระดับบริหาร การมอบหมายกรรมการและหรือผู้ท่ีมีความสามารถ 
 เป็นทีย่อมรบัเพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษาและแนะน�าช่วยเหลอืผูบ้รหิาร 
 ทีม่ผีลงานและศกัยภาพ (Mentoring System) เพือ่ให้มผีูส้บืทอดงาน 
 อย่างต ่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
 ในอนาคตต่อไป 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน�
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  
เป ็นประธานกรรมการ นายอดุลย ์ จันทนจุลกะ และนางรัตนา  
พรมสวัสดิ์ เป็นกรรมการ 
 
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง  
เพื่อติดตามการด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจ�าวัน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  
โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้
1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ล่วงหน้า 
  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น 
  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน 
 • เพิม่จดุลงทะเบยีนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ความรวดเรว็ 
  ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุม 
  ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่  
  30 ธันวาคม 2558 
2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • เสนอช่ือกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน เป ็นทางเลือกให ้
  ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระและบคุคลเป็นกรรมการ 
  ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  
  2558 
3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 • จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทั้งหมด 5 ช่องทาง  
  ได้แก่ ทาง www.pruksa.com (หัวข้อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส  
  ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่) ทาง Call Center  
  1739 ทาง e-mail: cg@pruksa.com ทาง Line ID: @ pruksacg 
  และทางไปรษณีย์ ส่งถึง กรรมการผู ้ จัดการใหญ่ (CEO)/ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้เมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนแล้ว  
  ทางบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีการต้ัง 
  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ ได ้รับแจ ้งจากทุกช ่องทาง 
  เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกราย
 • พิจารณาให้มีการจัดท�าผังโครงการโดยตระหนักถึงผลกระทบ 
  ต่อชุมชนข้างเคียงและสังคม โดยให้มีการจัดท�าการประเมิน 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการภายใน (Internal EIA)  
  ส�าหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท�าการประเมินตามกฎหมาย
 • พจิารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายให้กรรมการ/ผูบ้รหิาร/พนักงาน  
  เปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาหรือคู่ค้าของบริษัท
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขรูปแบบสัญญาจะซื้อ 
  จะขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สถาบันการเงินมี 
  ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอส�าหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 • แถลงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคต 
  แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจ�า 
  ทุกไตรมาส
 • เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้น นักศึกษา เยี่ยมชมกิจการของบริษัท  
  ณ โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา และนวนคร เป็นระบบที่ทันสมัย  
  (Fully Precast) 
 • ยืน่ขอรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective  
  Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
  จากสมาคมส ่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559
5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระโดยไม่มี 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม 
  ในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระ 
  ได ้อภิปรายแลกเปลี่ยนข ้อคิดเห็นเกี่ยวกับป ัญหาต ่างๆ  
  ทัง้ท่ี เกีย่วกบัธรุกิจของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งอืน่ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ 
  การด�าเนินการของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ 
 • พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันจากการเช่าอาคารส�านักงาน 
  จากบริษัท ทีซีที จ�ากัด

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  เช่น  
การจัดงาน CG Day 2016 การจัดท�าเผยแพร่บทความด้านธรรมาภิบาล 
ผ่านวารสาร “ใต้ร่มพฤกษา” และการทดสอบความรู้ด้านธรรมาภิบาล 
เป็นต้น  อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับกิจกรรม CSR ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศาสนา ด้านการศึกษา หรือด้านสังคม 

ผลจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ในปี 2559 บริษทัฯ ได้รบัรางวัลต่างๆ ด้านบรรษทัภบิาล 
หลายรางวัล อาท ิ
 - ได้รับการประเมินจากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
  จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2559 จาก IOD ในระดับ  
  “ดีเลิศ” 
 - ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ได้รับรางวัล “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมุ่งม่ันในการด�าเนินงานด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยตระหนักดีว่าการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมจะท�าให้บริษัทฯ 
เติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย

ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล�
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการบรหิารความเสีย่งต่อการบรรลเุป้าหมายของค์กรทัง้ในระยะสัน้และ 
ระยะยาว เพือ่ให้การเตบิโตขององค์กรเป็นไปอย่างยัง่ยนื ภายใต้ภาวะการณ์ 
ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 6 ท่านเป็นกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารจ�านวน 4 ท่านและกรรมการอิสระ จ�านวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วยในขณะเดียวกัน โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จัดให้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ทุกเดือน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั และรายงานการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่ง 
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมท้ังสิ้น 
12 ครั้ง และรายงานการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ทุกไตรมาส โดยสรุปการด�าเนินงานที่ส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร ดังนี้

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการ 
 บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 ก�าหนดให้มกีารจดัท�ากรอบการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management  
 Framework) อย ่างเป ็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึ้น  
 โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความเห็นชอบในการ 
 ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appitite) แนวทางการ 
 จดัการทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นกรอบการด�าเนนิงานและพจิารณาตดัสนิใจ 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 ในปี  2559  บริษัทขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงลงสู่ระดับ 
 ปฏิบัติการ (Operational Risk Management) เพื่อให้เกิดระบบ 
 บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยการน�าเครื่องมือ 
 ที่ช่วยขับเคล่ือนให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริหารความเสี่ยง คือ  
 การประเมินความเสี่ยงและควบคุมตนเอง (RCSA: Risk and  
 Control Self Assessment) มาใช้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มจาก 
 หน่วยงานสรรหาที่ดิน และจัดซ้ือจัดจ้าง

• สอบทานแผนจัดการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมท้ังกระบวนการ 
 บริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร
 
 ให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและ 
 ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (KRI: Key Risk Indicator) ท่ีจะ 
 ส่งสัญญาณให้บริษัทรับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
 เพือ่ปรบัแผนการบรหิารความเสีย่งให้มคีวามเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
 ปัจจบุนั รวมถงึการพจิารณาความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ และให้ค�าเสนอแนะ 
 ที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายข้อบังคับ 
 แรงงานต่างด้าว ความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร (assets  
 allocation) ซ่ึงน�าไปใช้สนับสนุนการก�าหนดกลยุทธ์ระยะยาว 
 ขององค์กร

• รายงานผลการผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะ 
 กรรมการตรวจสอบ
 
 วาระการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย  
 ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับ 
 การบรรจุเป็นวาระประจ�าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น  4 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยประธาน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นผู ้รายงาน เพื่อให้ 
 คณะกรรมการบรษัิท   และเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ระดับองค์กร เป็นผู ้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง 
 ต่อเนื่อง
  
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีการก�ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ที่เปล่ียนไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งระดบัองค์กรเป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่พจิารณาความเสีย่งทีส่�าคญั
และเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีซึ่งท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ด ี 
สามารถท�าให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนด  
สร ้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู ้ถือหุ ้น และผู ้ที่มีส ่วนได้เสียของบริษัทฯ  
ได้อย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร  

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร�
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1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับปี 2559  
เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท (ปี 2558 ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาทและปี 2557 ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท)  
และเงินรางวัลกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2559 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจ�านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอนแทน โดยค่าตอบแทน
กรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย ส�าหรับกรรมการท่านอ่ืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและ
กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารมี ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ/ต�าแหน่ง
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ค่าตอบแทน โบนัส (2) ค่าตอบแทน โบนัส (1) ค่าตอบแทน โบนัส (1)

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4,320,000 1,852,997 3,810,000 3,900,150 3,960,000 2,541,628

6,172,997 7,710,150 6,501,628

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

3,620,000 834,998 3,000,000 1,917,090 2,580,000 1,653,977

4,454,998 4,917,090 4,233,977

3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรรษัทภิบาล

2,640,000 565,998 2,370,000 1,692,090 2,280,000 1,038,977

3,205,998 4,062,090 3,318,977

4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2,640,000 605,998 2,400,000 1,910,100 1,314,194 1,080,685

3,245,998 4,310,100 2,394,879

5. นายวิเชียร เมฆตระการ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 
และกลยุทธ ์

2,800,000 1,795,998 2,190,000 1,556,070 238,000 155,659

4,595,998 3,746,070 393,659

6. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

2,460,000 625,998 1,960,000 1,316,070 126,451 -

3,085,998 3,276,070 126,451

7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กร

2,482,258 649,921 - - - -

3,132,179 - -

8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย*
กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร 
และกลยุทธ์

1,818,387 889,921 - - - -

2,708,308 - -
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ชื่อ/ต�าแหน่ง
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ค่าตอบแทน โบนัส (2) ค่าตอบแทน โบนัส (1) ค่าตอบแทน โบนัส (1)

9. นายครรชิต บุนะจินดา**

กรรมการอิสระ, 
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- - 1,464,667 336,070 2,010,000 838,093

- 1,800,737 2,848,093

10. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ***

กรรมการอิสระ, ประธานตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหารและพิจารณา 
ค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล

- - - - 2,436,667 1,091,218

- - 3,527,885

11. ศาตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ****

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
ประธานบรรษัทภิบาล

- - - - 2,294,193 1,254,396

- - 3,548,589

รวม

22,780,645 7,821,828 17,194,667 12,627,641 17,239,505 9,654,633

30,602,473 29,822,308 26,894,938

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จ�านวน
(ท่าน)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวน
(ท่าน)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวน
(ท่าน)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

เงินเดือน/ค่าแรง 15 131,793,127 10 95,749,197 10 86,832,471

โบนัส (1) 15 52,627,423 10 54,415,015 10 62,464,132

เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 15 9,774,532 10 6,859,319 10 6,459,607

เงินได้อื่นๆ 15 14,929,630 10 8,525,763 10 4,007,405

รวม 15 209,124,712 10 165,549,293 10 159,763,616

หมายเหตุ : (1) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกรกฎาคม ส่วนผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนมกราคมในปีถัดไป  

   ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว
   (2) บริษัทจ่ายโบนัสส�าหรับกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายนและผลงานครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนเมษายนในปีถัดไป  

   ยอดที่รายงานในปีนี้จึงยังไม่รวมโบนัสคร่ึงปีหลังของปี 2559 
   * นายสมประสงค์ บุญยะชัย พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารและกลยุทธิ์ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
   ** นายครรชิต บุนะจินดา พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 กันยายน 2558
   *** นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
   **** ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายุตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท)  

   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

หมายเหตุ : (1) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเดือนกรกฎาคม ส่วนผลงานคร่ึงปีหลังจะจ่ายเดือนมกราคมในปีถัดไป  

   ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู ้บริหารของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดย ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย คร้ังที่ 5 (PS-WE) จ�านวน 15,000,000 หน่วย  
โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (PS-WF) จ�านวน 15,000,000 
หน่วย โดยมอัีตราการใช้สทิธทิีใ่บส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุ้น และในปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตักิารออกและเสนอขาย
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หมายเหตุ : (1) การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท แต่เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย  

   ดังนั้นจึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย 

   หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ชื่อ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
(หน่วย)

ใบส�าคัญที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ในปี 2559 (หน่วย)

PS-WE PS-WF PS-WG PS-WE PS-WF PS-WG

1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ - 119,500 137,500 - 119,500 -

2. นายปิยะ ประยงค์ 118,400 - 100,000 - - -

3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 97,100 93,400 100,000 - 93,400 -

4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ 148,000 137,000 114,700 - 137,000 -

5. นายภัคริน  ทัตติพงศ์ - - 48,300 - - -

6. นายการุณ เลาหรัชตนันท์ - - - - - -

7. นายธีรเดช เกิดส�าอางค์ 74,400 43,500 86,000 - 43,500 -

8. นางสุรัตนา จีรชีวีกุล 104,800 64,900 83,400 - 64,900 -

9. นางอรนุช อิติโกศิน 52,800 36,900 115,900 - 36,900 -

10. นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ - - - - - -

11. นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล - - - - - -

12. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ 42,200 64,000 - 42,200 -

13. นายพรเทพ ศุภธราธาร - 39,500 67,200 - 39,500 -

14. นายชาลี มาดาน - - 60,900 - - -

รวม 595,500 576,900 977,900 - 576,900 -

ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของ  บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่7 (PS-WG) จ�านวน 15,000,000 
หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท้ัง 3 รุ่นสามารถ 
ใช้สทิธไิด้ปีละ 4 คร้ังคอื ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนกมุภาพันธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน ของแต่ละปี  
เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้น�ามาจัดสรรให้แก่กรรมการ 
และผู ้บริหาร 14 ท่าน (ผู ้บริหารในที่ น้ีหมายถึง กรรมการผู ้จัดการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใหญ่สี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ 
ผู ้ จัดการใหญ่ลงมา รวมถึงผู ้ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็น
จ�านวนรวม 1,381,000 หน่วย (PS-WE จ�านวน 595,500 หน่วย, PS-WF จ�านวน 576,900 หน่วย, PS-WG จ�านวน 977,900 หน่วย) และ 
ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สิทธ์ิในใบส�าคัญแสดงสิทธ์ิดังต่อไปนี้

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WE, PS-WF, PS-WG) และมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญปี 2559
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อย่างไรก็ตาม ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติของท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันท่ี  
28 เมษายน 2559 ตามล�าดับ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ PS-WE PS-WF และ PS-WG ได้ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ 
การจัดการในครั้งนี้ อน่ึง บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง จะออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือทดแทนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีถูกยกเลิก 
ทั้งนี้ จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่ถูกยกเลิกมีดังนี้ PS-WE 13,591,700 หน่วย PS-WF 11,933,900 หน่วย และ PS-WG 15,000,000 
หน่วย รวมท้ังส้ิน 40,525,600 หน่วย โดยสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง จะม ี
ลักษณะใกล้เคียงกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถูกยกเลิกไป ยกเว้นข้อก�าหนดเรื่องอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีถูกปรับ
ลดลงเพื่อให้วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เป็นวันเดียวกันกับวันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิเดิม ท้ังน้ี บมจ. 
พฤกษา โฮลดิ้ง จะด�าเนินการเรื่องออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง บริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อทดแทนหลังจากที่ด�าเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น

2. บุคลากร

1) จ�านวนพนักงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน ทั้งส้ินจ�านวน 3,562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จ�านวนพนักงาน

1. ส�านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ CEO 155

2. ส�านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Co-CEO 4

3. กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 MDTH1 703

4. กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2  MDTH2 597

5. กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว MDSDH 849

6. กลุ่มคอนโดมิเนียม 1 MDCD1 134

7. กลุ่มคอนโดมิเนียม 2 MDCD2 160

8. โรงงานพรีคาสท์ และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม MDPC 410

9. สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง CFRO 185

10. สายงานซัพพลายเชน CSCO 186

11. กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวราบ PLR 8

12. กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสูง PHR 54

13. สายงานสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ CLO 72

14. กลุ่มธุรกิจแวลู VBN 12

15. กลุ่มธุรกิจพรีเมียม PBN 33

รวม 3,562

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการจัดกลุ่มองค์กรใหม่ในปี 2559 โดยได้เพิ่มสายงานกลุ่มธุรกิจแวลูและกลุ่มธุรกิจพรีเมียมขึ้นมา
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3. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

1) ค่าตอบแทนรวม
พนกังานของบรษิัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน คา่ล่วงเวลา โบนสั เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เปน็ตน้ นอกจากนี้ 
พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจ�าปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ  
เงินช่วยเหลือส�าหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เป็นต้นส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

2) กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพในปี 2543 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
2530 โดย บริษัทฯ สมทบเงินจ�านวนร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (โดยค�านวณตามอายุงานของพนักงาน
แต่ละราย) ซ่ึงพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น ร้อยละ 5 สูงสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนักงาน 

2) การเปล่ียนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 นับแต่จัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส�าคัญแต่อย่างใด

หมายเหตุ : (1) บริษัทฯ จ่ายโบนัส ปีละ 2 คร้ัง ผลงานคร่ึงปีแรกจ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลังจ่ายวันท่ี 31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดเงิน รางวัล พิเศษ  

   ท่ีปรากฏในแต่ละปี ได้รวมโบนัสที่จ่ายในปีถัดไปไว้แล้ว

ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2559 2558 2557 2556 2555

จ�านวนพนักงานทั้งสิ้น (คน) 3,562 3,437 3,383 3,119 2,737

ประเภทค่าตอบแทน
ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2558
ส�าหรับช่วง สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2559

เงินเดือนรวม 1,616,874,164 1,669,058,667 

เงินรางวัลพิเศษ (1) 757,245,148 573,195,019

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 104,358,285 107,162,795

เงินสมทบประกันสังคม 30,454,152 30,890,649

ค่าล่วงเวลา 101,065,287 113,070,608

ค่าตอบแทนอื่น 310,336,265 329,728,701

รวม 2,920,333,302 2,823,106,439

อายุงาน (นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ

น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 5%

ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15 6%

ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15 7%

ตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี ร้อยละ 8, 10, 12, 15 8%

ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ร้อยละ  10, 12, 15 10%
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการและ 
จรรยาบรรณทางธรุกจิ 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ให้ความส�าคญัและ 
ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีทีม่มีาตรฐานสากลและสอดคล้อง 
กบันโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN  
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)  
โดยคณะกรรมการมีการจัดท�าและอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับกรรมการ  
ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้ งนี้  เพื่อเป ็นการสนับสนุน 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ระยะส้ันและระยะยาวของบริษัทฯ และ
ให้มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพ่ือให้เห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว  
โดยการจัดงาน “CG DAY” ขึ้น และให้จัดพิมพ์คู ่มือจรรยาบรรณและ
มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทุกคนอ่านและ
ลงนามให้สัตยาบัน โดยระบุชื่อ-สกุลและส่งกลับไปที่กล่องรับเอกสาร 
ลงนามสัตยาบัน หรอืเลขานกุารประจ�าสายงาน ทัง้นี ้เพือ่ให้ทุกคนถอืปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบข้อบังคับ 
การท�างานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึงผู้ถือหุ้น 
ลกูค้า พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้นายทองมา วจิติรพงศ์พันธุ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเป็นอย่างยิ่งและได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
เห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว เพราะการมีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุน 
ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่งว่า 
กระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง 

จากการที่บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญและปฏิบั ติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ ดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate  
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีและรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. ผลประเมนิโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี  
 2559 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ  
 ได้รบัคะแนนประเมนิเตม็ 100 คะแนน ต่อเนือ่งกนัตัง้แต่ปี 2556 - 2559  
 และมีผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Invertors’ Choice Awards 2559  
 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี  
 2559 ในระดบั “ดเีลศิ” คอื ได้ผลคะแนนประเมนิมากกว่า 90 คะแนน  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากบริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยท้ังหมดที่ รับ 
 การประเมิน จ�านวน 601 บริษัท
3. รางวัล Certificate of ESG 100 Company โดยบริษัทฯ อยู่ใน  

 100 อนัดบัหลกัทรพัย์ทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื  
 (ESG 100) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์  
 ESG 100 ประจ�าปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท  
 ด้วยผลการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล  
 (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกัน 
 เป็นปีท่ี 2 
4. ได ้รับคัดเลือกให ้อยู ่ ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand  
 Sustainability Investment 2016 หรือ “หุน้ยัง่ยนื” เพือ่เป็นทางเลอืก 
 ส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีม ี
 ความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
5. รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น จากวิศวกรรม 
 สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณาจาก 
 ผลงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ขององค์กร 
6. รางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจ�าป ี 2559  
 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 จาก  
 CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
7. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท  
 ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติโดยความสมคัรใจ (Collective  
 Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 
 ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ 
 มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็น 
 รูปธรรม
8. รางวัล AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN  
 Federation of Engineering Organization (AFEO) ในฐานะ 
 ที่เป็นผู้น�าองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
 และได้ท�าคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมแก่สังคม และประเทศชาต ิ
 มาอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
9. รางวัล “International Quality Crown Awards 2016” ครั้งท่ี 30  
 ประเภท Gold จาก Business Initiative Directions (B.I.D.)  
 ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและนวัตกรรม  
 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
10. รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2559” จากการ 
 พจิารณาตดัสนิ โดยศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย  
 ให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากที่สุดถึง 4 โครงการ คือ  
 โครงการ พลัมคอนโด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9,  
 ฟิวส์ จันทน์-สาทร และบ้านพฤกษา 74/3 (ศรีนครินทร์-เทพารักษ์)
11. รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016” จาก BCI  
 ASIA และนิตยสาร FuturArc ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัล 
 ที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบ 
 โครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของ 
 บรษัิทฯ ผ่านการคัดเลอืก 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทร ีริโอ บางอ้อ สเตชัน่,  
 เดอะทรี เอลิแกนซ์ ติวานนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
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12. รางวัลสุดยอดองค์กรส�าหรับพนักงานแห่งปี (Thailand Top  
 Company Awards 2016) ประเภท “Employee Of The Year  
 Award” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร Business+  
 ที่คัดเลือกจากผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัท มีความ 
 โดดเด่นในการด�าเนินงานด้านการให้ความส�าคัญกับพนักงาน  
 ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึกอบรม การเห็นคุณค่าของพนักงาน รวมถึง 
 โอกาสการเติบโตในอาชีพ
13. โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ นวนคร ได้รบัรางวลั “สถานประกอบกจิการ 
 ต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด” จากกองความปลอดภัย 
 แรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
14. โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์  
 ล�าลูกกา ได้รับใบรบัรอง “สถานประกอบกจิการดเีด่น” จากผูว่้าราชการ 
 จังหวัดปทุมธานี ท่ีโรงงานฯ ได้ด�าเนินงานตามโครงการมาตรฐาน 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
15. รางวัล Golden Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรม 
 ตรวจรับบ้านอัจฉริยะ และรางวัล Silver Award จากผลงาน Clamp  
 ติดตั้งผนัง Precast ในการประกวด Thailand Kaizen Award  
 2016 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น)
16. ได้รับการจัดอันดับเป็น “BEST HERO FACTOR” จากผลการส�ารวจ  
 Thailand’s Most Admired Company 2016 ของนิตยสาร  
 Monograph ที่จัดให้เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้าน CSR  
 โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
17. โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น ของ บริษัท พฤกษา  
 เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  
 Editor’s Choice Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียม 
 ที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี จากสื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ Think of  
 Living โดยเป็นโครงการทีม่คีวามโดดเด่นท้ังในด้านท�าเล การออกแบบ 
 โครงการ การจัดวางผังสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และความคุ้มค่า
18. รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากโครงการประกวด 
 บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2559 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงาน 
 ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน  
  CV56 The forest โครงการ DELIGHT  แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
 2. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน DV56 The Arise  
  โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
 3. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Plus House

ทั้งนี้ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด 
ได้แก่
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ  
โดยได้มีการส่ือสารหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจผ่านทาง “คู่มือจรรยาบรรณ” “วารสารใต้ร่มพฤกษา” และเว็บไซต ์
ของบริษทัฯ (www.pruksa.com) หมวดนักลงทนุสัมพันธ์ เร่ือง บรรษทัภบิาล  
เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ รับทราบถึงหลกัการ 

ดังกล่าวและถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน  
คอื การปฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองใด กจ็ะต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
และเรื่องที่มีความส�าคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ชดุต่างๆ เช่น คณะจดัการ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ม ี
ส่วนได้เสยีอืน่ ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส�าคญั 
ในการก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้มุ่งม่ันสู่การด�าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึง
สภาวะของความเสี่ยง

1.1 การจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการแลคู่มือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการและคู่มือ 
จรรยาบรรณทางธรุกจิส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ  
โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com หมวด  
บรรษัทภิบาล รวมทั้งได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ปฏิบัติตามคู ่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯ มีวิธีการติดตาม 
การปฏิบัติตามคู ่มือดังกล่าว โดยจัดให้มีการอบรม/สัมมนาให้แก่
พนักงานในองค์กรทุกคนและภายหลังจากการอบรม/สัมมนาแล้วก็มี
การท�าแบบทดสอบในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ 
วิธีการแก้ไขปัญหาถูกต ้องหรือไม ่ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  
ซึ่งในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนกังานมจุีดมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกัน 
และมีการทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมใน หมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา)

1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ือง ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นอย่างมาก โดยในปี 2559  
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบสอบถามเรื่อง คุณสมบัติและการพัฒนา 
กรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพื่อส�ารวจ
ความคิดเห็นว่า บุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
ควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริษัทฯ อยู ่ระหว่างการสรรหากรรมการเพศหญิงเพ่ิมเติม เพ่ือให้มี
ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากข้ึน 

คณะกรรมการบรษิทั (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560) มจี�านวน 12 ท่าน กล่าวคอื  
เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จ�านวน 2 ท่าน   
และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน  
 ซึ่งกรรมการอิสระ จ�านวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การท�างาน 
 ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 
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2. กรรมการอิสระ จ�านวน 6 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย  
 งามดีวิไลศักดิ์ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์  
 ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซ่ึงจ�านวน 
 กรรมการอิสระเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ และ  
 กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จ�านวน  
 5 ท่าน คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์ นายเลอศักด์ิ จุลเทศ  
 นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต และนางรัตนา  
 พรมสวัสดิ์

 นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) ไม่ได้เป็น 
 บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และกลยุทธ์ (นายทองมา  
 วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน  
 (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  
 หมวดบทบาทอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและ 
 หมวดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และกลยุทธ์)

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 89/3 
แห่งพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้  
ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้บริษัทฯ ได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ 
ก�าหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถ
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ
นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปีถัดไป และเม่ือครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
จากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระ ก็อาจ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกต้ังจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ  

มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา
และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดให้กรรมการ
บริษัทพ้นจากต�าแหน่งเม่ือมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีน้ีให้พ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวันประชุม คณะกรรมการบริษัท และ
ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก�าหนดการ 
ดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่าง
พร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 
กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมด้วย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ได้แก่ เรื่อง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
เร่ืองเพ่ือทราบ เร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่ 
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่
แทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบ
บัญชีและกิจการอ่ืนๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้า
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี  
และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คร้ัง และกรรมการ
บริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีท่ีผ่านมาและไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน
บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ก�ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ือง
และทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และ 2558)

องค์ประชุมขั้นต�่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู ่ไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
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1.7 การเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2559 และ 2558)

1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการน�าไปปฏิบัติ
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณา
แผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจ�าปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2559 ทีผ่่านมา 
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปี  
2560 - 2564 และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่าย
จัดการได้น�าแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่  
โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
ให ้ที่ประชุมคณะจัดการ คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ ์และ 
คณะกรรมการบริษัท รับทราบตามล�าดับเป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งในการ
ประชุมแต่ละคณะจะก�าหนดไว้เป็นวาระ เรื่อง รับทราบผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าเดอืนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส เพือ่ทีป่ระชมุ 
คณะจัดการ คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์และคณะกรรมการบริษัท 
จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรือ่งทีเ่หน็ว่าฝ่ายจัดการควรปรบัปรงุ/แก้ไข ต่อไป

1.9 คณะกรรมการชุดย่อย
บรษิทัฯ ได้จัดให้มคีณะกรรมการชุดย่อยตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ยังได้จัดต้ัง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท  
เช่น  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและคณะกรรมการ
บริหารและกลยุทธ์

1.9.1คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทาน ให้บรษิทัฯ จดัท�ารายงานทางการเงนิ 
อย่างถูกต้องและเพียงพอ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
หลกัการบญัช ีหรอืวธิปีฏบิตัทิางบญัชีทีส่�าคญั มรีะบบการควบคมุภายในและ 
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ 
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึง 
การสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ  
เข้าพบผูบ้รหิารตดิต่อพนักงานและเข้าถงึข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง โดยไม่มข้ีอจ�ากดั 
พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ ในกรณทีีเ่กิดรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจ 
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  
จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าป ี
ของบรษัิทฯ และสอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและก�าหนด 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสอบทานกฎบตัรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และปฏบิตักิาร 
อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
หน่วยงานปฏบิตั ิรวมทัง้มกีารปรึกษาหารือกับผูส้อบบญัชภีายนอกเป็นประจ�า

1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่รับทราบและให้ 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดับ
องค์กร สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจัดการ รวมทัง้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่ส�าคัญและ
พิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อ�านวยการและ
กรรมการผู้จัดการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสม 
ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม 
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน น�าเสนอ เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัอนมุตันิโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ นโยบายและแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีจ่ะสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานของบริษทัฯ ตามแนวทางของธรรมาภบิาล ดแูลให้ฝ่ายบรหิาร
จัดการน�านโยบาย/แนวปฏิบัติดังกล่าวข้างตันไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่าง 
ต่อเนือ่ง ตดิตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบั 
จรรยาบรรณและแนวปฏบิตัทิีดี่ ตดิตามและสัง่การในกรณทีีก่ารปฏบิตังิาน 
ของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก ่
คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

1.9.5 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีก่�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการ
ด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปี และอ�านาจการบริหารงานต่างๆ  
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ 
สภาพธรุกจิ พร้อมให้ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ การจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนั 
การเงนิ การซือ้ขาย/จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่การท�าธรุกรรมตามปกติ
ของบริษทัฯ ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ัง 
กลัน่กรองงานทกุประเภททีเ่สนอคณะกรรมการบรษิทั ยกเว้นงานทีอ่ยูภ่ายใต้ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และ/หรอืเป็นอ�านาจของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่

1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด
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เพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับ
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดท�ากฎบัตรของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กฎบตัร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารและกลยทุธ์ ซึง่เนือ้หาในกฎบตัร 
จะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึง่มกีารทบทวนปรบัปรงุอยูเ่สมออาทเิช่น หมวด
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการด�ารงต�าแหน่ง อ�านาจหน้าที่  
ความรบัผดิชอบ การประชมุ องค์ประชมุและการรายงาน โดยรายละเอยีด
เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com

การอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในปี 2559
ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จ�านวน 
2 คน คือ 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน

1. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหารและกลยุทธ์/ 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

Board that Make a  
Difference-BMD รุ่นที่ 3/2016

สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย

2. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้อ�านวยการ  
กลุ่มธุรกิจพรีเมี่ยม/  

กรรมการบริหารและกลยุทธ์/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ขั้นสูง รุ่นที่ 8

สมาคมวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่/การอบรมและพัฒนา
ความรู ้กรรมการ 
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ท้ังน้ี  
เพ่ือทีก่รรมการ ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่จะได้รบัทราบถงึข้อบงัคบั กฎระเบยีบ 
และข้อมลูทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการ 
จะได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งทัง้ภายในและภายนอก 
เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการ
ก่อสร้างของบรษิทัฯ ณ โครงการต่างๆ การศกึษาดงูาน ณ โรงงานพรคีาสท์ 
และนอกจากนั้นยังส�ารวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่ากรรมการ
แต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศในด้านใดเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.13 การอบรมหลักสูตรที่เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้น
ส�าหรับกรรมการอย่างสม�่าเสมอ โดยกรรมการบริษัทได้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จ�านวน 
10 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 ท ่าน 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 DCP Refresher Course จ�านวน 1 ท่าน และ 
The Role of Chairman (RCP) จ�านวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการ
ทั้งหมด 13 ท่าน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) อีกด้วย

1.14 นโยบายการควบคุมภายใน/การบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal 
Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  
โดยน�ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบ
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management:  
ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง)

1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและ
ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยก�าหนดเป็นแนวทางในการจดัการ
กับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมถึงองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและ
ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี  
รวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกต ิ
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ทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให ้
ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย (โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง)

1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.17 แนวทางในการจัดการกับความเส่ียงหลัก (Key Risk) 
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ท�าหน้าท่ีให ้
ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก�าหนดกรอบและแนวทางให้มีการ
จัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้
มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งระดบัองค์กร ได้มกีารเชญิตวัแทนจากสายการปฏบิตังิาน 
แต่ละสายงานมาน�าเสนอสิ่งที่ได้ด�าเนินการตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้รับฟัง 
ถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได ้จัดตั้งโครงการ Business Continuity  
Management (BCM) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและก�ากับดูแล
ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เม่ือเกิด
เหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เข้ามาด�าเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

1.18 หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า 
“หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการ” หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้า
ที่หลักด้าน Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจ
ของหน่วยงานมีดังนี้
(1) เพ่ือให้มีหลักการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับ 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบ 
 บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้าง 
 ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและ 
 ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
(2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง 
 คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ ้น เพื่อสร้างความสามารถ 

 ในการแข่งขัน น�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น 
 ในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน

1.19 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีนายเปรมศักดิ์ 
วลัลกิลุ ต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร)และเพ่ือให้การท�างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ้รายงานการปฏิบัติหน ้าที่ที่ส�าคัญและผลการปฏิบัติ  
หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดเผยจ�านวนคร้ังของการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุ 
ภายใน การท�ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบและนโยบายและข ้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อการด�าเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
2559 และ 2558 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และ
ในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส 
รวมทั้งการก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับรายการ 
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก�าลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม 
หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ 
 
นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
 ผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอ่ืนใด
(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร  
 หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติ 
 หน้าที่โดยตรง 
(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหาร 
 ในกิจการที่เป ็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ  
 แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู ้บังคับบัญชาทราบ 
 โดยทันที
(4) ระหว่างทีป่ฏบัิตงิานให้บรษิทัฯ และหลงัจากพ้นสภาพการปฏบิตังิานแล้ว  
 พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ  
 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล 
 การเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของ 
 บริษัทฯ และอ่ืนๆ
(5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข ้าไปมีส ่วนร ่วม  
 หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิด 
 ความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 เป็นลายลักษณ์อักษร
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(6) พนักงานจะต้องไม่กู ้ยืมเงินจากคู ่ค้าที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วย  
 ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที ่
 ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ
(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงิน 
 ในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงาน 
 ของบริษัทฯ เอง
(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับ 
 อนุมัติจากผู้มีอ�านาจ
(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ  
 อย่างเตม็ที ่ในกรณมีคีวามจ�าเป็นต้องท�างานอืน่เพือ่เพิม่พนูรายได้ หรอื 
 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาท�างาน งานนั้นต้อง
 9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม 
  อันดีของประชาชน
 9.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 9.3 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน 
  กับบริษัทฯ
 9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ
 9.5 ไม่เป็นการน�าความลับของบริษัทฯ ไปใช้
 9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การท�างานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมท้ังมีกรรมการบริษัท (กรรมการ
อิสระ) ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ ์
ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ (โปรดดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1.22 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับก�าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการ
บริษัทยังมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต ่างๆ ตามที่ก�าหนดไว ้ในกฎบัติของ 
คณะกรรมการบริษัทดังนี้
(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน  
 กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ
(2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 ท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 
 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด�ารง 
 ต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 
 เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
(3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ 
 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
 ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
(4) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตาม 

 ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
 และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(5) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท  
 หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืบคุคลภายนอก พร้อมทัง้ก�าหนดขอบเขต  
 อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
(6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตาม 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(7) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู ้มีอ�านาจ 
 ลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
(8) แต่งต้ังบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม 
 ของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
 มอี�านาจ และ/หรอืภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร  
 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
 อ�านาจนั้นๆ ได้
(9) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 ก�ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ 
 ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(10) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าว 
 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัต ิ
 ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
 และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(11) พิจารณาอนุมัติการจ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก ่ผู ้ ถือหุ ้น 
 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้นและรายงาน 
 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 
 ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
(ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึง
ประเด็นส�าคัญท่ีคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะท�าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ  
ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย รวมถึงน�าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย 

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ
และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย
ในทกุสิน้ปีส่วนงานเลขานกุารบรษิทัและส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
เพื่อประเมินผลงานประจ�าปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคน
ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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กลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและ
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ (ทัง้คณะและ 
รายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 85 - 100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 75 - 85 หมายถึง ดี
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 65 - 75 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50 - 65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนท่ีได้รับต�่ากว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่ 
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- บทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยและ 
 คณะกรรมการบริษัท
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
- สรุปความเห็นโดยรวม

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยแต่ละคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ  
 92.35 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบรหิารและกลยทุธ์ ผลการประเมนิในปี 2559 ได้คะแนน 
 ร้อยละ 84.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 คะแนน 
 ร้อยละ 98.16 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ผลการประเมิน 
 ในปี 2559 คะแนนร้อยละ 89.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมิน 
 ในปี 2559 คะแนนร้อยละ 91.21 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2559 คะแนน 
 ร้อยละ 95.46 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม

1.24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสูงสุด 
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผล 
การปฏบิตังิานของผู้บริหารสงูสดุในต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุส้ินปี  
โดยผลการประเมนิดงักล่าวถอืเป็นข้อมลูลับเฉพาะบคุคลไม่สามารถเปิดเผยได้  
ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ  
การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

1.25 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยจะพจิารณาจากคะแนนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ผลการด�าเนนิงาน 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ และการด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ได้ผ่านการประเมนิผลงานโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหมวด 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.26 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู ้บริหารไว้ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.27 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี ส่วนค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณา
ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  
เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว  
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.28 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการไว้  
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด บทบาทหน้าที่ของประธาน
กรรมการบริษัท)

1.29 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู ้สอบบัญชีภายนอก/ 
ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก 
เสนอแต่งต้ังและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งต้ัง โยกย้าย
และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

1.30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การท�างาน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและมปีระสบการณ์ท�างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ โดยในปี 2543 - 2545  
เคยท�างานในต�าแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ�ากัด 
(มหาชน) (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและ
ผู้บริหาร)
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1.31 การกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ  
ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎหมาย 
ดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

1.32 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ 
มีแผนสืบทอดงานในต�าแหน่งดังกล่าว โดยการให้ผู ้บริหารในระดับ
รอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะสามารถ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ 
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยการ 
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือน�า
เสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ด�ารง
ต�าแหน่งแทน

1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงใหม่
ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ  
มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู ้บริหาร 
ระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จะท�าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู ้บริหารระดับสูง 
คนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน ทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสูง ไม่จ�ากัดเพศ พร้อมอุทิศเวลา 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้ในการแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ นัน้  
ส ่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและ 
จัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
สรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและ
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด�าเนินการอยู่ การสรรหา 
กรรมการก็จ�าเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับ
ธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ จะด�าเนินการต่อไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็น 
กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

1.34 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผูบ้ริหารแต่ละท่าน  
จะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน

1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม
กนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มกีรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร หรอืฝ่ายบริหาร 
เข้าร่วมในการประชมุ เพือ่เปิดโอกาสให้อภปิรายปัญหาต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบั 
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2559  
ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 
16 ธันวาคม 2559

1.36 การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
ได้เพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

1.37 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ ณ สิ้นปี และหาก
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ  บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายชื่อไว ้
อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด โครงสร้างการ
จัดการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท)

1.38 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอก
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทฯ  
ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

1.39 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.40 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของ
ผู้บริหาร
ผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได ้ด�ารงต�าแหน่งเป ็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.41 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อท�า
หน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
ต้องทราบและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงาน 
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและ
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหมวด เลขานุการบริษัท และหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)

1.42 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ยึดม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนั้น เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ 
จึงได ้ประกาศเจตนารมณ์เป ็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงาน ผู้บริหาร ต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผลร้ายแรงต่อคุณภาพ
บ้านและการให้บริการลูกค้า ซึ่งพนักงานคนใดที่พบเบาะแสการทุจริต 
การคอร์รัปช่ัน การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน 
สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซ่ึงบริษัทฯ เห็นว่า
พนักงานท่านนั้นมีส่วนส�าคัญในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวัล
มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดี 
จากกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (CEO) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิด
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชน 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่  1 กันยายน 2557 
แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีข้ันตอนด�าเนินการต่อไปดังนี้
(1) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน 
 เรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุน 
 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ในระดับ “3-Established” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงระดับนโยบาย 
 ที่บริษัทฯ ก�าหนดเพ่ือด�าเนินการการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ  
 เพื่อระบุการด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่า  
 อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน การส่ือสารและการฝึกอบรม 
 แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ 
 ต่อต้านคอร์รปัชัน่ รวมทัง้การดแูลให้มกีารด�าเนนิการตามนโยบายและ 
 มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท 
 อย่างน้อยทุกปี
(2) วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 น�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท  
 เพ่ือลงนามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
(3) วันท่ี 15 - 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ 
 ความเห็นชอบก่อนยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
(4) วันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการ 
 แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้านการทุจริต  
 (Collective Action Coalition) 

1.43 การไม่กระท�าผิดด้านการทุจริต/กระท�าผิดจริยธรรม 
การก�ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน  
ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระท�าผิดจริยธรรม 
(Penalty) หรือกระท�าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีผู้บริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการ
ก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ รวมทัง้ไม่มชีือ่เสยีงในทางลบอนัเนือ่งมาจาก 
ความล้มเหลวในการท�าหน้าท่ีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยไม่ 
กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้
ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ค�านึง
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร 

เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการ 
เสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งค�าถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับวาระ
การประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อ 
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียง
แต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและไม่ได้กีดกัน หรือสร้าง
อุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) 
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ 
จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น  
ค่าตอบแทนประจ�า เบี้ยประชุม โบนัส/บ�าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ 
เช่น สวัสดิการประกันกลุ่มให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาก่อนน�าเสนอ
เรือ่ง ค่าตอบแทนให้ผูถ้อืหุน้พจิารณา คอื พจิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีด 
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชดุย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิารและกลยทุธ์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไรของบริษัทฯ  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรษิทัก่อนน�าเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น
2.3.1 นโยบายการก�าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม
เพื่ออ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่มซึ่งรวมถึง 
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน  
นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจ�าปี บริษัทฯ จะก�าหนดวัน เวลาและสถานที่  
ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์ จะเร่ิมประชุมในช่วง
เวลา 8.30 - 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนสามารถ 
ส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลง
ทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ หรือท้องที่อันเป็นท่ีตั้ง 
ของส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางไป 
ร่วมประชุมได้ง่ายและจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุม โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจ�ากัด
โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
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สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัท 
เห็นความจ�าเป็นหรือสมควร

ในปี 2559 ที่ผ ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.45 น. ณ ห้อง
บันยัน บอลรูม ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ 
แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู ้ถือหุ้นสามารถเดินทาง 
มาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการ 
คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทั้งในการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุม  
ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจนและบริษัทฯ ยังได ้ 
ประสานงานกับผู ้ถือหุ ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเพื่อให้จัดส่งหนังสือ 
มอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ล่วงหน้าเพือ่ตรวจสอบความถกูต้องก่อนวนัประชมุ 
และอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2.3.2 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู ้รับมอบ
ฉันทะที่เข ้าร ่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสาร 
ลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
โครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แสดงให้เหน็ถงึการมกีลไกในการป้องกนั 
การครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมใช้เป็น 
เกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ  
หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้าง 
การถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float  
มากกว่ากฎหมายก�าหนดและมากกว่าร้อยละ 25 โดยในปี 2559  
ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float เท่ากับร้อยละ 30.58

2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อ
กรรมการและส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวัน  ประชุม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อ
กรรมการและส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
โดยก�าหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความ
เป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบ  
รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส 
ให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค�าถาม
ก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2558  
จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com 
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) 

2.6 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรน�าเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วม
ประชุม อาทิ บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณ ี
ที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องน�าหลักฐานของผู้มอบฉันทะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งที่ร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 1/1

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1/1

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 1/1

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 1/1

5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 1/1

6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล* 1/1

7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย** 1/1

8. นายวิเชียร เมฆตระการ 1/1

9. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 1/1

10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 1/1

11. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 1/1

12. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1/1

13. นายปิยะ ประยงค์ 1/1

หมายเหตุ: *ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท  
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
 ** นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท  
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท  
 โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560

2.6.3 การก�าหนดวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ 
บริษัทฯ จะก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจัดให้ 
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกต้ังกรรมการ การก�าหนด
อ�านาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ 

มาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และส�าเนาบัตรประชาชน หรือ
ส�าเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลใน
ฐานะเป็นผู้แทน จะต้องน�าหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ 
หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีมีการ
รับรองส�าเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน 
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิท
จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะท�าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  
ผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิทัฯ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ผูบ้รหิารล�าดบั 4 รายแรก  
ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
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บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าใน 
การประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติ 
โดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการ 
เพ่ิมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู ้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบาย
วิธีการนับคะแนนของผู ้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะ  
โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนน
เสียงส�าหรับผู้ถือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีสิทธิอย่าง 
เท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม  
ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียง
ข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด
อีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 

2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง
บริษัทฯ สนันสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักทั่วไป
ตามกฎหมาย และวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�า
รายการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม 
บรษิทัฯ บนัทกึการแจ้งวธิกีารลงคะแนน นบัคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน  
ให้ผู ้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายช่ือ พร้อมต�าแหน่ง
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และค�าถาม  
ค�าตอบ ค�าชี้แจง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่ง
เป็นจ�านวนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู ้ ถือหุ ้นที่ไม ่ได ้
เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของ 
กรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง กรณีที่กรรมการบริษัท
คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ต้องไม่อยู ่
ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการ
ออกเสียงเลือกต้ัง หรือถอดถอนกรรมการ

2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ภายหลังจากการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจาก 
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com  
อีกด้วย

2.8 การจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของ 
บริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ทั้งนี้จะจ่าย
เงินปันผลให้แก ่ผู ้ถือหุ ้นได ้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ  
มีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่ง
ตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ปีละ 2 คร้ัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 22 
มกราคม 2559) ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจาก
หักเงินส�ารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรเพียง
พอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้น
เป็นคร้ังคราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป ทั้งนี้เงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติ
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
ให้จัดสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็น
สมควร หรือจัดสรรเป็นทุนส�ารอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป  
บริษัทฯ จะจ ่ายเงินป ันผลภายใน 1 เดือนนับแต ่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท 
ลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

2.9 การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู้แต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น
ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีใดๆ  
ในบริษัทฯ

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ รับผิดชอบให ้มีการปฏิบั ติที่ เท ่าเทียมกันและเป ็นธรรม 
ต่อผู ้ถือหุ ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยและผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ  
โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการ
เอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู ้ถือหุ ้นที่ มีอ�านาจควบคุม  
เพื่อให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
ก�าหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
สามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการ 
ให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ต่อประธานกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรษิทัฯ  
มีกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยม่ันใจได้ว่าสามารถเลือกต้ังกรรมการ 
ที่เป็นอิสระ เพ่ือดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหา 
กรรมการบริษัททุกคนจะต ้องผ ่านความเห็นชอบของที่ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติ
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แต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้  
ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่กรรมการ 
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หัวข ้อ 
นักลงทุนสัมพันธ์)

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอ�านวย
ความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบั 
หนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งค�าแนะน�า  
ข้ันตอนในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่าง 
ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ 
ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือ
มอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะ 
ที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไข
ที่ยุ ่งยาก ต่อการมอบฉันทะให้ผู ้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้  
ผู ้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.  
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย  
3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร 
ประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้แก่ผูถ้อืหุน้ชาวไทย 
และชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
การจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และ 
ความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ ก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา 
เกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเร่ือง 
จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ  
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดย่อยท่ีเกี่ยวข้องในวาระนั้นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องดังกล่าวด้วย 

บรษิทัฯ ประกาศการนดัประชมุผูถ้อืหุน้ทางหนงัสอืพมิพ์รายวนัภาษาไทย 
ฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ของบรษิทั www.pruksa.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบบัสมบรูณ์)  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูล วัน เวลา 
สถานท่ี วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในท่ีประชุมแก่ผู ้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทันเวลา 

3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในปี 2559 ที่ผ ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะ 
ทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การให้กูย้มืเงนิ การค�า้ประกนั 
สินเชื่อแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากน้ัน
บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กู้ยืม หรือค�้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนอีกด้วย

3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้
ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและ
การใช้ข ้อมูลภายในที่เป ็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งนโยบาย 
ดังกล ่าวให ้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานในองค ์กรถือปฏิบัติ  
รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะสร้างความม่ันใจว่านโยบายดังกล่าว 
เป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยก�าหนดให้มีการจัดงานวัน CG Day  
ข้ึนเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู ้และ 
ท�าความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นด้วยและยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และลงนามให้สัตยาบันไว้ทุกคน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ คร้ังแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งต้ังและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการ รวมทั้งจะต้องรายงาน 
ให้กรรมการรับทราบเป็นประจ�า ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูล
ที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู ่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่
บริษัทฯ ทุกประเภท
(1) บริษัทฯ มีการก�าหนดชั้นความลับของข ้อมูลและการปฏิบัติ 
 เพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารส�าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ 
 จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ  
 แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้ 
 เป ็นความลับ ต ้องไม ่เป ิดเผยความลับของลูกค ้าต ่อพนักงาน 
 ของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับ 
 โดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ 
 ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย 
(3) ในการว่าจ้างบคุคลทีเ่คยท�างานกบัคูแ่ข่งทางการค้า หรอืรฐับาลมาก่อน  
 บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้น 
 เคยท�าไว้กับคู ่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และ 
 ต้องไม่กระท�าการใดเพือ่ให้บคุคลนัน้กระท�าการอนัเป็นการผดิข้อตกลง 
 กับคู ่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้อง 
 ด�าเนินคดีตามมา
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3.5 การท�ารายการเก่ียวโยงกัน
ในกรณีที่มีการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก่อนท�ารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน นโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของ
รายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวต้องกระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  
(Fair and at arms’ length) โดยในปี 2559 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่ได้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยฝ่าฝืน และ/หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการ 
เก่ียวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คือ เม่ือพิจารณาระดับของการท�ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่า 
ร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น

3.6 การท�ารายการที่เก่ียวโยงกันในปี 2559
ในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จ�านวน 4 รายการดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
และความจ�าเป็น

มูลค่าของ
รายการ 

เกี่ยวโยงกัน 
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

รายการที่ 1.
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

กรรมการบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นของ PS

PS เช่า พื้นที่ในอาคาร
หลักสี่พลาซ่า ชั้น 10  
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ 
เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ส่วนกลาง

2.4 สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ 425.68 ตารางเมตร 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และ
ต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559  ในอัตราเดือนละ 
268,148 บาท
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด 
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่ PS เข้าท�ากับ
บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และ
ค่าบริการที่ PS เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

รายการที่ 2.
นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์  
(บุตรชายของ นางรัตนา  
พรมสวัสดิ์)
น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์ 
(บุตรสาวของนางรัตนา 
พรหมสวัสดิ์)

บุตร และบุตรีของ 
นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
กรรมการ และผู้ถือหุ้น
ของ PS

PS ขายโครงการ 
แชปเตอร์วัน  
เดอะ แคมปัส  
รวมจ�านวนทั้งสิ้น 2 
รายการ ให้กับบุตร 
และบุตรีของผู้บริหาร
ของ PS

- ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ  
แชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส จาก PS จ�านวน 2 ยูนิต  
ซึ่งมีราคาขายสุทธิ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน
ยูนิตละ 4.0 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท
โดยนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ในฐานะผู้บริหาร 
ประสงค์ใช้สิทธิเพื่อรับส่วนลดที่ก�าหนดตาม
นโยบายสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่บุตร
จ�านวน 1 ยูนิต ในขณะที่อีก 1 ยูนิตซื้อขายใน
ราคาปกติตามที่ PS ก�าหนดไว้ส�าหรับขายให้แก่
บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการ
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของ PS อย่างถูกต้อง

รายการที่ 3.
นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์ 
(หลานชายของ นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์)
น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์ 
(หลานสาวของ นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์)
นางเพชรดาว แซ่จิว 
(พี่สาวของนายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์) 
นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์ 
(พี่ชายของนายทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์)

บุคคลที่เกี่ยวข้องของ 
นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์ 
กรรมการ และผู้ถือหุ้น
ของ PS

PS ขายโครงการ  
The Palm พัฒนาการ  
รวมจ�านวนทั้งสิ้น  
5 รายการ ให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
ของ PS

58.3 ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ  
The Palm พัฒนาการ  จาก PS จ�านวน 5 ยูนิต 
ซึ่งมีราคาขายสุทธิ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน
ยูนิตละ 11.5 ล้านบาท 3 ยูนิตและ 11.9 ล้านบาท 
2 ยูนิต
โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ในฐานะผู้บริหาร 
ซื้อขายในราคาปกติตามที่ PS ก�าหนดไว้ส�าหรับ
ขายให้แก่บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการ
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของ PS อย่างถูกต้อง
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3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขายสินทรัพย์
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซ้ือ/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เก่ียวกับการซ้ือ/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 
1 วันล่วงหน้า ก่อนท�าการซ้ือ/ขาย เพ่ือเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
และความจ�าเป็น

มูลค่าของ
รายการ 

เกี่ยวโยงกัน 
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

รายการที่ 4.
นายกล้าหาญ ประยงค์ 
(พี่ชายของนายปิยะ ประยงค์)

บุคคลที่เกี่ยวข้องของ 
นายปิยะ ประยงค์
กรรมการ และ 
ผู้ถือหุ้นของ PS

PS ขายโครงการ 
The Palm พัฒนาการ  
รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1 
รายการ ให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
ของ PS

7.7 ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ  
The Palm พัฒนาการ  จาก PS จ�านวน 1 ยูนิต 
ซึ่งมีราคาขายสุทธิ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน
ยูนิตละ 7.7 ล้านบาท 
โดยนายปิยะ ประยงค์ ในฐานะผู้บริหาร ซื้อขาย
ในราคาปกติตามที่ PS ก�าหนดไว้ส�าหรับขายให้แก่
บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการ
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของ PS อย่างถูกต้อง
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4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้ก�าหนดเป็น
แนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
สิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู ้ถือหุ้น 
พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รบั 
การดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกลุม่ต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที ่ทัง้นี ้เพือ่ให้กจิการของบรษิทัฯ ด�าเนนิ
ไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม (รายงานการพฒันา 
อย่างยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  
แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจ�าปี

4.1 การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4.1.1 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนัก 
ดว่ีาผูถ้อืหุน้ คอื เจ้าของกจิการ ดงันัน้ในการด�าเนนิธรุกิจบรษิทัฯ จงึมุง่มัน่ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  
รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสินใจด�าเนนิการใดๆ  
 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นทุกราย  
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูล 
 ทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่ า เสมอและ 
 ครบถ้วนตามความเป็นจริง
(3)  รายงานให้ผู ้ถือหุ ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคต 
 ของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู ่บนพื้นฐานของ 
 ความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(4)  ไม ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้อื่น โดยใช้ข ้อมูลใดๆ  
 ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการใดๆ  
 ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
(5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการ 
 ประชุมผู้ถือหุ้น
 
พนักงาน: พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยส�าคัญ
สู่ความส�าเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการท�างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  
การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม 
และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ 
ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ  
ศาสนาหรือความเช่ือ

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดม่ัน
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ 

ยังมีนโยบายดูแลเร่ืองค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพจิารณาจากความสามารถ 
ในการท�าก�าไรในแต่ละปี  และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced  
Scorecard รวมทั้ งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ เช ่น กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป ็นการเก็บออมและสร ้างหลักประกันให ้แก ่
พนักงานและครอบครัว รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู ่กับความสมัครใจและอายุงาน 
ของพนักงาน ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบ 
ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 สวัสดิการเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย  
กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทน 
กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน ของเยี่ยมกรณี 
เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและเงินช่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  เงินช ่วยเหลือค ่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ  
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความเป็นส่วนตัว
  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิด 
 จากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
 ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูล ส่วนตัวอ่ืนๆ 
 ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหาย แก่เจ้าของ 
 หรือบุคคลอ่ืนใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิด ทางวินัย 
 เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือ 
 เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 1.1 คุ ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานท่ีอยู ่ในความครอบครอง  
  หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
 1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ 
  จะท�าได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
 1.3 จ�ากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและ 
  ผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่จ�าเป็น

(2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม
 2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและ 
  ศักดิ์ศรี
 2.2 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ  
  ด้วยความเป็นธรรม โดยค�านงึถงึคณุสมบตัขิองแต่ละต�าแหน่งงาน  
  คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข ้อก�าหนดอ่ืนๆ  
  ที่จ�าเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
 2.3 บริษัทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม 
  ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิาน 
  และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนน้ัน
 2.4 บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 
  เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน และเพื่อเปิดโอกาส 
  ให้พนักงานก้าวหน้าในการท�างานต่อไป โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา  
  พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคน  
  โดยรวมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับ 
  บญัชาระดบักลางและผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู ซึง่หลกัสตูรทีบ่รษิทัฯ  
  จัดเตรียมไว้ส�าหรับพนักงานทุกคน แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่  
  (1) หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ (On boarding  
   program)
  (2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน (Foundation)
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  (3) หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)
  (4) หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality &  
   Safety)
  (5) หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership  
   & Expertise)
  (6) หมวดวิชาเลือก (Elective)
  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
  หมวด การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน)
 2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพ 
  และความสัมพันธ ์อันดีในการท�างานร ่วมกัน โดยบริษัทฯ  
  จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู ่เสมอ 
  ตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะท�าได้
 2.6 บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางการสือ่สาร เสนอแนะ 
  และร้องทกุข์ในเรือ่งคบัข้องใจเกีย่วกบัการท�างาน ซึง่ข้อเสนอต่างๆ  
  จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�าหนดวิธีการแก้ไข  
  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดี 
  ในการท�างานร่วมกัน
(3) การล่วงละเมิด
 3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน 
  และพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือ 
  ผู้บังคับบัญชา
 3.2 พนักงานต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคาม 
  ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐานของ 
  เช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
 3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
  หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู ้ที่มี 
ความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยังมีแนวทางการพัฒนา
เพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถ 
ใช้ศักยภาพในการท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงาน 
ที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความรู ้และ
ทักษะที่พนักงานได ้รับ น้ันยังเป ็นความรู ้ที่ ติดตัวไปกับพนักงาน  
ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดในการท�างานในอนาคตและหลังจากเกษียณ
อายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้สายงานทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ากับ 
การลงทุน บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า ไม่ได้เกิด
จากการด�าเนินการของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือผู ้บริหารเท่านั้น  
แต่เช่ือว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธี
การพัฒนาท่ีหลากหลาย อาท ิ
- การจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพฤกษา (Pruksa Culture)  
 ค่านิยมพฤกษา (Pruksa Value) และภาวะผู้น�า (Leadership  
 Competency) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
-  การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานทีเ่ข้ามาท�างานโดยใช้ Competency  
 Based Interview เพ่ือให้สามารถรับผู ้สมัครที่สอดคล้องกับ 
 วัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบ 
 ของพฤกษา เพราะบริษัทฯ เชื่อว ่าสิ่ ง เหล ่า น้ีท�าให ้ประสบ 
 ความส�าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

- ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ�าปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรม 
 ทีม่ทีัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัจิรงิ การสร้างวฒันธรรม การสอนงาน  
 (Coaching) โดยหวัหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบการดแูลพนกังานใหม่ 
 โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบ 
 การมอบหมายงานที่ให ้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได ้และ 
 มีกรอบการด�าเนินงานที่เป็นนโยบายชัดเจน ซ่ึงทั้งหมดน้ีเอื้อให้ 
 หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกัน 
 ได้อย่างเหมาะสม
- การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการก�าหนด  
 Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือระบุ 
 ผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
 และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการ 
 บริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดท�า 
 แผนทดแทนต�าแหน ่งงานส�าหรับผู ้บริหารระดับฝ ่ายขึ้นไป  
 (Department, Division, SBU/BU) โดยการก�าหนดท้ัง Talent,  
 Successor นั้น ยังค�านึงถึงความจ�าเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห ์
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย
- สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path)  
 ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าต�าแหน่งถัดไปของตนเองตาม 
 สายอาชีพคืออะไรและมีการก�าหนดความรู ้  ทักษะและตัววัด 
 ผลงานของต�าแหน่งถัดไป เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพ 
 ร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจนก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการ
 พัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพท่ีได้ต้ังไว้
- ส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต ่อองค์กรอย่างสม�่าเสมอ  
 ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการส�ารวจดังกล่าวจะถูกน�ามาก�าหนดแผนงาน 
 ร่วมกันทั้งองค์กรในการที่จะเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงาน 
 ต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องด�าเนินการ 
 อย ่างต ่อเนื่องและบรรจุเป ็นส ่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของ 
 ผู้บริหารด้วย
 (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 หมวด การพัฒนาบุคลากร)

นโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม ่เ ก่ียวข ้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ เรื่อง การสรรหา
ว่าจ ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ ้าง  
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ  
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป  
รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และ
บริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว ่าจ ้างพนักงานเข้าด�ารงต�าแหน่งใดๆ โดยท่ี 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  
หรือสมาชิกในครอบครัว ท�าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถ
และความเหมาะสมกับต�าแหน่งงานนั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วยงาน 
ราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้พิการได้มีงานท�า  
ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่จัดจ้างพนักงานผู้พิการ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนส�าหรับ
การใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
หมวด การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)

129

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค ์
ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอและบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่
ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการด�าเนินงานดังน้ี
(1) ส ่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน  
 ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับ 
 สินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ และ 
 ทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมูลเพยีงพอในการตดัสนิใจ  
 โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิ ท้ังในการโฆษณา หรอืในการสือ่สาร 
 ช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 
 เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
(3) ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มรีะบบ  
 และช่องทางการ ติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า 
 และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน  www.pruksa.com และ  
 Pruksa Contact Center 1739
(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทาง 
 ที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่ง: บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์
ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และด�ารงความเป็นบริษัทฯ ชั้นน�า 
ในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยการสนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืก�าหนดให้คูค้่าต้องขายสนิค้าของบรษิทัฯ เท่านัน้ 
และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลัก
การปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยวิธีการ 
 ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ
(3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายช่ือเสียงแก่คู ่แข่งทางการค้า
(4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการ 
 ขจัดคู่แข่งขันทาง การค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
 
คู่ค้า คู่สัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมภิบาล  
(CG) ในการด�าเนินการสรรหา การจัดซื้อ และจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้าง
ผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/
ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคา 
งานจ้างเหมา  เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรอื รบังานออกแบบกบับรษิทัฯ  
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ดังนั้น  
ในกรณีที่คู ่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ 
ในลักษณะท่ีเป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือ
ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม เพื่อให้คู ่ค้าได้มาซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการ
ตอบแทน หรือในกรณีท่ีคู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือก 
คูค้่าของบรษัิทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคูค้่า หรอืเป็นการขจดั 
คู่แข่งทางการค้า บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืให้คูค้่าแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบทนัที  
พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม

ในการจัดซื้อ จัดจ้างแก่คู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม 
และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง 
 มีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
 1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 1.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติ 
  ตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต 
  ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงิน 
  ที่ตกลงกัน
2. บริษัทฯ มุ ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับ 
 คู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้า 
 และบริการท่ีคุ ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และ 
 มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัว 
 จากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับคู ่ค ้า หรือคู ่สัญญาท่ีมี 
 ความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่นเป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็น 
 เจ้าของ หรือหุ้นส่วน
5. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน ์
 ส่วนตัว หรือผู้อ่ืน

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า
1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการท�างาน
2. ประเมินคุณภาพของงาน สินค้าและบริการ
3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และ 
 ความพร้อมของทีมงาน

การร้องเรียน
1. การแจ้งข้อร้องเรียน
 กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 กับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงส่อไปในทางทุจริต  
 ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถ 
 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง Line (Line ID: @pruksacg),  
 ทาง Website (www.pruksa.com) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ 
 ขอความเป็นธรรม, Email: CG@pruksa.com และไปรษณีย ์
 ส่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อาคาร 
 เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวง 
 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส�าคัญในการช่วยองค์กรแล้ว  
 ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท  
 (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) อีกด้วย 
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2. มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
 ผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับ 
 ความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 2.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น 
  จะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ  
  แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท�าให้บริษัทฯ สามารถรายงาน 
  ความคบืหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจรงิให้ทราบ หรอืบรรเทาความเสยีหาย 
  ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด 
  ทีส่ามารถระบตัุวผูแ้จ้งได้แล้วด�าเนนิการสบืสวนว่า มมีลูความจรงิ 
  เพียงใดหรือไม่
 2.3 ผู้รบัข้อร้องเรยีนต้องเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเป็นความลบั และเปิดเผย 
  เท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ 
  ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2.4 กรณีทีผู่ร้้องเรียน หรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ  
  เหน็ว่าตนอาจได้รบัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดร้อน 
  เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
  ข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
  ตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครอง  
  โดยผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
  ไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ 
  เดอืดร้อนเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภยั ผูท่ี้ได้รบัความเดอืดร้อน 
  เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ 
  ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

เจ ้าหนี้ : บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ ้าหนี้  
โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการ
ผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้า หรือเจ้าหน้ี 
สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีเจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อมิให้ 
 เกิดการผิดนัดช�าระหน้ี
(2) ในการช�าระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน  
 หรือการค�้าประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไข 
 ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
(3) เมื่อมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญและ 
 อาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�าระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้ง 
 ให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิด 
 ความเสียหาย
(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

ชุมชนและสังคม:  บริ ษัทฯ ให ้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคม 
โดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนสืบไป 
บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและ
ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดทุกกระบวนการ (Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับ 
การด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อม 
 เป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 ที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
(2) มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
 อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
(3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละ 
 ท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ
(5) ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ต้ังอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน  
 และชุมชน
(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ท่ีบริษัทฯ  
 เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
(7) ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน ตลอดจนควบคุม 
 การปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
(8) ตอบสนองอย ่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ ท่ี มี 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจาก 
 การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ 
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

บริษัทฯ ยังมีการด�าเนินการด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู ่ 
นอกกระบวนการ เพ่ือร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ผ่านนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเนื้อหา  
ในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global 
Reporting Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การด�าเนินงานด้านสังคม)

การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น
-  โครงการตรวจสุขภาพฟรีจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นน�า 
 ให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบโครงการฯ 
- การแจกพันธุ ์ไม้ให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ที่อยู ่อาศัยโดยรอบ 
 โครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนสีเขียว
-   โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน 
 ได ้เรียนรู ้การก�าจัดขยะและน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด ป ้องกัน 
 การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
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- การให้ความรู้เรื่อง การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว  
 เพื่อสร้างความย่ังยืนแก่โรงเรียนในชุมชน 
- การให้ความรู ้เร่ือง การคัดแยกขยะ เพื่อน�ากลับมารีไซเคิลเป็น 
 ปุ๋ยหมักชีวภาพและสร้างความยั่งยืนแก่โรงเรียนในชุมชน
- โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน

ผลของการด�าเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. รางวัล Certificate of ESG 100 Company  โดยบริษัทฯ อยู่ใน  
 100 อันดับหลักทรัพย ์ที่มีความโดดเด ่นในการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างยั่งยืน (ESG 100) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของ 
 กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ�าปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียน 
 ทั้งหมด 621 บริษัท ด้วยผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม  
 สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance:  
 ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 
2. ได ้รับคัดเลือกให ้อยู ่ ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand  
 Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพ่ือเป็น 
 ทางเลือกส�าหรับนักลงทุนที่ต ้องการลงทุนในหุ ้นของบริษัท 
 จดทะเบียนที่มีความโดดเด ่น ด ้านสิ่ งแวดล ้อม สังคม และ 
 บรรษัทภิบาล (ESG)
3. โล่รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น จาก  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณา 
 จากผลงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
4. รางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจ�าป ี 2559  
 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก  
 CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
5. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท  
 ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยความสมัครใจ  
 (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ  
 ให้ความส�าคัญด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลัก 
 ธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 อย่างเป็นรูปธรรม

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีนโยบาย 
ที่ ชัดเจนและเป ็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย  
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย  
สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือน 
ส ่วนหนึ่ งของสังคม ที่จะร ่วมก ้าวเดินไปสู ่การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได ้ด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต ่อเนื่อง ควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 
(1) มุ ่งมั่นสนับสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับ 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อก�าหนดอื่นๆ  
 ที่เก่ียวข้อง
(2) ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ 
 อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
(3) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 เป็นผูน้�า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้พนกังานปฏบิตังิานด้วย ความปลอดภยั 
(4) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง  
 เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส�าคัญตลอดเวลา 
 ที่ปฏิบัติงาน
(5) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ท�าความสะอาด และความเป็น 
 ระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
(6) มุ่งม่ันสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม 
 และพัฒนาจิตส�านึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน
(7) มุ ่งมั่นสนับสนุนให ้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ 
 การบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
(8) มุ่งม่ันหาหนทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการตรวจ 
 ติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของมลพิษ  
 รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม ่อันตรายเพื่อรักษา 
 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกัน 
 มลภาวะทางน�้า อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้น 
 จากกิจกรรมต ่างๆ ของบริษัทฯ ให ้ส ่งผลกระทบน ้อยที่สุด 
 ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน”  
 หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 และหมวด การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ปี 2555 - 2559

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ส�านักงานใหญ่

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.053 0 0 0

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.213 0 0 0

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0 0

จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตจากการท�างาน
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

สายงานก่อสร้าง

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 0.732

หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 0

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR)
ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 6.809

หญิง 0 0.087 0.902 2.458 0

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 105,681.82

หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 0

จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตจากการท�างาน
ชาย 1 2 2 2 1

หญิง 0 0 0 0 0

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 0.270

หญิง 0.22 0 0.132 0.160 0.270

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR)
ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน (LDR)
ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 0.405

หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 5

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 852.27

หญิง 0 0 5,682 0 11,364

จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตจากการท�างาน
ชาย 0 1 1 0 0

หญิง 0 0 0 0 0
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จากข้อมูลสถิติในปี 2559 จะเห็นได้ว่า ส�านักงานใหญ่ ไม่มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึน ส่วนสายงานก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 
ส่วนสุดท้ายงาน พรีคาสท์ มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
 
 4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ
บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยการประหยัดพลังงานและน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้
กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง การเปิดไฟเฉพาะ
จุดท่ีต้องการใช้งาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่ไม่สูง การใช้รถร่วมกัน
ในทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยปลูกฝังให้เป็นค่านิยมส่วนตัว
และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของครอบครัว 

4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ ซ่ึงถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ท่ีได้รับ
การคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งรวมไปถึงติดตั้ง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เถื่อนหรือซอฟแวร์
ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นและ 
ห้ามจ่ายสินบน 
(1) การให้และรับสินบน
 1.1 ห้ามมิให้ผู ้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือ 
  ทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ 
  หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน ์
  อันชอบธรรม
 1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใด 
  แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�า หรือละเว้นการกระท�า 
  ที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน
(2) ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
 2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ  
  จากคู ่ค้าหรือผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต ่
  ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู ้รับพึง 
  พิจารณาและปรึกษาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขอค�าแนะน�า 
  ตามความเหมาะสม
 2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น  
  ทองค�า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท�านองเดียวกัน
 2.3 ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค ่าที่ เหมาะสมในโอกาส 
  อันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนที่ม ี
  ลักษณะเป็นของช�าร่วยในวันข้ึนปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถ 
  ยอมรับได้
 2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของช�าร่วย กระเช้าของขวัญ และ/ 
  หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท  
  (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและส่งคืน  

  หรือพิจารณาด�าเนินการส่งมอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ  
  ยกเว้นของที่เน่าเสียได้ หรือมีอายุจ�ากัด
 2.5 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะ 
  ที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง 
  กับงานของบริษัทฯ

4.5 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต
นอกจากการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติ การคอร์รปัชัน่ดงักล่าว 
ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท�าให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสาร
ใต้ร่มพฤกษา E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ 
(VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการส�ารวจความคิดเห็น
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต

4.6 กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ตามค�าประกาศเจตนารมณ ์
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริต 
ไปแล้วเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557 และมีกระบวนการในการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร ์ รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยง 
ในกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงและจัดท�าแผนบริหาร
จดัการและควบคมุภายใน เพือ่ไม่ให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร

4.7 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกัน
และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ 
กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจน
กระบวนการก�าหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงาน 
พรีคาสท์ ไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทาง  
Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน ประชาชน
และภาครัฐ ฯลฯ

4.8 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู ้ด ้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการ 
ต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือเก่ียวข้องในการ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรม 
ในด้านคอร์รัปชั่นแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าท�างานและมีการอบรม
พนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ในรูปของ Video และ 
Billboard ตลอดจนประกาศและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ
การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 
ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืน/มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน

4.9 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Policy) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งภายในองค์กรและบุคคล
ภายนอก ดังนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ ่งพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝัง 
ค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึง 
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ 
การฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแก่พนักงานทุกคน
ที่ปฏิบัติงานในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ต้ังแต่วันแรกของการเร่ิมงาน
และการเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิสิต นักศึกษา
และองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เป็นต้น  
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

4.10 การร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือ
ต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
(1) การแจ้งข้อร้องเรียน
 หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่า 
 ฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถ 
 สอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 - ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
 - ฝ ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
  โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 - หน่วยงาน หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทฯ ก�าหนด เช่น ร้องเรียน 
  ต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1739,  
  ช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website (www. 
  pruksa.com) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม,  
  Emai: CG@pruksa.com และไปรษณย์ีส่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา  
  เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์  
  ช้ัน 28 เลขที่  979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
(2) กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน
 - รวบรวมข้อเท็จจริง
  ผู้รับข้อร้องเรียนต้องด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ันด้วยตนเอง  
  หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินการ หรือหน่วยงาน 
  ที่ท�าหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
 - ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล 
  ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล  
  เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง  
  โดยอาจด�าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากร 
  บุคคล หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่อ 
  อย่างอื่นเป็นผู้ด�าเนินการประมวลผลและกล่ันกรองข้อมูล หรือ
  มอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ด�าเนนิการประมวลผล 
  และกล่ันกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับ 
  การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป
(3) มาตรการด�าเนินการ 
 - ผู้รับข้อร้องเรียนน�าเสนอมาตรการด�าเนินการระงับการฝ่าฝืน  
  หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับ 
  ผู ้ที่ ได ้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึงความเดือดร ้อนเสียหาย 
  โดยรวมท้ังหมด

(4) รายงานผล
 - ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ท้ังน้ี 
  ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ 
  บรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
(5) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความ 
 คุ ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด  
 คู่ค้า คู่สัญญา เร่ือง การร้องเรียน)

4.11 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายค ่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล ้องกับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่าย 
ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด โดยระยะสั้นน�าแนวคิด BSC (Balance Scorecard)  
และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทน 
ตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อสร้างความผูกพัน 
ของพนักงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 
พืน้ฐาน โดยมอีตัราผลตอบแทนระหว่างเพศหญงิและเพศชายในอตัรา 1:1  
เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส เป็นรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชั่น และ
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพย ์
ต่อพนักงาน (ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2548 จนถึง
ปัจจุบัน

4.12 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อม
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด�าเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า 
สิ่งแวดล้อม

4.13 การถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญ
ภายในระยะเวลาที่ทางการก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกด�าเนินการ 
โดยหน่วยงานก�ากับดูแลแต่อย่างใด

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม�่าเสมอและทันเวลา 
โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56 - 1) รายงานประจ�าปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้ม ี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ  
กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เก่ียวข้อง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่างครบถ้วน สม�่าเสมอ ท่ัวถึง  
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของ
กลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมและสัดส่วนของผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและ
เป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง  
(Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของ
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กรรมการ คู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและ 
ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร 
ด้วย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้าน
การบริหารความเส่ียง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
รายงานของผู ้สอบบัญชี ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบ
บัญชีและค่าบริการอื่นที่ ผู ้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ 
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร ่วมประชุมในปีที่ผ ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนา 
ความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
5.1 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บรษิทัฯ เล็งเห็นและให้ความส�าคญักับการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ โดยบรษิทัฯ  
ดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนาองค์กรและโครงการ
ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต ่อบริษัทฯ และผู ้มีส ่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
การเป ิด เผยข ้อมูลและความโปร ่ ง ใสและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติ
ตามหลักการในหมวดต่างๆ 

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เช่น เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด 
“ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร”)

ทั้งนี้ ในบางหมวดบริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ เช่น  
คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการ 
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว ้ในนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีการก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง ยกเว้นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ที่ก�าหนดไว้ว่า สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 
1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งม่ัน
ที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู ่
อาศัยและก้าวข้ึนเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีป
เอเชีย ด้วยการสรรสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพ่ือทุกครอบครัวได้สัมผัส
ความสุข ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ 
จะพยายามปฏิบัติตามให้ครบถ้วน โดยจะปรับโครงสร้างองค์กรของ 
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวต่อไป

5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ 
โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์พฤกษา พันธกิจพฤกษา วัฒนธรรม
พฤกษาและค่านิยมพฤกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์พฤกษา
พฤกษามุ ่ งมั่นที่ จะเป ็นแบรนด ์อันดับหนึ่ ง ในใจลูกค ้า ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า  
เพือ่ทกุครอบครวัได้สมัผสัความสขุ ความอบอุน่ และชวีติทีด่ขีึน้ในทกุๆ วนั

พันธกิจพฤกษา
เรามุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้าน
ที่มีคุณค่า เพ่ือชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว

วัฒนธรรมพฤกษา
ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา  
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงส่ิงที่ลูกค้าต้องการ ฉันเพียรคิดพิจารณา  
มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน 
ให ้ลูกค ้าได ้รับในสิ่ง ท่ีปรารถนา ลูกค ้ามีความสุข ฉันมีความสุข  
ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน

ค่านิยมพฤกษา
“มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า”
มุ่งม่ัน ค้นหาและเข้าใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการท่ีประทับใจ
“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์”
คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือ
ความคาดหมายและประทับใจลูกค้า
“ท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”
ร่วมมือร่วมใจท�างานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงาน 
ประทับใจลูกค้า
“มีวินัยปฏิบัติงาน”
มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงาน 
ที่มีคุณภาพ
“ยึดมั่นจริยธรรม”
ใจเราคิด เราพูด เรากระท�า เพ่ือประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์แก่ผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

5.3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงาน)

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 
ที่ไม่ใช่การเงิน)
บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ 
ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
ที่อยู ่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ ่ายวิจัยการตลาดและ
ศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอก เพ่ือท�าการส�ารวจ วิจัยและวิเคราะห์เก่ียวกับความ
ต้องการของผู ้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนศักยภาพของท�าเลท่ีตั้ง
โครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูล 
ที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู ่อาศัยของ 
ผู้บริโภค ซ่ึงรวมถึงบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ท�าเลที่ต้ังและระดับ
ราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าผลส�ารวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการ
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พัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป 
ทั้งนี้ ในเรื่อง สัดส่วนทางการตลาดและ/หรือระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าปี 2559 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “สรุปสภาวะตลาด 
ที่อยู่อาศัยไทยปี 2559”)

5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น)

5.7 ความเส่ียงหลัก (Key Risk) ในการด�าเนินธุรกิจ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจัยความเสี่ยง)

5.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing)
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน)

5.10 ประวัติของคณะกรรมการ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

5.11 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้าง
การจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และอุตสาหกรรมชั้นน�าอื่นๆ ทั้งนี้ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 

2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ ่ายค ่าตอบแทนของ 
ผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาอย่าง
โปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลงาน 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5 .14  การ เป ิด เผยข ้อ มูลจ� านวนครั้ งของการประชุม 
คณะกรรมการและการเข้าร ่วมประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละคน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในรอบปี 2559 และ 2558)

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
ของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง 
การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

5.16 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน เรื่อง การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน)

5.17 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
รับทราบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหาร 4  
รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการซื้อ-ขาย
หุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการทราบ
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5.18 การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หน่วย: หุ้น

ชื่อ ต�าแหน่ง
ในรอบปี 2558 

จ�านวนหุ้นคงเหลือ  
ณ 30 ธันวาคม 2558

ในรอบปี 2559
จ�านวนหุ้นคงเหลือ  

ณ 30 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ระหว่างปี

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

103,500 1,329,900 1,226,400

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ 1,214,000,000 - (-1,214,000,000)

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ - - -

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ - - -

5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ - - -

6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ - - -

7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ - - -

8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ - - -

9. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ - - -

10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ 19,500 - (-19,500)

11. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ - - -

12. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ 39,320,400 - (-39,320,400)

13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 1,056,900 - (-1,056,900)

14. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว

472,000 - (-472,000)

15. นายภัคริน ทัตติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2

19,000 - (- 19,000)

16. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ 
โรงงานพรีคาสท์และสายงาน

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

- - -

17. นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงินและ 
บริหารความเสี่ยง

- - -

18. นายธีรเดช เกิดส�าอางค์ กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1

- - -

19. นางสุรัตนา จิรชีวีกุล กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2

- - -

20. นางอรนุช อิติโกศิน กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจพรีเมี่ยมแนวสูง

36,900 - (-36,900)

21. นายพรเทพ ศุภธราธาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานซัพพลายเชน

- - -

22. นายการุณ เลาหรัชตนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานสรรหาที่ดินและ

พัฒนาธุรกิจ

- - -
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ชื่อ ต�าแหน่ง
ในรอบปี 2558 

จ�านวนหุ้นคงเหลือ  
ณ 30 ธันวาคม 2558

ในรอบปี 2559
จ�านวนหุ้นคงเหลือ  

ณ 30 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ระหว่างปี

23. นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจพรีเมี่ยม แนวราบ

- - -

24. นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1

- - -

หมายเหตุ: การถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

5.19 การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 
ของตนเอง คู ่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการ
บริษัท จัดส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบ
ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้เลขานุการ
บริษัทจัดส่งส�าเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงานนั้น

5.20 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับ
การพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการ จ�านวน 1 รายการ คือ บริษัทฯ จะเช่า
อาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ (อาคาร Pearl Bangkok) จากบริษัท  
ที ซี ที จ�ากัด ซึ่งมี นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที จะถึง
อาคาร 

5.21 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับ
การยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของ  บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับ
บริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี)

5.22 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน
ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู ้ถือหุ ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ภาครฐั และผูเ้กีย่วข้อง อย่างเท่าเทยีมกนั 
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว ่า ข ้อมูลที่ให ้เป ็นข้อมูลที่ได ้
เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่

บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผย
สารสนเทศดังกล่าวและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หัวข้อ  
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)   

นอกจากนี้ ในปี 2559 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรม 
นักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน 
และผู้ท่ีสนใจ ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ ดังน้ี 
• จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน (Analyst & Investor Meeting)  
 เพือ่แถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 3 ครัง้ แถลงผลประกอบการ 
 ประจ�าปี ปีละ 1 คร้ัง และแผนธุรกิจประจ�าปี ปีละ 1 ครั้ง รวมถึง 
 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 คร้ัง ภายหลังจากท่ีได้น�าส่ง 
 งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน (Operating  
 Results) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ 
 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
• จัดท�า/แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจ�าปี และ 
 ผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน 
 และผู้ที่สนใจรายไตรมาส 
• เปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เข้าพบ (Company  
 Visit) และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)  
 กับผู ้บริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ ์ และ 
 แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน (ท่ีผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจาก 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์ 
 แล้ว) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และ 
 เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความคืบหน้า 
 ด้านการด�าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลก 
 เปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ 
 ตัดสินใจลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีด ี
 ให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2559 มี Company Visit  29 คร้ัง และ 
 มี Conference Call 13 คร้ัง เยี่ยมชมโรงงาน 1 คร้ังและเยี่ยมชม
 โครงการ รวม 11 คร้ัง
• น�านักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิต 
 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory  
 Visit) ซึ่งใช ้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet  
 Circulating System ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย รวมท้ัง  
 เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ 
 คอนโดมิเนียม 
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• ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ งาน  
 SET in the city และ งาน Opportunity day เพื่อให้ข้อมูล  
 ตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
 สื่อมวลชน 
• ร่วมงาน Roadshow ท้ังในประเทศและต่างประเทศตามค�าเชิญ 
 ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลตอบข้อซักถามรวมถึง 
 แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ 
 นักลงทุนสถาบันโดยในปี 2559 มี Roadshow ในประเทศ 6 คร้ัง  
 และต่างประเทศ 4 ครั้ง
• เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร  
 และออกรายการโทรทัศน์ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
 ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
 เพื่อจะได้น�ามาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ   

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้เก่ียวข้อง 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ด้านข้อมูลการลงทุน
ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลข
โทรศัพท์ (66) 2298 0101 ต่อ 1699, 1615, 1107 

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและการบริหาร
ความเสี่ยง 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบภายใน  
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกับการ 
ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้
มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 
รวมทั้งคู ่มือแจกแจงอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  
โดยการด�าเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Head of Internal Audit) คือ นายเปรมศกัดิ ์วลิลกิลุ (โปรดดรูายละเอยีด 
เพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

6.2 การบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเส่ียง

คงเหลืออยู ่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่าง
สม�่าเสมอ ครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน  
การบริหารการก่อสร ้าง และความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การก�าหนดมาตรการ 
ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การก�าหนดผู้รับผิดชอบตลอด
จนการก�าหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตาม 
เพ่ือการประเมินผล ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการก�ากับดูแล
เก่ียวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ

7. ปรัชญาและจรรยาบรรณ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติ เป ็นแนวทางเดียวกันภายใต ้ 
สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ 
และระเบยีบของกลุม่บรษิทั ภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม ความซือ่สตัย์  
ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัย 
ของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การต่อต้านการให้สินบน การเกี่ยวข้องกับการเมือง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน  
โดยพนักงานทุกคนจะได ้รับคู ่ มือการก�า กับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ พร ้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
โดยก�าหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ 
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจยอมรับ
และศรัทธามาต้ังแต่ปี 2549 

บริษัทฯ ได้จัดท�าวีดีทัศน์ (VDO) เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร ่
ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งจัดให้
มีการฉายให้พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม ่ 
โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ  โดยในการปรับปรุง หรือทบทวน คณะกรรมการ
บริษัทจะมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
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การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของ 
บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. นโยบายการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล 
และการใช้ข้อมูลภายใน
บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูล
ที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู ่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่
บริษัทฯ ทุกประเภท 
1. บริษัทฯ มีการก�าหนดชั้นความลับของข ้อมูลและการปฏิบัติ 
 เพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารส�าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ 
 จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ  
 แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งล�าดับ 
 ชั้นความลบัเป็นหลายล�าดับตามความส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลทีเ่ปิดเผยได้  
 ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกัน 
 ต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย 
 เท่านั้น
2. บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว ้
 เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของ 
 บริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับ 
 โดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงค์ 
 ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย 
3. ในการว่าจ้างบคุคลทีเ่คยท�างานกบัคูแ่ข่งทางการค้าหรอืรฐับาลมาก่อน  
 บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงการรักษาความลับที่บุคคลน้ัน 
 เคยท�าไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้อง 
 ไม่กระท�าการใดเพ่ือให้บุคคลน้ันกระท�าการอันเป็นการผิดข้อตกลง 
 กบัคู่แข่งทางการค้า หรือรฐับาล อนัจะก่อให้เกดิการฟ้องร้องด�าเนนิคดี 
 ตามมา
4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบ 
 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
 อาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณทีีข้่อมลูมีนยัส�าคญัมาก หรอือาจมอบหมาย 
 ให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ท�าหน้าที่ 
 เผยแพร่ข ้อมูลแก่สาธารณชน ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านนักลงทุน 
 สัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ  
 โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูล
5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค�าถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคล 
 ภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบค�าถาม 
 เหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธ 
 การแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

บรษิทัฯ มีนโยบายและวธิกีารดแูลบคุลากรทกุระดบัขององค์การ ซึง่รวมถงึ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ในการน�า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ี
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งในสายงาน 
 บญัชหีรอืการเงนิ ผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิงาน ผูส้อบบญัชี พนกังาน  
 คูส่มรสและบตุรยงัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว เกีย่วกบัหน้าที ่
 ที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือ 
 การเงิน ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรส 
 และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องรายงานการถือ 
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  
 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ ์
 ที่เก่ียวข้องอ่ืนใด
2. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
 ในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน ผู้บริหาร  
 ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
 ดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน  
 ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และจัดส่ง 
 ส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ 
 ส�านักงาน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง
3. เพื่อเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข ้อมูลภายในของ 
 บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่ งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ  
 ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน  
 ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและ 
 บตุรยงัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว มาตรการนีม้วัีตถปุระสงค์ 
 เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายใน 
 ของบริษัทฯ อันเป็นการเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุน  
 และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ก�าหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากร 
 ทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัว 
 ของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ  
 เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ 
 หลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขาย 
 หลกัทรพัย์ หรอืชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขายหุน้ 
 ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ท้ังน้ี ไม่ว่า 
 การกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อื่น  
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น 
 และสมาชกิครอบครวัของบคุลากรนัน้น�าข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 
 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อ 
 สาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อให ้ผู ้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนเอง 
 ได้รับประโยชน์ตอบแทน
4. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคล 
 ที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผู ้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น 
 สาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช ้
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 ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง  
 15 วันก่อน และ 1 วันหลังจากงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้น 
 จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผย 
 ข้อมูลนั้นให้ผู ้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลน้ันให้แก ่
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มี
มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ 
ดังต่อไปนี้
1. จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะ 
 ผู ้บริหารระดับสูงสุดเท ่าที่จะท�าได ้ และเป ิดเผยต่อพนักงาน 
 ของบริษัทฯ ตามความจ�าเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และ 
 แจ ้งให ้พนักงานทราบว ่าเป ็นสารสนเทศที่ เป ็นความลับและ 
 มีข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและ 
 การใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ

3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 
 ข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตาม 
 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจาก กฎหมาย และ 
 ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
 จากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ที่เปลี่ยนไป  
 และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เอง
5. บริษัทฯ มีระบบควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ก�าหนดชื่อ 
 ผู ้ ใช ้งานและรหัสส ่วนตัวในการเข ้าระบบต่างๆ ของบริษัทฯ  
 ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขต 
 ในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอ�านาจในการอนุมัติ ที่สอดคล้องกับ 
 การท�างานต่างๆ ของบุคคลนั้นในบริษัทฯ

3. มาตรการลงโทษ
หากมีการกระท�าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
จะด�าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ 
ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง
และด�าเนินคดี ในกรณีท่ีมีการกระท�าผิดกฎหมาย
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ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

ค่าสอบบัญชีส�าหรับกลุ่มบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เท่ากับ 5,047,500 บาทต่อปี โดยผ่านการอนุมัติจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559  

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2555 - 2559 ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ�ากัด ส�าหรับการสอบทานและตรวจสอบ 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอ่ืนๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในประเทศไทย

3,880,000 3,780,000 3,980,000 3,600,000 3,600,000

ค่าสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ* 1,140,922 908,037 1,437,420 1,795,950 1,077,536

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 133,000 131,000 132,000 157,000 245,500

รวม 5,153,922 4,819,037 5,549,420 5,552,950 4,923,036

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555

ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันเรื่อง
รายรับรายจ่ายกองทุนของโครงการ
ที่ยังไม่โอนนิติบุคคล

909,500 - - - -

ตรวจสอบการตั้งหนี้และจ่ายเงินเพื่อ
ซื้อที่ดินและการจัดซื้อจัดจ้าง

535,000 - - - -

Technology Assessment for 
the year 2016 

770,400 - - - -

สอบทานผลประเมิน   
Anti-Corupption

385,200 - - - -

ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ - - 1,064,650 - -

สอบทานระบบ PISIS - - 856,000 - -

โครงการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM)

- 4,500,000 500,000 - -

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ท�างบประมาณ BOQ

- 2,621,500 - - -

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 535,000 785,600 1,551,500 2,134,300 1,675,115

*ค่าสอบบัญชีของต่างประเทศข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
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หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555

การจัดท�า Purchase order - 374,500 - - -

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
สายงานบัญชีและการเงิน

- 714,760 - - -

ระบบควบคุมภายในขบวนการ
บริหารค่าตอบแทน

- 420,620 - - -

รวม 2,600,100 8,631,380 2,420,650 - -

3. บริษัท ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ากัด

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555

ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทุน - - - 4,368,000 -

รายงานเกี่ยวกับกฎหมาย 
ประเทศอินเดีย

- - - - -

 หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด บริษัท ส�านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ากัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
  และขอบเขตงานที่ให้ค�าปรึกษาดังกล่าวไม่ซ�้าซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

การปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดไว้ในเร่ืองอื่นๆ 
อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเม่ือบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะด�าเนินการโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มุ่งด�าเนินธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น 8 หลักการ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และด�าเนินงาน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ 
มุ่งเสริมสร้างชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมี
ระบบการด�าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและ
มีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อ
ก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 1.1 ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  
  ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และ 
  หากปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ จะมีการติดต่อกับคู่ค้าทันท ี
  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 1.2 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
  ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหา 
  ข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
2.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใดที่ตนได้เข้าไปติดต่องาน  
 รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
2.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจาก 
 ลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจ�าเป็น หากมีความจ�าเป็นต้อง 
 รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนด 
 ไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทัฯ ให้พนกังานรายงานให้บรษัิทฯ  
 รับทราบและน�าส่งบริษัทฯ ต่อไป
2.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี 
 ระเบยีบข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ผูม้อี�านาจ 
 ในการอนุมัติจ่ายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบ 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน
2.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท�าที่ท�า 
 ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบ 
 ต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัต ิ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่ 
ค�านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
เช่ือทางการเมืองหรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทาง
สังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางท่ี 
จะส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้พนกังานในการแสดงความคดิเห็น หรอืร้องเรยีน 
เก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนิน
ธุรกิจเพ่ือการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต ่อพนักงานบริษัท  
โดยผู ้บริหารจะต้องปฏิบัติต ่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงาน 
โดยความไม่ล�าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน รวมท้ังส่งเสริม 
ให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ 
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าท่ีตนได้ล่วงรู ้มา 
เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ ์
ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและ
บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้จะท�าการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ทันทีเพ่ือหาทางออกร่วมกัน
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถงึความส�าคญัของสิง่แวดล้อมต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์  
ในขณะท่ีสงัคมปัจจบุนัเริม่ตระหนกัถงึความส�าคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อม 
อย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การด�าเนินกิจการเกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบ 
น้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน�้าและ 
ทางอากาศ โดยดูแลให้บริษัทย ่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับโรงงานต่างๆ ต้องควบคุมปริมาณการปล่อยน�้าเสียออก
จากโรงงานและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ  
ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกและส่งเสริมให้มีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์
เพื่อลดปริมาณขยะ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให ้ 
ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการ
ดาํเนินงานทีมี่ความรับผิดชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท�างาน 
ในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการท�า
สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  
การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง 
ในเชงิบวก เพือ่ท�าให้สิง่ต่างๆ เกดิการเปลีย่นแปลงในทางท่ีดขีึน้ ก่อผลติผล 
ที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสาร
และเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย 
ได้พัฒนาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ CSR in 
Process มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์ทางสังคม เป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating Share Valued : CSV) 
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการน�าความเช่ียวชาญของบริษัทฯ  
มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน 
ไปพร้อมกันอย่างชัดเจน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 
โดยตัวอย่าง CSV ได้แก่ 

การน�าเทคโนโลยี Pruksa Precast และ Pruksa REM (Real Estate 
Manufacturing) มาใช้ในการสร้างที่อยู ่อาศัยท่ีมีคุณภาพ แข็งแรง 
ปลอดภัยให้กับลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 
บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและรอบการบริหารธุรกิจที่ลดลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาบ้านนวัตกรรมต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮ้าส์” ที่โครงการ 
เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการอยู่อาศัยด้วย
มาตรฐานการก่อสร้างจาก German Sustainable Building Council 
ที่ดูแลเร่ืองการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ใน 4 Consumer Mega Trends 
ได้แก่ บ้านแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) บ้านท่ีใส่ใจสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ (Healthy Home) บ้านประหยัดพลังงาน (Green Home) 
และบ้านทันสมัย (Smart Home)

การมีส่วนร่วมพฒันาสงัคมเพือ่ความย่ังยืน

ปี 2559 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
และบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย
การด�าเนินงานด้านสังคม (CSR after Process) ที่บริษัทให้ความส�าคัญ
และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ โดยเน้น
ใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐาน
ในการสร้างคนให้มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงจัดท�าโครงการ และส่งเสริม
กิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ มากมาย อาทิ

ทุนพฤกษา ประจ�าปี 2559
พฤกษา มอบทุนการศึกษา “ทุนพฤกษา” ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน รวมถึงโรงเรียนท่ีตั้งอยู ่ 
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 504 ทุน  
รวมเป็นเงิน 2,622,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจ�าป ี
2559
พฤกษา ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนพฤกษา” แก่นิสิต/นักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค 
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รวม 50 ทุน  
รวมเป็นเงิน 2,150,000 บาท
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มอบทุนการศึกษา AIT
พฤกษา ร่วมมอบทุนการศึกษา จ�านวน 1 ล้านบาท แก่ Mr.Soumyshree  
Bariki นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขา Construction, Engineering  
and infrastructure Management (CEIM) สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (AIT)

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 11
พฤกษา ให้การสนับสนุนโครงการ ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT :  
Civil Camp รุ ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาเขตบางมด อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 เพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อด ้านวิศวกรรมโยธา 
จากทั่วประเทศกว่า 70 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง

PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation Syn-
Tax ( ARIST)
พฤกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัด “โครงการความร่วมมือเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” 
หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านที่อยู ่อาศัย 
และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างภาคเอกชน และสถาบัน 
การศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เป็นต้น ได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์คุณค่า 
เพือ่ลูกค้าอย่างเตม็ที ่ภายใต้การให้ค�าปรกึษาและการแนะน�าจากคณาจารย์ 
และผู้เช่ียวชาญของบริษัทฯ ใน 6 โครงการ ดังน้ี
• การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ: การฝึกปฎิบัติการออกแบบบ้านเดี่ยว 
 สองชั้นและห้องน�้าในระบบชิ้นส่วนส�าเร็จรูป
• การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ: ระเบียงสีเขียวในอาคารชุดพักอาศัย
• การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ: อาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็ก
• การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ: อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่
• การฝึกปฏิบัติการ: อาคารชุดพักอาศัยผู้สูงวัย 
• การฝึกปฏิบัติการ: การออกแบบทาวน์เฮ้าส์ Townhouse in  
 Trend 2017

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงการร ่วมเป ็นส ่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายที่ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง  
โดยการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมูลนิธิต่างๆ รวมถึง 
การด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ได้แก่

พฤกษา ร่วมน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤกษา มอบเก้าอีจ้�านวน 2,000 ตวั ให้แก่ กองทพัภาคที ่1 และร่วมแจกจ่าย 
อาหาร จ�านวน 15,000 ชุด น�้าดื่ม จ�านวน 17,000 ขวด ให้แก่ประชาชน
ที่มารอคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

บริจาคที่ดิน 144 ไร่ เพื่อขยายผลโครงการตามแนวพระราชด�าริ
พฤกษา มอบทีด่นิจ�านวน 144 ไร่ ในเขตต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่ร่วมสนองพระราชกระแสสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลโครงการสระเก็บน�้าพระราม 9  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยจะใช้จัดท�าเป็นโครงการแก้มลิง 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง และเป็นสถานท่ีเก็บกักน�้า
เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย

โครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All”
พฤกษา สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  
Art for All” เพื่อร่วมกิจกรรม “ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ให้กับน้องๆ  
เยาวชนผู้พิการ (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขา และสติปัญญา) ท่ีสมัคร 
เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 150 คน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ  
ผู้พิการแล้ว พนักงานยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน 
ภายใต้แนวคิด “การก้าวข้ามขีดจ�ากัด”

พฤกษา ร่วมประกาศความร่วมมือสนับสนุนการขับเคล่ือน
โครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คน
พิการ 10,000 อัตรา” 
พฤกษา เข้าร่วมโครงการ สนบัสนนุการขบัเคลือ่นโครงการ “สานพลงัสูม่ติิ
ใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ 10,000 อัตรา” ร่วมกับ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ 6 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ 
หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในประเทศไทย

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
พฤกษา มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่ ชมรมแม่บ้านต�ารวจภูธรภาค 1  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการต�ารวจและ
ครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ 
ให้กับต�ารวจที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุข 
ของพ่ีน้องประชาชน

Pruksa Caring : Green Living Healthy
พฤกษา จดัโครงการ “Pruksa Caring : Green Living Healthy” ต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่ 14 เพื่อตรวจสุขภาพฟรี ให้กับลูกค้าและชุมชนใกล้เคียง  
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และรู้จักการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  
โดยในปี 2559 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คน

พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต
พฤกษา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ 
“พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต” เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์
ผู้เจ็บป่วยที่ก�าลังรอความช่วยเหลือ โดยในปี 2559 มีผู้บริหาร พนักงาน 
และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณ 
256,800 ซีซี

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
พฤกษา เป็น 1 ใน 30 องค์กร ที่ให้ความส�าคัญและเข้าร่วมกับกรมกิจการ 
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ผู ้สู งอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  
ในการขับเคล่ือนแนวทางการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
ผูบ้ริหารและพนกังาน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เร่ือง “สทิธเิด็กและ 
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles- 
CRBP) ตามนโยบายการสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
ที่เป็นมิตรกับเด็ก” จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการประเมินผลการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งร่วมค้นหา
โอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจให้กับองค์กร

ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องผู้พิการ
พฤกษา สนับสนุนพนักงาน ร่วมกิจกรรมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ  
ผู้พิการ เพื่อแบ่งปันความสุข จากการทานอาหารที่อร่อย และมีประโยชน์ 
ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มอบถังเก็บน�้า โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
พฤกษา ร่วมสนับสนุน ถังเก็บน�้า ขนาด 2,000 ลิตร จ�านวน 3 ถัง ให้กับ 
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบปัญหา 
ในการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง ให้ได้มีถังเก็บน�้าไว้ใช้เพียงพอส�าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน เช่น น�้าดื่ม น�้าใช้ และการปลูกพืช
ผักภายในสถานศึกษา เป็นต้น

ส่งมอบปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู ้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่  
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด อ�าเภอปากเกร็ด เพ่ือน�าไปผลิต
สื่อการเรียนการสอนอักษรเบลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา ให้เกิดประโยชน ์
ต่อไป

โครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม”
พฤกษา จัดโครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพ่ือสังคม” ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม 
ด้วยการน�าเสนอแนวคิดพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้เกิดข้ึนจริง และมีคุณค่า
ต่อชุมชน/สังคมอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดที่ได้รับรางวัล 3 อันดับแรก 
ได้น�าไปพัฒนาในชุมชนดังนี้
• สร ้างอาคารเรียนหลังใหม่ส�าหรับเด็กพิเศษ จ.เชียงราย โดย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• พลิกวิกฤติขยะชุมชน สู้ภัยน�้าเค็มดินเค็ม สู่แปลงผักและภูมิทัศน ์
 กินได้ ตามวิถีพอเพียง จ.จันทบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ร�าไพพรรณี
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบน�้าชุมชนอย่างยั่งยืน จ.ตาก  
 โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู ้บริหาร พนักงาน และครอบครัว 
ได้มีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมสืบสาน
ตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังน้ี

การมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พฤกษา มอบเงินจ�านวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ
มูลนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในด้านการศึกษา และ 
การท�ากิจกรรมที่ส�าคัญของประชาชนชาวมุสลิมในประเทศ

โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข”
พฤกษา ส่งเสริมพนักงานและครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรม อาทิ หลักสูตร เสริมมงคล
ชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่, หลักสูตรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา, 
การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “จิตตภาวนา”, หลักสูตรครอบครัว
คุณธรรม, ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี, อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา และสามารถน�าหลักธรรมค�าสอน 
ในพุทธศาสนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวัน สร้างความสุข
ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรอบ

พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ เน่ืองในวันเข้าพรรษา ครั้งที่ 4
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ด้วยการ
ท�าบุญถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริม
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท�าความสะอาดวัด  
ทาสีผนังห้องน�้า เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี

LIVE TOGETHER” by Pruksa Ville
โครงการ Pruksa Ville ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กับลูกค้า 
และพนักงานของโครงการพฤกษาวิลล์ 73 พัฒนาการ, โครงการ 
พฤกษาวิลล์ 29 เพชรเกษม 69, โครงการพฤกษาวิลล์ 66/1 บางนา-
หนามแดง และโครงการพฤกษาวิลล์ 41/1 ติวานนท์-รังสิต ได้มีโอกาส 
ท�าบุญตักบาตร และฟ ังธรรมจาก พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต  
เนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา

CEO ส่งมอบธรรมะเน่ืองในวันข้ึนปี ใหม่
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ร่วมส่งมอบหนังสือธรรมะ “บันทึก
คติธรรมและธรรมเทศนา” ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) 
ให้กับพนักงาน เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 2559

รวมพลังท�าความดี
พฤกษา จัดกิจกรรม “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” เชิญชวนลูกค้า 
โครงการพฤกษาวิลล์ 57 (พัฒนาการ 38) ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่มีต่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมท�าบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชมนิทรรศการ “9 ค�าสอนของพ่อ”  
เพ่ือน้อมน�าพระบรมราโชวาท มาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

ร่วมด้วยช่วยซ้ือข้าวจากชาวนา
พฤกษา สนับสนุนโครงการมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือชาวนา เพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาราคาข้าว ด้วยการเปิดช่องทาง เป็นตวัแทนชาวนา เชิญชวน  
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงชื่อสั่งซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัท
ย่อยของ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ 
สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจ โดยน�ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน  
5 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่าย
จัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนด 
ให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการ
ก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีระบวนการสอบทาน 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
ระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
ผ่านแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งฝ ่ายตรวจสอบภายในได้น�าเสนอผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�าทุกเดือน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ น�าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมของ บริษัทฯ ในต ่างประเทศ  
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้รับทราบการน�าเสนอผลการตรวจสอบ
ภายในจากที่ปรึกษาภายนอกเป็นประจ�าทุกปีเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ภายนอกที่ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างมาท�าหน้าที่ตรวจสอบในปี 2557 และ 
2558 คือ Ernst & Young India

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ให้ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมของระบบงานที่ส�าคัญของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ ได้แก่ ระบบงานสรรหาที่ดิน จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ
โครงการ โดยผลการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ที่ เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ ่อนหรือข ้อบกพร่องในระบบ 

การควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ ทั้งน้ี ที่ปรึกษาภายนอกท่ี บริษัทฯ 
ได้ว่าจ้างมาท�าหน้าที่ตรวจสอบคือ บริษัท Ernst & Young (ภายหลัง
เปลี่ยนช่ือเป็น EY Corporate Services Limited) ส�าหรับปี 2559 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด ส�าหรับปี 2558 และ 
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ส�าหรับปี 2557

บริษัทฯ ใช ้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารท�าการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของ บริษัทฯ จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 คน 
เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัทฯ ได้พิจารณาแบบประเมินความ 
เพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียง
พอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญ
เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ การควบคุมภายในของ บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบพอสรุป
สาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment)

บริษัทฯ ได ้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่ เอื้ออ�านวย 
ให้ระบบการควบคุมภายในด�าเนินไปตามที่ บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการ
ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และชี้วัดผลได้ โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณของ บริษัทฯ ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งก�าหนดให้มีวัน 
CG Day ขึ้น เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ได้ร่วม
ลงนามให้สัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง  
การมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้รับเหมา  
ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่ายและคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมท�าความเข้าใจ และ
ลงนามในค�ารับรองการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ภายในองค์กรร่วมกันกับ 
ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ ด้วย
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การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ท�าหน้าที ่
ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก�าหนดกรอบ และแนวทางให้มี 
การจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้รหิารได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง โดยก�าหนด 
ให้มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข ้อง รวมทั้งการประเมิน 
ความเส่ียงต่อการทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร ได้เชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน  
มาน�าเสนอการด�าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับฟังถึงปัญหา หรือ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบถึงการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดับองค์กรเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดต้ังโครงการ Business Continuity 
Management (BCM) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและก�ากับ
ดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ บริษัทฯ สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เข้ามาด�าเนินโครงการ

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control 
Activities)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยน�า
ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard)  
และดัชนีวัดความส�าเร็จ ( Key Performance Indicators: KPIs) 
เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีคู ่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบ
ในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ยังมีระเบียบการกระจายอ�านาจของบริษัทฯ 
เพื่อใช้ในการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุม 
ที่เหมาะสมเพียงพอ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการรับ 
ข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) รวมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบ
การรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่า ข้อมูล
การร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลับ ไม่ร่ัวไหลไปสู่บุคคล 

ที่ไม่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้อง
กับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการก�าหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของ บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
โดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการ
ท�าธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล 
(Information & Communication)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบข ้อมูลอย ่างต ่อเนื่อง โดยจัดให ้ มีระบบข ้อมูล และ 
ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คือครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ 
ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน ระบบ
ด้านการสื่อสารภายในนั้น PS ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของ บริษัทฯ ระบบการสื่อสารกับ
บุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) 
รวมทั้งจัดส่งรายงานการด�าเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
ตามก�าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือน�า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก�าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และอ�านาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศการ
สื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ  
ได้ก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เท่านั้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของ บรษิทัฯ มรีะบบการติดตามผลการด�าเนนิงาน  
โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับ 
เป้าหมายที่ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
ได้อย่างทันท่วงที ผ่านคณะจัดการ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
ว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เป็นประจ�าทุกเดือน
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

ความ
สัมพันธ์กับ

บริษัทฯ
ลักษณะของรายการ

และความจ�าเป็น

มูลค่าของ
รายการ 
เกี่ยวโยง

กัน   
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

รายการที่ 1.
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

กรรมการ 
บริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ เช่า พ้ืนท่ี 
ในอาคารหลักสี่พลาซ่า  
ช้ัน 10 ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ  
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ส่วนกลาง

2.4 สัญญาเช่าและบริการพ้ืนท่ี 425.68 ตารางเมตร  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 
และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559 ใน
อัตราเดือนละ 268,148 บาท
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น
อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด และในเงื ่อนไขที่ไม่แตกต่าง 
จากที่บริษัทฯ เข้าท�ากับบุคคลภายนอก  
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ
ที่บริษัทฯ เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น

รายการที่ 2. 
นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์  
(บุตรชายของนางรัตนา  
พรมสวัสดิ์)  
น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์  
(บุตรสาวของนางรัตนา  
พรหมสวัสดิ์)

บุตร และบุตรี
ของนางรัตนา 
พรมสวัสดิ์ 
กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ ขายโครงการ
แชปเตอร์วัน เดอะ 
แคมปัส รวมจ�านวน 
ทั้งสิ้น 2 รายการ ให้กับ 
บุตร และบุตรีของผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ

- ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ 
แชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส จากบริษัทฯ 
จ�านวน 2 ยูนิต ซึ่งมีราคาขายสุทธิ  
ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวนยูนิตละ 4.0 
ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท
โดยนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ในฐานะผู้บริหาร 
ประสงค์ใช้สิทธิเพื่อรับส่วนลดที่ก�าหนดตาม
นโยบายสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้แก่
บุตรจ�านวน 1 ยูนิต ในขณะที่อีก 1 ยูนิต 
ซื้อขายในราคาปกติตามที่บริษัทฯ ก�าหนด 
ไว้ส�าหรับขายให้แก่บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื ่อนไขการ
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของ 
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง

รายการที่ 3.
นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์  
(หลานชายของนายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์)
น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ ์ 
(หลานสาวของนายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์)
นางเพชรดาว แซ่จิว  
(พี่สาวของนายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์)  
นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ ์ 
(พี่ชายของนายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์)

บุคคลที่
เกี ่ยวข้องของ
นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พันธุ์ 
กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

PS ขายโครงการ The 
Palm พัฒนาการ รวม
จ�านวนทั้งสิ ้น 5 รายการ 
ให้กับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง
ของผู้บริหารของบริษัทฯ

58.3 ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ 
The Palm พัฒนาการ จากบริษัทฯ  
จ�านวน 5 ยูนิต ซึ่งมีราคาขายสุทธิ  
ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวนยูนิตละ 11.5 
ล้านบาท 3 ยูนิต และ 11.9 ล้านบาท  
2 ยูนิต
โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ในฐานะ 
ผู้บริหาร ซื้อขายในราคาปกติตามที่บริษัทฯ
ก�าหนดไว้ส�าหรับขายให้แก่บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ประเภทรายการธุรกิจปกติและมีเงื ่อนไขการ
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของ 
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

ความ
สัมพันธ์กับ

บริษัทฯ
ลักษณะของรายการ

และความจ�าเป็น

มูลค่าของ
รายการ 
เกี่ยวโยง

กัน   
(ล้านบาท)

ราคาและรายละเอียด

รายการที่ 4.
นายกล้าหาญ ประยงค์  
(พี่ชายของนายปิยะ ประยงค์)

บุคคลที่
เกี ่ยวข้องของ  
นายปิยะ 
ประยงค์
กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

บริษัทฯ ขายโครงการ  
The Palm พัฒนาการ  
รวมจ�านวนท้ังส้ิน 1 รายการ 
ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ 
ผู้บริหารของบริษัทฯ

7.7 ได้ท�าการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ 
The Palm พัฒนาการ จากบริษัทฯ  
จ�านวน 1 ยูนิต ซึ่งมีราคาขายสุทธิ  
ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จ�านวนยูนิตละ 7.7 
ล้านบาท 
โดยนายปิยะ ประยงค์ ในฐานะผู้บริหาร  
ซื้อขายในราคาปกติตามที่บริษัทฯ 
ก�าหนดไว้ส�าหรับขายให้แก่บุคคลภายนอก
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ 
ที่เกี ่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ
และมีเงื ่อนไขการอนุมัติตามอ�านาจ 
ด�าเนินการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการ
ระหว่างกนั

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและ
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและ 
มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหาก 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัช ี
ของบริษัทฯ เป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดย 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าวจะถกูน�าไป 
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณ ี
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการ
ระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้น 
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แล้ว อาจมีการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส ่วนได้ส ่วนเสียหรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป (ยกตัวอย่างเช่น การขายบ้านหรืออาคารชุดให้แก่กรรมการ
หรือผู ้บริหารในราคาปกติที่ตั้งไว้เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป หรือใน

ราคาที่หักด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว)  
บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องไว้โดยให้
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้หากธุรกรรมเหล่านั้น 
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับ
คู ่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องซ่ึงเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
รวมถึงทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมที่มีขนาดเกิน 
กว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือมีมูลค่ารายการโดยรวม
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ในการเข้าท�าธุรกรรมของกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รายใดรายหนึ่งในไตรมาสมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้าน
บาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจน
และเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ในการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลักทรพัย์ฯ และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ที่มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดีหากมีการเข ้าท�ารายการระหว่างกันบริษัทฯ จะจัดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าวในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู ้
ความช�านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิทีม่คีวาม 
เป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันโดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ 
จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็น 
การโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู ้ถือหุ ้น 
ของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเข้าท�ารายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบจะท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบข้อมลูและจดัท�ารายงานเพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการท�ารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ในการอ่านค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลทางการเงินและ 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลท่ีน�าเสนอไว้ในเอกสารฉบับนี ้ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หัวข้อนี้เป็นข้อมูลภายใต้งบการเงินรวมประจ�าปี 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
(งบการเงินรวม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 หน่วย: ล้านบาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 
2559 ร้อยละ 31 ธ.ค. 

2558 ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ 
(ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 99.5 51,240 99.6 (4,314) (8.4)

รายได้อื ่น 247 0.5 198 0.4 49 24.8

รายได้รวม 47,173 100.0 51,438 100.0 (4,265) (8.3)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์* 31,184 66.5 33,984 66.3 (2,800) (8.2)

ก�าไรขั้นต้น 15,742 33.5 17,256 33.7 (1,514) (8.8)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,114 17.2 7,661 14.9 454 5.9

    ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,983 8.4 3,767 7.3 216 5.7

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,131 8.8 3,894 7.6 237 6.1

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,875 16.7 9,793 19.0 (1,918) (19.6)

ต้นทุนทางการเงิน 287 0.6 328 0.6 (40) (12.3)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมค้า

(2) - 3 - (5) (151.8)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,586 16.1 9,468 18.4 (1,883) (19.9)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,478 3.1 1,798 3.5 (320) (17.8)

ก�าไรส�าหรับปี 6,108 12.9 7,670 14.9 (1,563) (20.4)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,108 100.0 7,680 100.1 (1,573) (20.5)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม

- - (10) (0.1) 10 100.0

ก�าไรส�าหรับปี 6,108 100.0 7,670 100.0 (1,563) (20.4)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

 หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบก�าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ แสดงเป็นร้อยละของรายได้อสังหาริมทรัพย์
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รายได้
ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 47,173 
ล้านบาท ลดลง 4,265 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.3 เม่ือเทียบกับ
รายได้รวมของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
จ�านวน 46,926 ล้านบาทและรายได้อื่นจ�านวน 247 ล้านบาท สาเหตุ
ส�าคัญส่วนหนึ่งที่รายได้ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ค ่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลส�าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่สิ้นสุดไปในไตรมาส 2/2559 ท�าให้ช่วงคร่ึงปีหลัง 
ของปี 2559 กลุ่มผู ้บริโภคชะลอการตัดสินใจโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง
เวลาดังกล่าว

ส�าหรับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 เท่ากับ 46,926 
ล้านบาท ลดลง 4,314 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 สัดส่วนของ
รายได้อาคารชุดลดลงมากที่สุด โดยลดลงจ�านวน 3,387 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 19.7 สาเหตุหนึ่งเน่ืองจากช่วงไตรมาส 4/2559 โครงการ
อาคารชุดของบริษัทฯ หลายโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงยังไม่มี
การรับรู ้รายได้ ในขณะที่ช่วงไตรมาส 4/2558 โครงการอาคารชุด 
มีการสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงปลายปี ส�าหรับบ้านเดี่ยว 
มียอดรายได้เท่ากับ 9,413 ล้านบาท ลดลง 722 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 7.1 แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์จ�านวน 
23,529 ล้านบาท ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 506 ล้านบาท และ 
ยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่มากที่สุดของบริษัทฯ เช่นเดิม
 
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ 31,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.5  ของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต ้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของ 
ปีก่อนเท่ากับ 33,984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.3 ของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปีก่อนเป็นผล 
มาจากการบริหารและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส�าหรับ
ปี 2559 เท่ากับ 8,114 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 454 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขาย
เท่ากับ 3,983 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 216 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.7 มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน 119 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริมการขายและโปรโมช่ันต่างๆ  
เพิ่มขึ้น 231 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ลดลงจากปีก่อน 167 ล้านบาท จากการมีมาตรการของรัฐบาลท่ีเกิดขึ้น 
ในช่วงครึ่งป ีแรก ส�าหรับค ่าใช ้จ ่ายในการบริหารเท ่ากับ 4,131  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 237 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
6.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าที่ปรึกษาและผู ้เชี่ยวชาญ 
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนประมาณ 184 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางเพิ่มขึ้น 89 
ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน
ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 
287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายได้รวม เป็นสัดส่วน
เดียวกับปี 2558 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 1,478 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของรายได้รวม ส�าหรับปี 2558 มีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้เท่ากับ 1,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม

กําไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 6,108  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ของรายได้รวม ในขณะท่ีก�าไรสุทธิ
ของปีก่อนเท่ากับ 7,670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน 
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น 
อย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริง 
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้ม่ันใจ 
ได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระก�ากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผล 
ต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม
ประธานกรรมการ�บริษัทและ�

กรรมการอิสระ

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหารและ�

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2559 กรรมการตรวจสอบมีจ�านวน
ทั้งส้ิน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ 
ผู้บริหารอันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนด�าเนินการเพ่ือให้
มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตาม
นโยบายของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน    

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น
รวม 11 คร้ัง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเหน็ชอบต่องบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�าปี 2559 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชี ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้
สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน
ของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง
เป็นอิสระถึงประเด็นส�าคัญๆ ในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้งบการเงิน นอกจากน้ียังได้พิจารณา 
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจ�าปี 2559
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดท�ารายงาน
ทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจได้
ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานวธิกีารปฏิบติัในการเข้าทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้า
ลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวท่ีมีหรือเกิดขึ้น 
ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

3. การสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้มกีารสอบทานและตดิตามให้ บรษิทั
ด�าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนที่ส�าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ก�าหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ อีกท้ังยังมีการ
ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย ของบริษัท
เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

จากการสอบทานดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดคีวาม 
ฟ ้องร ้องจากผู ้บริ โภคซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได ้ เสนอแนะ
ให้บริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการน�าเสนอข้อมูลโครงการเพื่อ 
หลีกเลี่ยงข้อพิพาทต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้ว  
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ท�าให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนา 
ที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการด�าเนินการใดๆ ท่ีขัดแย้งกับ
ข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีมีสาระส�าคัญ

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม
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ของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และ
การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก  
ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส�าหรับบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมในต่างประเทศ อีกทั้งในปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาภายนอกให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่ส�าคัญ
ของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ได้แก่ ระบบงานสรรหาที่ดิน จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณโครงการ 
ทั้งนี้ผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ 

นอกจากน้ี จากท่ีบริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งโครงการ Business Continuity 
Management (BCM) ข้ึนในปี 2557 เพื่อวางกรอบในการพัฒนาและ
ก�ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ  
หากเกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ  
โดยในปี 2559 ได้มีการด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือสร้างความยืดหยุ่น
ให้กับองค์กร (Resilience) ด้วยการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะเกิด
สถานการณ์ที่ท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบท�าให้องค์กร 
ไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อได้ ตามนโยบายการบริหาร ความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจที่ได ้จัดให้มี ข้ึน ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้มุ ่งเน้นถึง เจตนา
ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสากล  
การจัดให้มีการฝึกซ้อม การก�ากับดูแลระบบการบริหาร และการเน้นย�้า
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ
      
5. การกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก�าลัง โดยการสอบทานและอนุมัติ 
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559 ที่จัดท�าขึ้นตามผลการประเมิน
ความเสีย่งในหน่วยงานของบรษิทั การก�าหนดแผนการพฒันาคณุภาพงาน 
ตรวจสอบ และการพัฒนาความรู ้  ทักษะ และความช�านาญของ
บุคลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจาก 
ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบทุกระดับ 

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยให้บริษัทฯ จัดท�าการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  
(Control Self-Assessment: CSA) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน ซึ่งด�าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน โดยมจีดุมุง่หมาย 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

6. การกํากบัดแูลกจิการทีด่ี 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ ่งเน้นจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจและต่อต้านการทุจริต การรับสินบนและการคอรัปชั่น 
ทุกรูปแบบ บรษิัทฯ ไดส้มัครเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective  
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และได้รบัการรับรอง 
เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ผ่านการประเมินจาก
ทางสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ�าปี 2559 อันถือได้ว่า 
บริษัทฯ มีการด�าเนินงานโดดเด ่นด ้านสิ่ งแวดล ้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ ESG 100
นอกจากนี้ ในทุกปีทางบริษัทฯ จะจัดให้มีวัน CG Day ขึ้น โดยใน
ปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม เพ่ือให้กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานได้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึงผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนอกจากการจัดงาน CG 
Day แล้ว ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มีการรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู ้รับเหมาหรือคู ่ค้า 
ของบรษิทัฯ เพือ่แสดงออกถงึความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิอย่างแท้จรงิ

7. การรายงานผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจาก
นี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตร 
ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของกิจการ ท�าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล 
และเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การพจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชปีระจํา
ปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทาน 
คุณสมบัติของผู ้สอบบัญชี  โดยค�านึงถึงประกาศของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ 
ขออนุมัติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มี 
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูง 
ต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส
และเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ได ้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2560
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
24 มกราคม 2560
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เสนอ ผู้ถอืหุน้บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น
ข้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(กลุ ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานรวม 
และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้ าพเจ ้ า ได ้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ในระหว่าง
ปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ
บริษัท ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 บริษัทได้ด�าเนินการให้มีการจัดต้ัง 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“พฤกษา โฮลดิ้ง”) เพ่ือท�า 
ค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยแลกเปล่ียนกับ 
หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายโดยพฤกษา โฮลดิ้ง ในอัตราการแลกเท่ากับ  
1 ต่อ 1 ซึ่งการเสนอขายหุ ้นสามัญดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงในวันที่  
25 พฤศจิกายน 2559 โดยจ�านวนหุ้นสามัญที่พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับ 
แลกเปลี่ยนจากบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.90 ของหุ ้นสามัญ 
ที่ออกแล้วของบริษัท และในวันเดียวกันหุ้นสามัญของพฤกษา โฮลด้ิง

ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แทนหุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงได้ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในเร่ืองนี้ 

ข้อมูลอ่ืน 
ผู ้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูล 
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่า 
รายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอ่ืนตามที่ระบุข้างต้น
เม่ือจัดท�าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู ้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี 
ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ผูบ้รหิารรบัผดิชอบ 
ในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงาน 
ต ่อเนื่อง เป ิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการด�าเนินงานต ่อเนื่อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือ
หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  
ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู ้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู ่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข ้อมูล ท่ี ขัดต ่อข ้อเท็จจริงอันเป ็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่ ได  ้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพตลอด 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน 
 ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 
 ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ ์
 ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
 การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้น 
 การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม ่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
 การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�าความเข ้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข ้องกับการ 
 ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
 แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิล 
 ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และ 
 ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
 การด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
 ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ ์
 หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 
 ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
 หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ  
 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ

 เปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
 จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู ่กับหลักฐานการ 
 สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  
 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน 
 รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ ์
 ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควร   
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ 
 ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
 ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า 
 รบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคมุดแูล และการปฏิบติังาน 
 ตรวจสอบกลุ ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว 
 ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข ้อบกพร ่องที่มีนัยส�าคัญในระบบ 
การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ 
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน 
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า 
ดังกล ่าวสามารถคาดการณ์ได ้อย ่างสมเหตุผลว ่าจะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว 

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต�

เลขทะเบียน�4098

บริษัท�เคพีเอ็มจี�ภูมิไชย�สอบบัญชี�จำากัด�
กรุงเทพมหานคร�

16�กุมภาพันธ์�2560
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 585,384,840 1,334,958,752 393,666,550 1,123,927,841
เงินลงทุนชัว่คราว 6 246,378,150 325,926,504 - -
ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย 4 - - 119,793,375 284,318,134
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับบริษทัยอ่ย 4 - - 673,126,050 3,031,533,369
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 7 59,838,108,296 57,590,145,350 51,605,953,718 47,175,006,927
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  636,244,656 623,414,900 636,244,656 623,414,900
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 196,018,027 405,942,634 193,664,964 374,090,158
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 241,811,000 228,210,697 180,260,962 163,064,677
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 61,743,944,969 60,508,598,837 53,802,710,275 52,775,356,006 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 107,540,634 107,540,634 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 3,199,998,800 3,199,998,800
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 245,170,371       232,161,845       189,537,138 167,681,566
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,683,088,004    3,871,939,922    3,629,160,518 3,804,394,590
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 334,418,725       313,524,595       333,667,301 311,761,798
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 72,063,896         98,355,100         51,590,061 71,079,231
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 196,206,736       176,814,978       141,608,145 121,908,969
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,638,488,366 4,800,337,074 7,545,561,963 7,676,824,954 

รวมสินทรัพย์ 66,382,433,335 65,308,935,911 61,348,272,238 60,452,180,960 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 1,897,950,018    - 1,897,950,018    -
เจา้หน้ีการคา้
- บริษทัยอ่ย 4, 15 - - 366,269,267 157,807,231 
- บริษทัอ่ืน 15 1,995,130,254 1,575,948,268 1,702,913,708 1,271,794,091 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,404,738,861 4,292,475,798 3,404,738,861 4,292,475,798 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบริษทัยอ่ย 4, 14 - - 2,077,814,287 1,941,425,621 
หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 14 33,924                681,991              33,924                681,991 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 810,395,354 974,918,824 735,952,357 801,025,490 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 505,008,121 688,695,870 276,630,366 491,435,169 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  16 2,912,959,022 2,676,291,550 2,246,919,391 2,242,635,260 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 17,526,215,554 16,209,012,301 18,709,222,179 17,199,280,651 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 244,980,951 489,961,901 244,980,951 489,961,901 
หุ้นกูร้ะยะยาว 14 12,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 - 297,072 - 229,275 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 289,534,759 247,442,760 279,557,028 238,407,876 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 33 118,654,240 144,192,240 114,804,240 143,442,240 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,653,169,950 14,881,893,973 12,639,342,219 14,872,041,292 

รวมหนีสิ้น 30,179,385,504 31,090,906,274 31,348,564,398 32,071,321,943 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
   ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000    2,285,298,800    2,232,682,000    2,285,298,800    
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,232,682,000 2,231,071,000 2,232,682,000 2,231,071,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 1,828,229,301 1,777,949,025 1,828,229,301 1,777,949,025 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 19 21,431,089 45,354,949 21,431,089 45,354,949 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 228,529,880       228,529,880       228,529,880       228,529,880       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31,956,578,890 29,979,371,469 25,688,835,569 24,097,954,162 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 (55,415,685) (35,259,042) 1 1 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 36,212,035,475 34,227,017,281 29,999,707,840 28,380,859,017 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,987,644)          (8,987,644)          - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,203,047,831 34,218,029,637 29,999,707,840 28,380,859,017 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,382,433,335 65,308,935,911 61,348,272,238 60,452,180,960 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การดาํเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 46,925,869,711 51,239,782,145 36,098,486,077 41,494,909,061 
รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ 4 - - 393,016,863 489,177,686 
เงินปันผลรับ 4,9 - - 1,999,999,600 -
รายไดอ่ื้น 247,372,962 198,161,423 307,205,170 354,082,462 
รวมรายได้ 47,173,242,673 51,437,943,568 38,798,707,710 42,338,169,209 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 31,184,209,549 33,984,260,287 24,349,178,924 27,789,530,062 
ตน้ทุนขายวตัถุดิบ - - 376,996,782 422,462,488 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 3,983,136,976 3,766,744,072 3,254,895,418 3,073,778,384 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 4,131,196,395 3,893,995,320 3,820,894,672 3,873,162,544 
ตน้ทุนทางการเงิน 26 287,326,436 327,764,443 343,595,154 363,866,910 
รวมค่าใช้จ่าย 39,585,869,356 41,972,764,122 32,145,560,950 35,522,800,388 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (1,606,889)          3,099,598           - -
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,585,766,428 9,468,279,044 6,653,146,760 6,815,368,821 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (1,478,097,307) (1,798,000,408) (931,803,653) (1,276,079,264)
กาํไรสําหรับปี 6,107,669,121 7,670,278,636 5,721,343,107 5,539,289,557 

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - 217,815 

- - - 217,815 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ (20,211,427) 49,155,107 - -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ
   เงินลงทุนเผ่ือขาย 54,784 (219,238) - (28,653)

(20,156,643) 48,935,869 - (28,653)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี-สุทธิจากภาษี 27 (20,156,643) 48,935,869 - 189,162 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 6,087,512,478 7,719,214,505 5,721,343,107 5,539,478,719 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      6,107,669,121      7,680,356,315      5,721,343,107      5,539,289,557 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (10,077,679)        - -
กาํไรสําหรับปี      6,107,669,121      7,670,278,636      5,721,343,107      5,539,289,557 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      6,087,512,478      7,729,292,184      5,721,343,107      5,539,478,719 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (10,077,679)        - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      6,087,512,478      7,719,214,505      5,721,343,107      5,539,478,719 

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 29 2.74 3.44 2.56 2.48 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 29 - 3.44 - 2.48 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

166

รายงานประจ�าปี 2559



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล
เอส

เตท
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
   

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

รว
ม

ส่ว
นข

อง
ทุน

เรือ
นหุ

น้
ส่ว

นเกิ
น

ใบ
สาํ
คญั

แส
ดง

ใน
มูล

ค่า
ยตุิ

ธร
รม

ผล
ต่า
ง

อง
คป์

ระ
กอ

บ
รว
มส่

วน
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ย
ที่อ

อก
แล

ะ
มูล

ค่า
หุน้

สิท
ธิที่

จะ
ซื้อ

ทุน
สาํ
รอ
งต
าม

ยงัไ
ม่ไ

ด้
สุท

ธิข
อง
เงิน

จาก
กา
รแ
ปล

ง
อื่น

ขอ
งส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุน้
ที่ไ

ม่มี
อาํ
นา

จ
รว
มส่

วน
หม
ายเ
หต
ุ

ชาํ
ระ
แล

ว้
สา
มญั

หุน้
สา
มญั

กฎ
หม

าย
จดั

สร
ร

ลง
ทุน

เผื่อ
ขา
ย

ค่า
งบ

กา
รเงิ

น
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุน้
ขอ

งบ
ริษ

ทั
คว

บคุ
ม

ขอ
งผ
ูถ้ือ

หุน้

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัที่

 31
 ธัน

วาค
ม 2

558
ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

558
2,2

26,
675

,70
0 

1,6
72,

383
,02

7 
17,

665
,78

7 
227

,02
9,8

80 
25,

646
,48

7,9
04 

219
,23

0 
(84

,41
4,1

41)
(84

,19
4,9

11)
29,

706
,04

7,3
87 

1,0
90,

035
 

29,
707

,13
7,4

22 
ราย

การ
กบั

ผู้ถ
อืหุ้

นที่
บัน

ทึก
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
   เงิ

นทุ
นที่

ได้รั
บจ

ากผ
ู้ถอื

หุ้น
แล
ะก
ารจั

ดส
รรส่

วน
ทุน

ให้ผ
ู้ถอื

หุ้น
   เงิ

นปั
นผ

ลใ
หผ้

ูถ้ือ
หุน้

ขอ
งบ

ริษ
ทั

30
-

-
-

-
(3,

345
,97

2,7
50)

   
-

-
-

(3,
345

,97
2,7

50)
-

(3,
345

,97
2,7

50)
    

   ก
ารจ่

ายโ
ดย

ใช
หุ้น้

เป็น
เกณ

ฑ์
19

-
-

61,
412

,52
0

     
   

-
-

-
-

-
61,

412
,52

0 
-

61,
412

,52
0

     
     

   หุ
น้ทุ

นอ
อก

ให
ต้า
มสิ

ทธิ
18

4,3
95,

300
     

     
105

,56
5,9

98
     

 
(33

,72
3,3

58)
-

-
-

-
-

76,
237

,94
0 

-
76,

237
,94

0
     

     
รวม

ราย
การ

กบั
ผู้ถ

อืหุ้
นที่

บัน
ทึก

โดย
ตร

งเข้
าส่ว

นข
องผู้

ถอื
หุ้น

4,3
95,

300
     

     
105

,56
5,9

98
     

 
27,

689
,16

2
     

   
-

(3,
345

,97
2,7

50)
   

-
-

-
(3,

208
,32

2,2
90)

     
-

(3,
208

,32
2,2

90)
    

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

   ก
าํไร

สาํ
หรั

บปี
-

-
-

-
7,6

80,
356

,31
5

-
-

-
7,6

80,
356

,31
5 

(10
,07

7,6
79)

     
    

7,6
70,

278
,63

6
     

   ก
าํไร

ขา
ดทุ

นเบ
็ดเส

ร็จ
อื่น

-
-

-
-

-
(21

9,2
38)

49,
155

,10
7 

48,
935

,86
9 

48,
935

,86
9 

-
48,

935
,86

9
     

     
รวม

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

-
-

-
-

7,6
80,

356
,31

5
     

(21
9,2

38)
     

     
     

49,
155

,10
7

     
  

48,
935

,86
9

     
 

7,7
29,

292
,18

4
     

 
(10

,07
7,6

79)
     

    
7,7

19,
214

,50
5

     

โอ
นไ

ปส
าํรอ

งต
าม
กฎ

หม
าย

-
-

-
1,5

00,
000

     
 

(1,
500

,00
0)

     
     

-
-

-
-

-
-

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
58

2,2
31,

071
,00

0 
1,7

77,
949

,02
5 

45,
354

,94
9 

228
,52

9,8
80 

29,
979

,37
1,4

69 
(8)

(35
,25

9,0
34)

(35
,25

9,0
42)

34,
227

,01
7,2

81 
(8,

987
,64

4)
34,

218
,02

9,6
37 

กาํ
ไร
สะ

สม
อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

งบ
การ

เงิน
รวม

(บา
ท)

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้
10

ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็น
ส
่วน

ห
น
ึ่งข

อง
งบ

กา
รเ
งิน

น
ี้

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งผู

้ถื
อหุ

้น

167

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็น
ส
่วน

ห
น
ึ่งข

อง
งบ

กา
รเ
งิน

น
ี้

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�ากั

ด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งผู

้ถื
อหุ

้น
บริ

ษัท
 พฤ

กษ
า เรี

ยล
เอส

เตท
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
   

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

รว
ม

ส่ว
นข

อง
ทุน

เรือ
นหุ

น้
ส่ว

นเกิ
น

ใบ
สาํ
คญั

แส
ดง

ใน
มูล

ค่า
ยตุิ

ธร
รม

ผล
ต่า
ง

อง
คป์

ระ
กอ

บ
รว
มส่

วน
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ย
ที่อ

อก
แล

ะ
มูล

ค่า
หุน้

สิท
ธิที่

จะ
ซื้อ

ทุน
สาํ
รอ
งต
าม

ยงัไ
ม่ไ

ด้
สุท

ธิข
อง
เงิน

จาก
กา
รแ
ปล

ง
อื่น

ขอ
งส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุน้
ที่ไ

ม่มี
อาํ
นา

จ
รว
มส่

วน
หม
ายเ
หต
ุ

ชาํ
ระ
แล

ว้
สา
มญั

หุน้
สา
มญั

กฎ
หม

าย
จดั

สร
ร

ลง
ทุน

เผื่อ
ขา
ย

ค่า
งบ

กา
รเงิ

น
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุน้
ขอ

งบ
ริษ

ทั
คว

บคุ
ม

ขอ
งผ
ูถ้ือ

หุน้

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัที่

 31
 ธัน

วาค
ม 2

559
ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

559
2,2

31,
071

,00
0 

1,7
77,

949
,02

5 
45,

354
,94

9 
228

,52
9,8

80 
29,

979
,37

1,4
69 

(8)
(35

,25
9,0

34)
(35

,25
9,0

42)
34,

227
,01

7,2
81 

(8,
987

,64
4)

34,
218

,02
9,6

37 
ราย

การ
กบั

ผู้ถ
อืหุ้

นที่
บัน

ทึก
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
   เงิ

นทุ
นที่

ได้รั
บจ

ากผ
ู้ถอื

หุ้น
แล
ะก
ารจั

ดส
รรส่

วน
ทุน

ให้ผ
ู้ถอื

หุ้น
   เงิ

นปั
นผ

ลใ
หผ้

ูถ้ือ
หุน้

ขอ
งบ

ริษ
ทั

30
-

-
-

-
(4,

130
,46

1,7
00)

   
-

-
-

(4,
130

,46
1,7

00)
-

(4,
130

,46
1,7

00)
    

   ก
ารจ่

ายโ
ดย

ใช
หุ้น้

เป็น
เกณ

ฑ์
19

-
-

1,7
40,

337
     

     
-

-
-

-
-

1,7
40,

337
 

-
1,7

40,
337

     
     

  
   หุ

น้ทุ
นอ

อก
ให

ต้า
มสิ

ทธิ
18

1,6
11,

000
     

     
50,

280
,27

6
     

   
(25

,66
4,1

97)
-

-
-

-
-

26,
227

,07
9 

-
26,

227
,07

9
     

     
   ย

กเลิ
กใ
บส

าํค
ญัแ

สด
งสิ

ทธิ
ซื้อ

หุน้
สา
มญั

ขอ
งบ

ริษ
ทั

19
-

-
(21

,43
1,0

89)
-

-
(21

,43
1,0

89)
-

(21
,43

1,0
89)

     
    

   ใ
บส

าํค
ญัแ

สด
งสิ

ทธิ
เพื่อ

ออ
กท

ดแ
ทน

ที่ย
กเลิ

กจ
าก
กา
รป

รับ
โค
รงส

ร้าง
  

19
-

-
21,

431
,08

9 
-

-
21,

431
,08

9 
-

21,
431

,08
9

     
     

รวม
ราย

การ
กบั

ผู้ถ
อืหุ้

นที่
บัน

ทึก
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
1,6

11,
000

     
     

50,
280

,27
6

     
   

(23
,92

3,8
60)

     
 

-
(4,

130
,46

1,7
00)

   
-

-
-

(4,
102

,49
4,2

84)
     

-
(4,

102
,49

4,2
84)

    

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

   ก
าํไร

สาํ
หรั

บปี
-

-
-

-
6,1

07,
669

,12
1

-
-

-
6,1

07,
669

,12
1 

-
6,1

07,
669

,12
1

     
   ก

าํไร
ขา
ดทุ

นเบ
็ดเส

ร็จ
อื่น

-
-

-
-

-
54,

784
 

(20
,21

1,4
27)

(20
,15

6,6
43)

(20
,15

6,6
43)

-
(20

,15
6,6

43)
     

    
รวม

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

-
-

-
-

6,1
07,

669
,12

1
     

54,
784

     
     

     
   

(20
,21

1,4
27)

     
(20

,15
6,6

43)
     

6,0
87,

512
,47

8
     

 
-

6,0
87,

512
,47

8
     

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
59

2,2
32,

682
,00

0 
1,8

28,
229

,30
1 

21,
431

,08
9 

228
,52

9,8
80 

31,
956

,57
8,8

90 
54,

776
 

(55
,47

0,4
61)

(55
,41

5,6
85)

36,
212

,03
5,4

75 
(8,

987
,64

4)
36,

203
,04

7,8
31 

กาํ
ไร
สะ

สม
อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

(บา
ท)

งบ
การ

เงิน
รวม

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้
11

168

รายงานประจ�าปี 2559



ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็น
ส
่วน

ห
น
ึ่งข

อง
งบ

กา
รเ
งิน

น
ี้

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�ากั

ด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งผู

้ถื
อหุ

้น
บริ

ษทั
 พฤ

กษ
า เรี

ยล
เอส

เตท
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
   

อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

ทุน
เรือ

นหุ
น้

ส่ว
นเกิ

น
ใบ

สาํ
คญั

แส
ดง

ใน
มูล

คา่
ยตุิ

ธร
รม

ที่อ
อก

แล
ะ

มูล
คา่
หุน้

สิท
ธิที่

จะ
ซื้อ

ทุน
สาํ
รอ
งต
าม

ยงัไ
ม่ไ

ด้
สุท

ธิข
อง
เงิน

รว
มส่

วน
หม
ายเ
หต
ุ

ชาํ
ระ
แล

ว้
สา
มญั

หุน้
สา
มญั

กฎ
หม

าย
จดั

สร
ร

ลง
ทุน

เผื่อ
ขา
ย

ขอ
งผ
ูถ้ือ

หุน้

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

558
ยอ

ดค
งเห

ลอื
 ณ 

วนั
ที ่1

 มก
ราค

ม 2
558

2,2
26,

675
,70

0 
1,6

72,
383

,02
7 

17,
665

,78
7 

227
,02

9,8
80 

21,
905

,91
9,5

40 
28,

654
 

26,
049

,70
2,5

88 
ราย

การ
กบั

ผ ู้ถ
อืหุ้

นท
ีบ่ัน

ทกึ
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
   เง

นิทุ
นท

ีไ่ด้รั
บจ

ากผู้
ถอื

หุ้น
แล
ะก
ารจ

ัดส
รรส่

วน
ทุน

ให้ผ
ู้ถอื

หุ้น
   เ
งิน

ปัน
ผล

ให
ผู้ถ้ื

อหุ
น้ข

อง
บริ

ษทั
30

-
-

-
-

(3,
345

,97
2,7

50)
    

 
-

(3,
345

,97
2,7

50)
   ก

ารจ่
ายโ

ดย
ใช
หุ้น้

เป็น
เกณ

ฑ์
19

-
-

61,
412

,52
0

     
    

 
-

-
-

61,
412

,52
0 

   หุ
น้ทุ

นอ
อก

ให
ต้า
มสิ

ทธิ
18

4,3
95,

300
     

     
   

105
,56

5,9
98

     
   

(33
,72

3,3
58)

-
-

-
76,

237
,94

0
     

     
 

รวม
ราย

การ
กบั

ผ ู้ถ
อืหุ้

นท
ีบ่ัน

ทกึ
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
4,3

95,
300

     
     

   
105

,56
5,9

98
     

   
27,

689
,16

2
     

     
-

(3,
345

,97
2,7

50)
     

-
(3,

208
,32

2,2
90)

     

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

   ก
าํไร

สาํ
หรั

บปี
-

-
-

-
5,5

39,
289

,55
7

-
5,5

39,
289

,55
7 

   ก
าํไร

ขา
ดทุ

นเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

-
-

-
-

217
,81

5
     

     
     

 
(28

,65
3)

189
,16

2 
รวม

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

-
-

-
-

5,5
39,

507
,37

2
     

 
(28

,65
3)

     
     

     
     

    
 

5,5
39,

478
,71

9 

โอ
นไ

ปส
าํรอ

งต
าม
กฎ

หม
าย

-
-

-
1,5

00,
000

     
     

   
-1,

500
,00

0
-

-

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธ

ันว
าคม

 25
58

2,2
31,

071
,00

0 
1,7

77,
949

,02
5 

45,
354

,94
9 

228
,52

9,8
80 

24,
097

,95
4,1

62 
1 

28,
380

,85
9,0

17 

งบ
การ

เงนิ
เฉพ

าะก
จิก

าร

กาํ
ไร
สะ

สม

(บา
ท)

  ห
มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ

บง
บก

ารเ
งิน

เป็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งงบ

กา
รเงิ

นนี้
12

169

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



ห
มา
ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็น
ส
่วน

ห
น
ึ่งข

อง
งบ

กา
รเ
งิน

น
ี้

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งผู

้ถื
อหุ

้น
บริ

ษทั
 พฤ

กษ
า เรี

ยล
เอส

เตท
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษทั
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ีย่น

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
   

อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
น้

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

ทุน
เรือ

นหุ
น้

ส่ว
นเกิ

น
ใบ

สาํ
คญั

แส
ดง

ใน
มูล

คา่
ยตุิ

ธร
รม

ที่อ
อก

แล
ะ

มูล
คา่
หุน้

สิท
ธิที่

จะ
ซื้อ

ทุน
สาํ
รอ
งต
าม

ยงัไ
ม่ไ

ด้
สุท

ธิข
อง
เงิน

รว
มส่

วน
หม
ายเ
หต
ุ

ชาํ
ระ
แล

ว้
สา
มญั

หุน้
สา
มญั

กฎ
หม

าย
จดั

สร
ร

ลง
ทุน

เผื่อ
ขา
ย

ขอ
งผ
ูถ้ือ

หุน้

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
ยอ

ดค
งเห

ลอื
 ณ 

วนั
ที ่1

 มก
ราค

ม 2
559

2,2
31,

071
,00

0 
1,7

77,
949

,02
5 

45,
354

,94
9 

228
,52

9,8
80 

24,
097

,95
4,1

62 
1 

28,
380

,85
9,0

17 
ราย

การ
กบั

ผ ู้ถ
อืหุ้

นท
ีบ่ัน

ทกึ
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
   เง

นิทุ
นท

ีไ่ด้รั
บจ

ากผู้
ถอื

หุ้น
แล
ะก
ารจ

ัดส
รรส่

วน
ทุน

ให้ผ
ู้ถอื

หุ้น
   เ
งิน

ปัน
ผล

ให
ผู้ถ้ื

อหุ
น้ข

อง
บริ

ษทั
30

-
-

-
-

(4,
130

,46
1,7

00)
    

 
-

(4,
130

,46
1,7

00)
   ก

ารจ่
ายโ

ดย
ใช
หุ้น้

เป็น
เกณ

ฑ์
19

-
-

1,7
40,

337
     

     
  

-
-

-
1,7

40,
337

 
   หุ

น้ทุ
นอ

อก
ให

ต้า
มสิ

ทธิ
18

1,6
11,

000
     

     
   

50,
280

,27
6

     
    

 
(25

,66
4,1

97)
-

-
-

26,
227

,07
9

     
     

 
   ย

กเลิ
กใ
บส

าํค
ญัแ

สด
งสิ

ทธิ์
ซื้อ

หุน้
สา
มญั

ขอ
งบ

ริษ
ทั

19
-

-
(21

,43
1,0

89)
-

-
-

(21
,43

1,0
89)

     
    

 
   ใ

บส
าํค
ญัแ

สด
งสิ

ทธิ
ระ
หว

า่งร
อก

ารป
รับ

โค
รงส

ร้าง
19

-
-

21,
431

,08
9 

-
-

-
21,

431
,08

9
     

     
 

รวม
ราย

การ
กบั

ผ ู้ถ
อืหุ้

นท
ีบ่ัน

ทกึ
โดย

ตร
งเข้

าส่ว
นข

องผู้
ถอื

หุ้น
1,6

11,
000

     
     

   
50,

280
,27

6
     

     
(23

,92
3,8

60)
     

   
-

(4,
130

,46
1,7

00)
     

-
(4,

102
,49

4,2
84)

     

กาํไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ
สําห

รับ
ปี

   ก
าํไร

สาํ
หรั

บปี
-

-
-

-
5,7

21,
343

,10
7

-
5,7

21,
343

,10
7 

รวม
กาํไ

รข
าดทุ

นเบ
็ดเส

ร็จ
สําห

รับ
ปี

-
-

-
-

5,7
21,

343
,10

7
     

 
-

5,7
21,

343
,10

7 

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธ

ันว
าคม

 25
59

2,2
32,

682
,00

0 
1,8

28,
229

,30
1 

21,
431

,08
9 

228
,52

9,8
80 

25,
688

,83
5,5

69 
1 

29,
999

,70
7,8

40 

กาํ
ไร
สะ

สม

(บา
ท)

งบ
การ

เงนิ
เฉพ

าะก
จิก

าร

  ห
มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ

บง
บก

ารเ
งิน

เป็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งงบ

กา
รเงิ

นนี้
13

170

รายงานประจ�าปี 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 6,107,669,121      7,670,278,636      5,721,343,107      5,539,289,557      
รายการปรับปรุง
กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของโครงการ
   อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (4,255,920)           (38,678,798)          (3,640,885)           (34,957,236)          
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - 11,717,590           -
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทุน - (12,941,171)          - (12,941,171)          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 453,742,679         425,331,693         431,770,034         396,437,645         
(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,516,968             (4,093,384)           1,697,566             (3,130,809)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,771,880             - 2,772,298             -
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,202,432)           5,967,143             (3,202,432)           5,976,819             
ขาดทุนจากการบริจาคอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 140,089,579         - 375,740,827         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (1,999,999,600)     -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25,264,230)          66,828,082           - -
ผลประโยชน์พนกังาน 42,092,000           43,512,085           41,149,152           41,661,688           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,740,337             61,412,520           1,740,337             61,412,520           
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 26,832,000           4,319,510             23,732,000           24,143,090           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,202,997)           (2,443,815)           (2,202,997)           (710,389)              
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,606,889             (3,099,598)           - -
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ (1,606,889)           - - -
ตน้ทุนทางการเงิน 287,326,436         327,764,443         343,595,154         363,866,910         
ภาษีเงินได้ 1,478,097,307      1,798,000,408      931,803,653         1,276,079,264      

8,366,863,149 10,482,247,333 5,502,274,977 8,032,868,715 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีจากบริษทัยอ่ย - - 164,524,758         198,581,057         
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (1,769,661,578)     (2,975,959,368)     (4,032,550,681)     (1,941,942,471)     
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (12,829,756)          (330,066,870)        (12,829,756)          (330,402,205)        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 209,924,607         300,599,949         180,425,195         266,103,816         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,600,303)          (16,129,048)          (21,459,762)          (7,201,393)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (19,391,758)          (2,524,524)           (19,699,176)          (4,506,556)           

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้-บริษทัยอ่ย - - 208,462,037         40,620,706           
เจา้หน้ีการคา้-บริษทัอ่ืน 419,181,985         (553,215,101)        431,119,617         (524,426,697)        
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (1,132,717,887)     2,688,113,255      (1,132,717,888)     2,688,113,255      
เงินมดัจาํจากลูกคา้ (164,523,470)        (464,902,268)        (65,073,133)          (503,470,147)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 178,130,860         524,394,502         (54,671,076)          408,722,587         
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,061,375,849      9,652,557,860      1,147,805,112      8,323,060,667      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,630,454,743)     (1,837,112,234)     (1,127,119,286)     (1,258,557,809)     
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,430,921,106 7,815,445,626 20,685,826 7,064,502,858 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 1,999,999,600      -
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - (349,487,509)        
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17,360,000           35,509,913           17,360,000           33,238,313           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (227,150,530)        (427,681,829)        (197,852,141)        (395,224,344)        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 29,148,026           8,418,827             7,976,947             5,129,611             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (72,312,688)          (81,484,722)          (72,138,812)          (81,366,822)          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - (6,735,633,793)     (3,971,274,159)     
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 9,086,586,999      3,432,997,102      
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (3,333,599,146)     (7,135,898,168)     (3,042,582,948)     (4,267,638,422)     
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 3,415,418,976      7,259,664,195      3,044,785,945      4,474,943,996      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (171,135,362) (341,471,784) 4,108,501,797 (1,118,682,234)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (803,075,054)        (1,038,567,331)     (777,863,862)        (951,742,991)        
จ่ายเงินปันผล (4,130,461,700)     (3,345,972,750)     (4,130,461,700)     (3,345,972,750)     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - 3,872,759,325      2,451,050,201      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - (3,748,059,775)     (1,115,898,244)     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
   (ลดลง), สุทธิ 1,897,950,018      (2,047,611,611)     1,897,950,018      (2,047,611,611)     

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 1,050,000,000      - 1,050,000,000      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - (1,297,000,000)     - (1,297,000,000)     
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 4,000,000,000      3,000,000,000      4,000,000,000      3,000,000,000      
ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (6,000,000,000)     (3,000,000,000)     (6,000,000,000)     (3,000,000,000)     
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 26,227,080           76,237,940           26,227,080           76,237,940           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (5,009,359,656) (6,602,913,752) (4,859,448,914) (5,180,937,455)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (749,573,912) 871,060,090 (730,261,291) 764,883,169 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,334,958,752      463,898,662         1,123,927,841      359,044,672         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 5 585,384,840 1,334,958,752 393,666,550 1,123,927,841 

รายการที่มิใช่เงินสด:
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,516,612           (41,347,608)          19,935,207           (43,133,282)          
รับโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาก
   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา, สุทธิ (27,162,469)          (38,309,750)          (36,009,515)          (38,309,750)          

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

16

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

17 

หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้ 
16 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้  
19 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
20 สาํรอง 
21 ส่วนงานดาํเนินงาน 
22 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ตน้ทุนทางการเงิน 
27 ภาษีเงินได ้
28 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
29 กาํไรต่อหุน้ 
30 เงินปันผล 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

18 

หมายเหตุ สารบญั 
  
32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

17 

หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้ 
16 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้  
19 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
20 สาํรอง 
21 ส่วนงานดาํเนินงาน 
22 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ตน้ทุนทางการเงิน 
27 ภาษีเงินได ้
28 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
29 กาํไรต่อหุน้ 
30 เงินปันผล 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูท่ี่ 979/83 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดด้าํเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ซ่ึงไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี  เมษายน  บริษทัไดด้าํเนินการให้มีการจดัตั้งบริษทั พฤกษา 
โฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) (“พฤกษา โฮลด้ิง”) เพื่อทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกแล้วทั้ งหมดของบริษทั โดย
แลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายโดยพฤกษา โฮลด้ิง ในอตัราการแลกเท่ากบั  ต่อ  ซ่ึงการเสนอขาย
หุ้นสามญัดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 โดยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีพฤกษา โฮลด้ิง ไดรั้บ
แลกเปล่ียนจากบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.90 ของหุน้สามญัท่ีออกแลว้ของบริษทั และในวนัเดียวกนัหุน้สามญั
ของพฤกษา โฮลด้ิงไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แทนหุน้สามญัของบริษทั 
ซ่ึงไดถู้กเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 97.90) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รายละเอียดของบริษทัย่อยและ 
การร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4, 8 และ 9 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

20 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี    มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 

 
(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
  
รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี    มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 

 
(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
  
รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรม
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดต่อจาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัทาํงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดย 

   พฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุขอ้  13  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํ 

   ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
หมายเหตุขอ้  17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้  33 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และ 

   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
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บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
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   
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

179

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

24 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม หรือการ
ควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจัด
ประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนได้
เสียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุม
ร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์  

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือ
คา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อ
คา้ 
 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคุม้ครอง
รายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีเจา้หน้ีสุทธิ
จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าว
และกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
เป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและ
การขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย
โดยประมาณ  
 
ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการ
ไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มืและ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ในโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 
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(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
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จาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมจะใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
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เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
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(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  
 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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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 
 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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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 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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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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(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
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว 

 
(ณ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 
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 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 
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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 
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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 
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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

35 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(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 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 
(ท) กาํไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
ระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 
(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นท่ีสาํนกังานใหญ่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
สาํนกังานใหญ่และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
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 ประเทศทีจ่ัดตั้ง /  
ช่ือกจิการ สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง (มหาชน) จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 97.90 
บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จาํกดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 
รายการและนโยบายการกาํหนดราคาท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี           
3 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายวตัถุดิบ  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม                                     393.02  489.18 
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 102.42  61.51 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) และ 

   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 
    

119.38 
  

178.58 
รายไดอ่ื้น  ตน้ทุนบวกดว้ยร้อยละ 1 ถึง 5 10.29 14.40 
เงินปันผลรับ ตามจาํนวนประกาศจ่าย 2,000.00 - 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกู ้(MLR) และ

อตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 
1.5   (MLR-1.5) และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 

 
 

64.42 

 
 

48.51 
ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
     ระหวา่งพฒันา 

 
ราคาตกลงร่วมกนั 

 
- 

 
44.57 

  
  

ผู้บริหารสําคญั    
ขายท่ีดิน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - 568.22 

\ 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 209.12 174.06 209.12 174.06 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3.22 3.04 3.22 3.04 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.49 17.11 0.49 17.11 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 212.83 194.21 212.83 194.21 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีบริษทัย่อย   
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั - 231.77 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั - 10.75 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 118.92 41.27 
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จาํกดั   0.87 0.53 
 119.79 284.32 
   

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย   
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 64.48 2,619.02 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั - 4.07 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 597.99 390.33 
 662.47 3,013.42 
    

ดอกเบีย้ค้างรับ-บริษทัย่อย   
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 0.01 15.65 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั - 0.15 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 10.65 2.31 
 10.66 18.11 
รวมเงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ-บริษทัย่อย 673.13 3,031.53 
   
   

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

195

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา-บริษทัย่อย    
    (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน) 
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จาํกดั 

 
 

- 

 
 

11.72 
   

ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัใหญ่ (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 39.59 - 
   

เจ้าหน้ีการค้าบริษทัย่อย   
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 7.34 - 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั 34.71 - 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 324.22 157.81 
 366.27 157.81 
   

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย   
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 540.00 471.00 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกดั 239.50 170.50 
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 537.43 0.18 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั 701.77 1,278.89 
บริษทั เกสรก่อสร้าง จาํกดั 27.80 1.23 
 2,046.50 1,921.80 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย-บริษทัย่อย   
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 20.12 6.35 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกดั 9.41 2.30 
บริษทั พนาลี เอสเตท จาํกดั 0.30 0.06 
บริษทั พทุธชาด เอสเตท จาํกดั 1.48 10.92 
 31.31 19.63 
รวมเงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย-บริษทัย่อย 2,077.81 1,941.43 
   

เงินประกนัผลงานค้างจ่าย-บริษทัย่อย (แสดงภายใต้หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จาํกดั 5.90 5.90 

\
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,013.42 2,475.15 
เพิ่มข้ึน 6,735.63 3,971.27 
ลดลง (9,086.58) (3,433.00) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 662.47 3,013.42 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,921.80 586.65 
เพิ่มข้ึน 3,872.76 2,451.05 
ลดลง (3,748.06) (1,115.90) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,046.50 1,921.80 
 
สัญญาสําคญัทีม่ีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบักรรมการของบริษทั เร่ิมจากเดือนตุลาคม 2556 
จนถึงเดือนตุลาคม 2559 และต่อสัญญาถึงเดือนมีนาคม 2560 ค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 มีจาํนวน 3.2 ลา้นบาท (2558: 3.2 ล้านบาท) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 14.9 
ลา้นบาท และ 1,320.2 ลา้นบาท (2558: 12.1 ล้านบาท และ 1,147.4 ล้านบาท) ตามลาํดบั ใหแ้ก่โครงการของกลุ่ม
บริษทัเพื่อดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาํหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน 6.5 และ 213.3
ลา้นบาท (2558: 12.8 และ 48.1 ล้านบาท) ตามลาํดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 6.6 และ 215.4 ลา้นบาท 
(2558: 12.8 และ 48.6 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,013.42 2,475.15 
เพิ่มข้ึน 6,735.63 3,971.27 
ลดลง (9,086.58) (3,433.00) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 662.47 3,013.42 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,921.80 586.65 
เพิ่มข้ึน 3,872.76 2,451.05 
ลดลง (3,748.06) (1,115.90) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,046.50 1,921.80 
 
สัญญาสําคญัทีม่ีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง) กบักรรมการของบริษทั เร่ิมจากเดือนตุลาคม 2556 
จนถึงเดือนตุลาคม 2559 และต่อสัญญาถึงเดือนมีนาคม 2560 ค่าเช่าและค่าบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 มีจาํนวน 3.2 ลา้นบาท (2558: 3.2 ล้านบาท) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 14.9 
ลา้นบาท และ 1,320.2 ลา้นบาท (2558: 12.1 ล้านบาท และ 1,147.4 ล้านบาท) ตามลาํดบั ใหแ้ก่โครงการของกลุ่ม
บริษทัเพื่อดาํเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาํหนดเวลา ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจาํยอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน 6.5 และ 213.3
ลา้นบาท (2558: 12.8 และ 48.1 ล้านบาท) ตามลาํดบั โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 6.6 และ 215.4 ลา้นบาท 
(2558: 12.8 และ 48.6 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ในระหว่างปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 4,100 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยได้
ทาํสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงจากสถาบนัการเงินและสามารถเรียกชาํระเงิน
คืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไดข้ยายวงเงินในสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัเป็นเงินรวม 
5,100 ลา้นบาท โดยแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระคืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2559 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดข้ยายวงเงินในสัญญากูย้มืระหวา่งกนัรวมเป็นเงิน 7,100 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัและบริษทัใหญ่ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 500 ลา้นบาทและบริษทัใหญ่ได้
ทาํสญัญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดท้นัที 

 
5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 255  2558  255  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 4 9 4 7 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 27 27 8 5 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 145 655 57 575 
เช็คในมือ 408 643 324 536 
อ่ืนๆ 1 1 1 1 
รวม 585 1,335 394 1,124 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 255  2558  255  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 571  1,314  394  1,124 
อินเดียรูปี 14  13  -  - 
รูฟิยา -  4  -  - 
ดอลลาร์สหรัฐ -  3  -  - 
ดอง -  1  -  - 
รวม 585  1,335 394 1,124 
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42 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 4,100 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยได้
ทาํสัญญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงจากสถาบนัการเงินและสามารถเรียกชาํระเงิน
คืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไดข้ยายวงเงินในสัญญากูย้ืมเงินระหว่างกนัเป็นเงินรวม 
5,100 ลา้นบาท โดยแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระคืนไดท้นัที และในระหว่างปี 2559 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดข้ยายวงเงินในสัญญากูย้มืระหวา่งกนัรวมเป็นเงิน 7,100 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัและบริษทัใหญ่ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระหว่างกนัวงเงินรวม 500 ลา้นบาทและบริษทัใหญ่ได้
ทาํสญัญาการใชเ้งินทดรองจ่ายกบับริษทัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดท้นัที 

 
5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 255  2558  255  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 4 9 4 7 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 27 27 8 5 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 145 655 57 575 
เช็คในมือ 408 643 324 536 
อ่ืนๆ 1 1 1 1 
รวม 585 1,335 394 1,124 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 255  2558  255  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 571  1,314  394  1,124 
อินเดียรูปี 14  13  -  - 
รูฟิยา -  4  -  - 
ดอลลาร์สหรัฐ -  3  -  - 
ดอง -  1  -  - 
รวม 585  1,335 394 1,124 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็น        
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 246  326  -  - 
รวม 246 326  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 326 448 - 207 
ซ้ือระหวา่งปี 3,333 7,136 3,043 4,268 
ขายระหวา่งปี (3,413) (7,258) (3,043) (4,475) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 246 326   - - 
 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
อินเดียรูปี 246  326  -  - 
รวม 246  326 - - 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 

วสัดุก่อสร้าง  455 3 410 346 
บา้นตวัอยา่ง  1,083 7 847 763 
โครงการระหวา่งการพฒันา      
- ท่ีดิน  27,267 23,640 24,880 1,784 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  1,468 1,658 1,18 1,25 
- ค่าก่อสร้าง  4,08 6,87 4,33 4,87 
- ค่าสาธารณูปโภค  1,840 1,87 1,638 1,628 
- ค่าโสหุย้การก่อสร้าง  1,870 1,711 1,724 1,40 
- ค่าดอกเบ้ีย  54 57 66 652 
  37,47 36,580 34,43 2,611 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพื่อขาย  11,363 12,424 8,450 10,40 
ท่ีดินรอการพฒันา  ,00 7,24 7,424 5,87 
รวม  59,938 57,694 51,624 47,197 
หัก  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของโครงการ      
        อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา  (100) (104) (18) (22) 
สุทธิ  59,838 57,590 51,606 47,175 
      

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
 ตน้ทุนการพฒันาระหวา่งปี                 

 
26 

 
502 

 
711 

 
433 

 
563 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ง 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (โครงการ) 
จํานวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา        
ทาวนเ์ฮา้ส์ 127 127 8  88 
บา้นเด่ียว 41 43 3  41 
บา้นแฝด  6 5  1 
คอนโดมิเนียม 16 16 15  15 
ต่างประเทศ 1 2 -  - 
รวม 194 194 157  145 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือกบั
ธนาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14)  

 
8 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
การร่วมค้า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108 102 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2) 3 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 3 
กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 2 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 108 108 

 
 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,200 3,200 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 3,200 3,200 

 
 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 275.2 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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50 

10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 605 385 
เพิ่มข้ึน - 349 
จาํหน่าย (42) (39) 
บริจาค (140) (376) 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (38) (38) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 385 281 
จาํหน่าย (14) (14) 
รับโอนจากโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 71 36 
โอนไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (44) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 398 303 

   

ขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 166 126 
เพิ่มข้ึน 8 8 
ลดลง (21) (21) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 153 113 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 153 113 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 439 259 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 232 168 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 245 190 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทประกอบด้วยท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยงัมิได้ระบุ
วตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
255 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระโดยพิจารณาตามเกณฑร์าคาตลาดของสินทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 275.2 ลา้น
บาทและ 219.6  ลา้นบาท (2558: 303. ล้านบาท และ 34. ล้านบาท) ตามลาํดบั 

206

รายงานประจ�าปี 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

51 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 275.2 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

207

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

52 

11 
ทีด่

นิ อ
าคา

รแล
ะอ
ุปก

รณ์
  

 
 

งบ
การ

เงนิ
รวม

 
 

 
 

 
 

 
 เ

ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท

) 
ราค

าทุ
น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

558
 

845
 

924
 

2,0
00 

417
 

 
17 

52 
1,4

84 
5,7

39 
เพิ ่ม

ขึ้น
 

- 
 

- 
107

 
18 

- 
4 

255
 

384
 

โอ
น -

 สุท
ธิ 

1 
 

752
 

922
 

16 
- 

1 
(1,

692
) 

- 
จาํห

น่า
ย 

-  
 

(1)
 

(14
3) 

(11
0) 

- 
 

(13
) 

- 
 

(26
7) 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

558
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   แ

ละ
 1 ม

กร
าคม

 25
5 

846
 

1,6
75 

2,8
86 

341
 

 
17 

44 
47 

5,8
56 

เพิ ่ม
ขึ้น

 
- 

 
- 

130
 

20 
- 

3 
94 

247
 

โอ
น -

 สุท
ธิ  

- 
 

24 
38 

30 
- 

1 
(93

) 
- 

จาํห
น่า
ย 

- 
 

- 
(20

3) 
(40

) 
- 

 
(9)

 
- 

 
(25

2) 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
55

 
846

 
1,6

99 
2,8

51 
351

 
 

17 
39 

48 
5,8

51 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

208

รายงานประจ�าปี 2559



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

53 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

รวม
 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท

) 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
สะ

สม
แล
ะข

าดทุ
นจ

ากก
ารด้

อย
ค่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

558
 

7 
 

324
 

1,1
29 

330
 

 
17 

42 
- 

1,8
49 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

5 
 

93 
253

 
43 

 
- 

5 
- 

399
 

จาํห
น่า
ย 

- 
 

(1)
 

(14
1) 

(10
9) 

 
- 

(13
) 

- 
(26

4) 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
558

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   แ

ละ
 1 ม

กร
าคม

 25
5 

12 
 

416
 

1,2
41 

264
 

 
17 

34 
- 

1,9
84 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

4 
 

95 
259

 
43 

 
- 

3 
- 

404
 

จาํห
น่า
ย 

- 
 

- 
(17

6) 
(38

) 
 

- 
(6)

 
- 

(22
0) 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

55
 

16 
 

511
 

1,3
24 

269
 

 
17 

31 
- 

2,1
68 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

209

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

54 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

รวม
 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท

) 
ม ูล

ค่าสุ
ทธิ

ทา
งบ

ญัชี
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ ว
นัท

ี ่1 ม
กร
าคม

 25
58 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
กลุ่

มบ
ริษ

ทั 
838

 
 

600
 

871
 

81 
 

- 
10 

1,4
84 

3,8
84 

ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
- 

 
- 

- 
6 

 
- 

- 
- 

6 
 

838
 

 
600

 
871

 
87 

 
- 

10 
1,4

84 
3,8

90 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
558

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   แ

ละ
 1 ม

กร
าคม

 25
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
กลุ่

มบ
ริษ

ทั 
834

 
 

1,2
59 

1,6
45 

76 
 

- 
10 

47 
3,8

71 
ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
- 

 
- 

- 
1 

 
- 

- 
- 

1 
 

834
 

 
1,2

59 
1,6

45 
77 

 
- 

10 
47 

3,8
72 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
กลุ่

มบ
ริษ

ทั 
830

 
 

1,1
88 

1,5
27 

82 
 

- 
8 

48 
3,6

83 
ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
- 

 
- 

- 
- 

 
- 

- 
- 

- 
 

830
 

 
1,1

88 
1,5

27 
82 

 
- 

8 
48 

3,6
83 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

210

รายงานประจ�าปี 2559



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

55 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

เฉพ
าะก

จิก
าร 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท
) 

ราค
าทุ
น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

558
 

845
 

 
923

 
1,8

15 
373

 
 

17 
45 

1,4
84 

5,5
02 

เพิ ่ม
ขึ้น

 
- 

 
- 

74 
15 

- 
 

1 
256

 
346

 
โอ
น -

 สุท
ธิ 

     
     

     
 1 

 
     

    7
52 

923
 

16 
 

- 
     

     
     

1 
 

(1,
693

) 
 

- 
จาํห

น่า
ย 

- 
 

- 
(82

) 
(98

) 
 

- 
(12

) 
- 

(19
2) 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

558
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   แ
ละ

 1 ม
กร
าคม

 25
5 

846
 

 
1,6

75 
2,7

30 
306

 
 

17 
35 

47 
5,6

56 
เพิ ่ม

ขึ้น
 

- 
 

- 
102

 
19 

- 
 

2 
94 

217
 

โอ
น -

 สุท
ธิ 

- 
 

24 
39 

30 
 

- 
1 

 
(94

) 
 

- 
จาํห

น่า
ย 

- 
 

- 
(13

2) 
(34

) 
 

- 
(5)

 
- 

(17
1) 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

55
 

846
 

 
1,6

99 
2,7

39 
321

 
 

17 
33 

47 
5,7

02 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

211

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

56 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

เฉพ
าะก

จิก
าร 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท
) 

ค่าเ
สื่อ

มร
าคา

สะ
สม

แล
ะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

   ข
าดทุ

นจ
ากก

ารด้
อย

ค่า 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

558
 

7 
 

321
 

1,0
04 

297
 

 
17 

38 
- 

1,6
84 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

5 
 

93 
222

 
37 

 
- 

2 
- 

359
 

จาํห
น่า
ย 

- 
 

- 
 

(82
) 

(97
) 

 
- 

(12
) 

- 
(19

1) 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
558

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   แ

ละ
 1 ม

กร
าคม

 25
5 

12 
 

414
 

1,1
44 

237
 

 
17 

28 
- 

1,8
52 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

4 
 

95 
240

 
40 

 
- 

3 
- 

382
 

จาํห
น่า
ย 

- 
 

- 
 

(12
4) 

(33
) 

 
- 

(4)
 

- 
(16

1) 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
55

 
16 

 
509

 
1,2

60 
244

 
 

17 
27 

- 
2,0

73 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

212

รายงานประจ�าปี 2559



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

57 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

เฉพ
าะก

จิก
าร 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท
) 

ม ูล
ค่าสุ

ทธิ
ทา
งบ

ญัชี
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ ว

นัท
ี ่1 ม

กร
าคม

 25
58 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
บริ

ษทั
 

838
 

 
602

 
 

811
 

71 
 

- 
7 

1,4
84 

3,8
13 

ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
- 

 
- 

 
- 

5 
 

- 
- 

- 
5 

 
838

 
 

602
 

 
811

 
76 

 
- 

7 
1,4

84 
3,8

18 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
558

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   แ
ละ

 1 ม
กร
าคม

 25
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
บริ

ษทั
 

834
 

 
1,2

61 
 

1,5
86 

68 
 

- 
7 

47 
3,8

03 
ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
     

     
    -

 
   

     
     

  - 
    

     
     

   -
 

1 
 

- 
- 

     
     

     
   -

 
1 

 
834

 
 

1,2
61 

 
1,5

86 
69 

 
- 

7 
47 

3,8
04 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

213

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริ
ษัท

 พฤ
กษ

า เรี
ยล

เอส
เตท

 จํา
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ

ย 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

559
 

 

58 

ง 

 
งบ

การ
เงนิ

เฉพ
าะก

จิก
าร 

 
 

 
 

 
 

 เ
ครื่
อง
ตก

แต่
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
อา
คา
ร 

 
 

 
ติด

ตั ้ง
  

 
 

 
 

 สิ
นท

รัพ
ยร์
ะห

วา่ง
  

 
 

ที่ดิ
นแ

ละ
ส่ว

น 
 

แล
ะส่

วน
 

 เค
รื่อ
งจกั

รแ
ละ

  
แล

ะเค
รื่อ
งใช

 ้ 
สา
ธาร

ณูป
โภ

ค 
 

 
 

ก่อ
สร้

างแ
ละ

 
 

 
 

ปรั
บป

รุงที่
ดิน

  
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
สาํ
นกั

งาน
 

 
ส่ว

นก
ลา
ง 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

ติด
ตั ้ง

 
 

รว
ม 

 
(ล้า

นบ
าท

) 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
55

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภา
ยใต

ก้ร
รม

สิท
ธิ์ข

อง
บริ

ษทั
 

830
 

 
1,1

90 
 

1,4
79 

77 
 

- 
6 

47 
3,6

29 
ภา
ยใต

ส้ญั
ญา

เช่า
กา
รเงิ

น 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

- 
- 

 
830

 
 

1,1
90 

 
1,4

79 
77 

 
- 

6 
47 

3,6
29 

 ราค
าท
รัพ

ยส์ิ
นข

อง
บริ

ษทั
แล

ะก
ลุ่ม

บริ
ษทั

ก่อ
นห

กัค่
าเสื่

อม
ราค

าส
ะส

มข
อง
อา
คา
รแ
ละ

อุป
กร

ณ์ 
ซึ่ง

ได
ค้ิด

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าเต

ม็จ
าํน

วน
แล

ว้ แ
ต่ย

งัค
งใช

ง้าน
จน

ถึง
 ณ

 วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว

าค
ม 2

55
 

มีจ
าํน

วน
 65

6 ล
า้น
บา
ท แ

ละ
 68

5 ล
า้น
บา
ท (

255
8: 

526
 ล้า
นบ

าท
 แล

ะ 5
4 
ล้า
นบ

าท
) ต

าม
ลาํ
ดบั

  
 กา
รค
ํา้ป
ระ
กัน

 
 ที่ดิ

น อ
าค
ารแ

ละ
อุป

กร
ณ์ 
ซึ่ง

มีร
าค
าต
าม
บญั

ชี ณ
 วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

559
 เป็

นจ
าํน

วน
เงิน

 1,
344

 ล
า้น

บา
ทข

อง
บริ

ษทั
 (2

558
: 1

,4
0 ล้

าน
บา
ท)

 ได
ใ้ช
เ้ป็น

หล
กัป

ระ
กนั

สาํ
หรั

บว
งเงิ

น
สิน

เชื่อ
จาก

ธน
าค
าร 

(ดูห
มา
ยเห

ตุป
ระ
กอ

บง
บก

ารเ
งิน

ขอ้
 14

) 
 

 

บ
ริษั

ท
 พ

ฤ
ก

ษ
า 

เร
ีย

ลเ
อส

เต
ท

 จ
�าก

ัด
 (

ม
หา

ชน
) 

แล
ะบ

ริษั
ท

ย่
อย

หม
าย

เห
ต

ุป
ระ

ก
อบ

งบ
ก

าร
เง

ิน
ส�า

หร
ับ

ป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
 3

1 
ธัน

วา
ค

ม
 2

55
9

214

รายงานประจ�าปี 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

59 

บริษทั 

12 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 430 412 
เพิ่มข้ึน 82 82 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 512 494 
เพิ่มข้ึน 72 72 
จาํหน่าย (6) (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 578 563 

   
ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 159 144 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39 38 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 198 182 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 49 48 
จาํหน่าย (3) (1) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 244 229 
   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 271 268 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 255 314 312 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 334 334 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

215

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

60 

13 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น  
 (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 (หมายเหต ุ27)  

ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
มกราคม 255  ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 255 

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4 (1) - 3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 29 - - 29 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23 - - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 44 8 - 52 
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 11 (9) - 2 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 29 (6) - 23 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน     
   ต่างประเทศ 9 - 5 14 
อ่ืนๆ 14 (4) - 10 
รวม 163 (12) 5 156 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (65) (19) - (84) 
รวม (65) (19) - (84) 
     
สุทธิ 98 (31) 5 72 

216

รายงานประจ�าปี 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

61 

1

งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น  
 (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 (หมายเหต ุ27)  

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 จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

62 

ง 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น  

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ27)   
 ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 255  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 255 
           (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 4 (1) - 3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22 1 - 23 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23 - - 23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 43 8 - 51 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 29 (6) - 23 
อ่ืนๆ 14 (1) - 13 
รวม 135 1 - 136 
     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64) (20) - (84) 
รวม (64) (20) - (84) 
     
สุทธิ 71 (19) - 52 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

63 

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 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

64 

14    หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 255  2558  255  2558 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,898 -   1,898 - 
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 6,000 6,000 6,000 6,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั - - 2,078 1,922 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี - 1 - 1 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีห่มุนเวยีน 7,898 6,001 9,976 7,923 
     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หุน้กูร้ะยะยาว     
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 12,000 14,000 12,000 14,000 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 12,000 14,000 1 12,000 14,000 
รวม 19,898 20,001 21,976 21,923 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

65 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  7,88 6,001 ,76 7,23 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 12,000 14,000 12,000 14,000 
รวม 19,898 20,001 21,976 21,923 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 20,67 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐและ 65 ลา้นอินเดียรูปีสาํหรับกลุ่มบริษทั และ 20,072 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้นอินเดีย
รูปีสาํหรับบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูย้มืจากธนาคารจาํนวน 78 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั  
 
(ค) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 5,400 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 65 ลา้น

อินเดียรูปีสาํหรับบริษทั และ 5,11 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65 ลา้นอินเดียรูปีสาํหรับกลุ่ม
บริษทั 

 
(ง) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน ,72 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
(จ) วงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 605  ลา้นบาทสาํหรับบริษทั และกลุ่มบริษทั 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

66 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,344 1,420 1,344 1,420 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา     
   (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 4,301 3,111 4,121 2,424 
รวม 5,645 4,531 5,465 3,844 

 
นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทั 
 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
เงินกู้ยืมดงักล่าวบางส่วนมีขอ้จาํกดัเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน รวมถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการจ่ายปันผล 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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69 

*  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ี เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตรา
สารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจเสนอขายคร้ัง
เดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป โดยในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2555 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2555 แลว้
จาํนวน 5,000 ลา้นบาทและในไตรมาส 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 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2557 แลว้จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 

 
**** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร

หน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 10,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย ในระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 แลว้จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 

 

***** เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 13 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูข้องบริษทัสาํหรับหุน้กูซ่ึ้งมีขอ้กาํหนดใหผู้ ้
ออกหุน้กูเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ไดมี้มติแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับหุน้กูชุ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง โดย () ยกเลิกขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัหนา้ท่ีของบริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูใ้นการดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของหุ้นสามญัของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และ () แกไ้ขอตัรา
ดอกเบ้ียของหุ้นกูแ้ต่ละชุดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้เร่ิมคาํนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วนัท่ีมีการเพิกถอนหุ้นสามญัของ
บริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยกาํหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดงักล่าวไม่เกิน 7,000 ลา้น
บาท อายไุม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอตัราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีเสนอขาย 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม/  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  20,000 20,000 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 4,000 3,000 
ชาํระหุน้กูคื้นระหวา่งปี (6,000) (3,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 18,000 20,000 

  
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท  

 
15 เจ้าหนีก้ารค้า  
 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 255  2558  255  2558 
  (ล้านบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 366 158 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,5 1,576 1,703 1,272 
รวม  1,995 1,576 2,069 1,430 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
2559  2558 2559  2558 

(ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  1,991 1,569 2,065 1,430 
อินเดียรูปี - 7 - - 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 3 - 3 -
ยโูร 1 - 1 -
รวม 1,995 1,576 2,069 1,430

16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2559  2558 2559  2558 

(ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง   
   การพฒันาคา้งจ่าย 744 375 485 295 
เงินค่าบาํรุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 758 609 602 491 
โบนสัคา้งจ่าย 295 514 280 491 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 517 522 373 409 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 53 67 53 67 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 60 47 54 36 
อ่ืนๆ 486 542 400 454 
รวม 2,913 2,676 2,247 2,243 

 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์                       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 247 204 238  197 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 37 37 36  35 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8 7 8  7 
 45 44 44  42 
        

อืน่ๆ      
ผลประโยชนจ่์าย (2) (1) (2)  (1) 
 (2) (1) (2)  (1) 
        

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์      
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 290 247 280  238 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
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 
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ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 25 ปี (2558: 
25 ปี) 
 

  การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

        

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (27)  33  (26)  31 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
37 

 
 (32) 

 
 35 

 
 (30) 

 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น  
   

  มูลค่าหุน้ 2559  2558 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบยีน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1 2,285 2,285 2,270 2,270 
ลดทุน 1 (52) (52) - - 
เพิ่มทุน 1 - - 15 15 
ณ วนัที ่1 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 2,233 2,233 2,285 2,285 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 2,231 2,231 2,227 2,227 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 2 2 4 4 
ณ วนัที ่1 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 2,233 2,233 2,231 2,231 
 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
การลดทุนจดทะเบียน   
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากเดิม 2,285 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2,285 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 2,233 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 2,233 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WD, PS-WE, PS-WF และPS-WG) โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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การเพ่ิมทุนจดทะเบียน   
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากเดิม 2,270 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2,270 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 2,285 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 2,285 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) โดย
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 
 
การออกหุ้นใหม่ 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 255 และ 255 มีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”) ของบริษทัดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 255  255 

 (บาท) (ล้านหุ้น) 
โครงการ PS-WD 15.30 -  2.4 
โครงการ PS-WE 28.19 -  0.6 
โครงการ PS-WF 16.28 1.6  1.4 
รวม  1.6  4.4 

 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

PS-WD 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดง  
สิทธิฯ ของบริษทัให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทั
และ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 22 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และ

ผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้              
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 1,689,700 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 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 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  
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของ
บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน 
 
PS-WE 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ ของบริษทัให้แก่กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) และผูบ้ริหารของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 15 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เสนอใหก้บั  กรรมการ (ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรในฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

และผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและจดัสรรแลว้                   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 4,838,447 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  28.19 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี (2557 เป็นปีแรก) โดยจะใชสิ้ทธิรวมกนั
ในแต่ละปีไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 ของท่ีไดรั้บจดัสรรเป็นระยะเวลา 4 
ปี ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหค้รบจาํนวนใหส้ามารถไปใชสิ้ทธิได้
ในคราวถดัไป 

 
การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โครงการ PS-WE ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุน้ในอดีต ระหว่างวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึงวนัท่ี     
25 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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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 2559 

 6,481,593 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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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 2559 

 6,481,593 หน่วย (หน่วยท่ีมีการใหสิ้ทธิจริง) 

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 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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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  
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WD  PS-WE  PS-WF  รวม 
                                    (ล้านหน่วย) 
ณ วนัท่ี 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 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 255 - 3.1 4.8 7.9 
ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งปี - - (1.6) (1.6) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากพนกังานลาออก - (0.1) (0.2) (0.3) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการปรับ 
   โครงสร้างกิจการ * - (3.0) (3.0) (6.0) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - - - - 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ในมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WD   PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 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 
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 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 PS-WD   PS-WE  PS-WF  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  6.8 38.6 45.4 
เพิ่มข้ึน -  0.1   1.6   1.7 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด - - (25.7) (25.7) 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งงวด* - (6.) (14.5) (21.4) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - - - - 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 มีจาํนวน 1.7 ลา้นบาท 
และ 1.7 ลา้นบาท (2558: 61.5 ล้านบาท และ 61.5 ล้านบาท) ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
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  2.27 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ปีละ  4 คร้ังในเ ดือนกุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และ

พฤศจิกายนของแต่ละปี  
 
ยงัไม่มีการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WG) 
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* ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัยกเลิกการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PS-WD, PS-WE, PS-WF และPS-WG) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยโดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และในเวลาต่อมาในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว และ
บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย เพื่อทดแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงถูกยกเลิกตามแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  
 

0 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

238

รายงานประจ�าปี 2559



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

83 

ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 
ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าของโครงการผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

21 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่
ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดย
สรุปมีดงัน้ี 

 
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 

 
ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบั
กิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได้   
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 47,124 51,420 
รายไดอ่ื้น 2,211 3,163 
 49,335 54,583 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (2,209) (3,161) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 47 16 
รายได้รวม 47,173 51,438 
   
กาํไรหรือขาดทุน   
กาํไรตามส่วนงานท่ีรายงาน 8,071 9,463 
กาํไร (ขาดทุน) อ่ืนๆ  (87) 259 
 7,984 9,722 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (15) (479) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (383) 225 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 7,586 9,468 
   
สินทรัพย์   
รวมสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 59,788 56,574 
สินทรัพยอ่ื์น 3,706 4,395 
 63,494 60,969 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,888 4,340 
สินทรัพย์รวม 66,382 65,309 
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การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได้   
รวมรายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน 47,124 51,420 
รายไดอ่ื้น 2,211 3,163 
 49,335 54,583 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (2,209) (3,161) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 47 16 
รายได้รวม 47,173 51,438 
   
กาํไรหรือขาดทุน   
กาํไรตามส่วนงานท่ีรายงาน 8,071 9,463 
กาํไร (ขาดทุน) อ่ืนๆ  (87) 259 
 7,984 9,722 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (15) (479) 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน (383) 225 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 7,586 9,468 
   
สินทรัพย์   
รวมสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 59,788 56,574 
สินทรัพยอ่ื์น 3,706 4,395 
 63,494 60,969 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 2,888 4,340 
สินทรัพย์รวม 66,382 65,309 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 47,026  51,145  4,622  4,775 
อินเดีย 147  293  15  24 
มลัดีฟส์ -  -  1  1 
รวม 47,173  51,438  4,638  4,800 
 

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายโฆษณา 1,257 1,138 1,079 926 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,757 1,924 1,355 1,560 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 857 626 714 511 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 112 79 107 77 
รวม 3,983 3,767 3,255 3,074 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 2,322 2,377 2,232 2,283 
ค่าท่ีปรึกษา 369 185 358 173 
ค่าเช่า 192 182 177 167 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115 112 113 109 
อ่ืนๆ 1,133 1,038 941 1,141 
รวม 4,131 3,894 3,821 3,873 

 
24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,840 1,731 1,727 1,594 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 118 112 111 104 
อ่ืนๆ - โบนสัและค่าสวสัดิการ 1,266 1,504 1,175 1,393 
รวม 3,224 3,347 3,013 3,091 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

 
25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดิน
พร้อมบา้นเพื่อขายและโครงการ
ระหวา่งการพฒันา 

  
 

(306) 

 
 

1,379 

 
 

(2,842) 

 
 

1,617 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 20,143 18,113 18,228 15,198 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 24 3,224 3,347 3,013 3,091 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 454 426 432 397 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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26 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน      
   บริษทัยอ่ย 4 - - 64  48 
   สถาบนัการเงิน  789 1,039 713  879 
รวม  789 1,039 777  927 
หัก จาํนวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
           สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

      

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันา  

 
 

7 

 
 

(502) 

 
 

(711) 

 
 

(433) 

  
 

(563) 
สุทธิ  287 328 344 364 

 
 

27 ภาษเีงนิได้  
   

 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั         
สาํหรับปีปัจจุบนั  1,448  1,765  915  1,244 
ปรับปรุงภาษีปีก่อนๆ   (1)  (59)  (2)  (62) 
  1,447  1,706  913  1,182 
ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 13        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  31  92  19  94 
  31  92  19  94 
รวม  1,478  1,798  932  1,276 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    6,108    7,670 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   1,478    1,798 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,586    9,468 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,517  20  1,894 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ   (3)    24 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (104)    (41) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   37    33 
รายไดสุ้ทธิท่ีถูกตดัรายการ   38    10 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (1)    (59) 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (6)    (63) 
รวม 19  1,478  19  1,798 
  
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    5,721    5,539 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   932    1,276 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   6,653    6,815 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,331  20  1,363 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (417)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   25    32 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (2)    (62) 
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเท่า   (5)     (57) 
รวม 14  932  19  1,276 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    6,108    7,670 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   1,478    1,798 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   7,586    9,468 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,517  20  1,894 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ   (3)    24 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (104)    (41) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   37    33 
รายไดสุ้ทธิท่ีถูกตดัรายการ   38    10 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (1)    (59) 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (6)    (63) 
รวม 19  1,478  19  1,798 
  
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
กาํไรสาํหรับปี    5,721    5,539 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   932    1,276 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   6,653    6,815 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,331  20  1,363 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (417)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   25    32 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (2)    (62) 
รายจ่ายท่ีหกัไดเ้ป็นสองเท่า   (5)     (57) 
รวม 14  932  19  1,276 
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                 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
 ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ (25) 5 (20) 61 (12) 49 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรายไดป้านกลาง (พื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งมีขนาดไม่
ตํ่ากวา่ 31 ตารางเมตรและมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 600,000 บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้รับเง่ือนไข และราคาจาํหน่ายสาํหรับโครงการ
ท่ีตั้งในเขต 1 ดงัน้ี กรณีการก่อสร้างอาคารชุด จะตอ้งมีพื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 28 ตารางเมตร และ
จาํหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) และกรณีการก่อสร้างบา้นแถวหรือบา้นเด่ียวจะตอ้งมี
พื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยไม่นอ้ยกว่า 70 ตารางเมตร และจาํหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหน่ึงลา้นสองแสนบาท (รวม
ค่าท่ีดิน)  
 
สิทธิพิเศษท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆกนั 
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
29 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 6,107.67 7,680.36 5,721.34 5,539.29 
     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,231.07 2,226.68 2,231.07 2,226.68 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิ     
   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 
   ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 1.38 - 1.38 - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก         
   (ขั้นพืน้ฐาน) 2,232.45 2,230.18 2,232.45 2,230.18 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.74 3.44 2.56 2.48 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุง
ผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 8  8 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั   
   (ปรับลด) 7,680.36 5,539.29 
   

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
   (ขั้นพื้นฐาน) ,30.18 ,30.18 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้    0. 0. 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก       
   (ปรับลด) 2,230.40 2,230.40 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 3.44 2.48 

 
บริษทัไม่ไดป้รับปรุงผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้นในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในโครงการทั้งหมด มา
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 9 เน่ืองจากบริษทัไดย้กเลิกการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวในระหว่างไตรมาส 2 ปี 255 (หมายเหตุ 9) และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
8 ไดแ้ก่ โครงการ PS-WE และ PS-WF เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิต่อหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในโครงการ
ดงักล่าวมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

 
30 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 9 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,339.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 9 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,907.19 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ทาํให้คงเหลือเงินปันผลจ่าย ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,790.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,115 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,230.7 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้  พร้อมทั้งตอ้งให้มีการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเขา้เง่ือนไข 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ียเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อใชใ้น
การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืเป็นไปตามอตัราตลาด 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของรายการซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด  
 
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 2559       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 245  -  245 - 245 
หุน้กู ้ 18,000  -  18,224 - 1,8224 
        
31 ธันวาคม 2558       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 490  -  490 - 490 
หุน้กู ้ 20,000  -  20,441 - 20,441 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน     
ภายในหน่ึงปี 7 33 5 29 
รวม 7 33 5 29 
     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอ่ืนๆ     
ภายในหน่ึงปี 52 88 49 65 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 17 18 15 15 
รวม 69 106 64 80 
     

สัญญาอ่ืนๆ     
สญัญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 5,382 4,858 5,382 4,858 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 1,062 2,136 705 1,748 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 116 231 115 231 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1 - 1 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร 8 1 8 1 
รวม 6,568 7,227 6,210 6,839 
 

อ่ืนๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 
 

(ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนั
ใหแ้ก่บริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 5,726 ลา้นบาท และ 7,090 ลา้นบาท (2558: 5,61 ล้านบาท 
และ 5,918 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

(ข) บริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนรวม 115 ลา้นบาท (2558: 
115 ล้านบาท) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 9,003 ลา้นบาท (2558: 9,143 ล้านบาท) 
วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 9,700 ลา้นบาท (2558: 8,275 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจาํนวน 570 ลา้น
บาท (2558: 52 ล้านบาท) ของบริษทัยอ่ย 
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33 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกได้เป็น
จาํนวน 216 ลา้นบาท (2558: 363 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการไต่สวนของศาล อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ไดบ้นัทึกสาํรองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มบริษทัรวมจาํนวน 119 ลา้นบาท (2558: 144 ล้านบาท) ไวใ้นบญัชี 

 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองดงัน้ี 
 
(ก) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 2.10  บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้

ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท 
 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
หากมีมติอนุมติั บริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในลาํดบัถดัไป 
 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง )  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง ) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง ) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

   ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง ) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง ) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง ) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง ) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง ) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง ) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง )  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง ) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ 

   เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง ) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง 

   การเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานดาํเนินงาน 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั
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