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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

บริษัทฯ  จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัทจํากดั ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เม่ือวันที่ 20 

เมษายน 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการพฒันาโครงการประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และ

อาคารชดุ ครอบคลมุทําเลที่มีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน เม่ือวนัที่  27 เมษายน 2548 ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจํากัด หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ “PS” ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 และปัจจุบันหลกัทรัพย์ของบริษัทฯจัดอยู่ในกลุ่มดัชนีตัวชีว้ัดบริษัท 

ขนาดใหญ่หรือ  “SET 50” 

 

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ มีรายได้ระดับต่ําถึงปานกลางและบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง

การตลาดสงูสุดที่สร้างโดยผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการบ้าน

ทาวน์เฮาส์ภายใต้ช่ือ  “บ้านพฤกษา”, “พฤกษาวิลล์”, “เดอะรีโน่”, “เดอะคอนเนค”, “เออร์บาโน่”,  “เดอะแพลนท์ ซิตี”้,  

“วิลเลต” และ “พาทิโอ” นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียวสาํหรับผู้ มีรายได้ระดับปานกลางถึงสงู ภายใต้

ช่ือ “เนเชอร่า”, “พฤกษาวิลเลจ”, “พฤกษาปริู”,  “ภัสสร” และ“เดอะแพลนท์” และ “ เดอะปาลม์” 

   

ต่อมา  ในช่วงปี 2550-2552 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะที่ขยายเส้นทางเพิ่มมากขึน้  บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโครงการอาคารชุด 

เพื่อรองรับความต้องการดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้ประสบความสาํเร็จในระดบัที่น่าพอใจ จากการที่สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่ง

ในตลาดอาคารชดุเพิ่มขึน้   โดยโครงการอาคารชดุของบริษัทฯ ที่พฒันา จะอยู่ภายใต้ช่ือ “ซิตีวิ้ลล์”, “บียู”, “พลมัคอนโด”,  

“คอนโดเลต”, “เออร์บาโน่แอปโซลทู”, “เดอะทรี”, “แชปเตอร์วนั”, “เดอะซ๊ีด”, “ฟิวส์” และ “ไอว่ี” 

   

สว่นในต่างประเทศ ปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการเป็นครัง้แรก คือ อาคารชุดที่มัลดีฟส์ ภายใต้แบรนด์ 

“คอรัลวิลล์” ตามด้วยบ้านแนวราบที่บงักะลอร์ ประเทศอินเดีย ภายใต้แบรนด์  “ซิลวาน่า” โดยมีการโอนยูนิตแรกได้ในปี 

2554 

 

สาํหรับตลาดในประเทศไทย ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทําการเปิดขายทาวน์เฮาส์ที่เป็นลกัษณะ Home Office และ

ทาวน์โฮมมากขึน้ โดยมีพืน้ที่ใช้สอย 3 – 4 ชัน้ โดยใช้ช่ือ แบรนด์  “วิลเลต”  เพื่อเจาะตลาดลกูค้าระดับกลางถึงบน ส่วน 

แบรนด์อื่น ๆ เช่น “เดอะ รีโน”่, “พาทิโอ” เหลา่นี ้จะอยู่ในทําเลใกล้เขตเมืองมากขึน้และระดับราคาจะสงูขึน้  ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ยงัได้นําเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาเสริมเพื่อควบคมุการ

ก่อสร้างบ้านแนวราบ ให้มีคณุภาพและลดการพึง่พาการใช้แรงงานที่เร่ิมมีการขาดแคลนอีกด้วย 
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ปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการปรับวิสยัทัศน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ  “พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็น 

แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอาศัยและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศยั ที่มีคณุค่าเพื่อให้ทกุครอบครัวได้สมัผัสความสขุ ความอบอุ่น 

และมีชีวิตที่ดีขึน้ในทกุๆ วนั”  และปีนีเ้องถือได้ว่าเป็นปีทองที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ของยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ และจํานวนหน่วย (unit) ที่โอนที่สงูที่สดุเป็นประวัติการณ์  เพื่อเป็นการรองรับกับการ

เจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 2,300 ล้านบาท เพื่อซือ้ที่ดินจํานวน 130 ไร่ ที่บริเวณ

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี เพื่อทําการก่อสร้างเป็นโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ 

PCF7)  ซึง่เป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลดมลภาวะเร่ืองเสียง ฝุ่ น และนํา้เสีย  มีระบบการผลติที่

ทันสมัยที่สุดและมีกําลังการผลิตสูงที่สดุในประเทศไทย  โดยเม่ือรวมโรงงานทัง้  7 โรงงานแล้วหากทําการผลิตเต็ม

ประสทิธิภาพจะสามารถผลติบ้านได้ถงึประมาณ 1,120 หลงัต่อเดือน 

 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดตวับ้านเด่ียวระดบัพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม”บนถนนพฒันาการ ราคา 9-25 

ล้านบาท ซึง่เป็นการนํา precast มาใช้กบับ้านระดบัพรีเม่ียมทัง้หลงัและได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี นอกจาก 

นัน้ทางบริษัทฯ ได้มีการนํา Pruksa Real Estate Manufacturing (REM) มาใช้ ทําให้สามารถควบคมุต้นทนุได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและลด Business Cycle Time สาํหรับแนวราบ เหลือ 87 วนั จาก 146 วนัในปี 2556  นอกจากนีท้างบริษัทฯ

มีการนําห้องนํา้สาํเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดและอยู่ในระหว่างการศกึษาในการนําห้องนํา้สาํเร็จรูปมาใช้ในโครงการ

แนวราบ ซึง่การนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้สามารถช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึได้ห้องนํา้ที่มีคุณภาพที่ดีขึน้  ถงึแม้ 

ว่าภาพรวมตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2557 จะปรับตวัลดลง 15.8% เม่ือเทียบกบัปี 2556 เนื่องจากสภาวะ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง แต่ด้วยความสามารถด้านการบริหารจดัการ ของบริษัทฯ ทําให้ผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะรายได้รวมที่ทําได้สงูในระดบั 43,027 ล้านบาท เป็นการสร้าง

สถิติรายได้สงูสดุ ต่อเนื่องติดต่อกนัเป็นปีที ่ 21 และกําไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ทําได้ 6,655 ล้านบาท เติบโตถงึ 

14.7% เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 

จากผลการดําเนินงานที่ดีเด่นในทุกๆด้าน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจ อาทิ “Best 

Investor Relations Award” และ “Outstanding Corporate Social Responsibility Award” จาก พิธีประกาศผลรางวัล 

“SET Awards 2014” จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

และจากจดุแข็งของบริษัทฯ ดงักลา่ว จงึพอจะสรุปได้ว่าบริษัทฯ  เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

ที่มีการพฒันาระบบการบริหารและมีการพฒันาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารคุณภาพ

การก่อสร้างได้อย่างมีประสทิธิภาพ  นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้นําด้านการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานการก่อสร้างบ้าน

ทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว โดยเร่ิมตัง้แต่ พืน้สาํเร็จรูป โครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบต่างๆ   

  

เม่ือมองไปถงึเร่ืองของการบริหารจดัการงานสร้างบ้านแนวราบด้วยตนเองจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให้บริษัทฯ 

สามารถควบคมุได้ทัง้คณุภาพที่ดี ประหยดัระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่าการก่อสร้างแบบทั่วไป  ส่งผลให้บริษัทฯ นํา
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จดุแข็งนีใ้ช้เป็นกลยุทธ์ที่เด่นกว่า  หากเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกล้เคียงกันกับ

ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดโดยทัว่ไป นอกจากนัน้สําหรับบ้านราคาประหยัด บริษัทฯ ยังสามารถสร้าง

บ้านที่ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทุนจาก BOI ไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชุด เพื่อรองรับสําหรับผู้ มีรายได้น้อย  

แต่ต้องการมีบ้านอยู่อาศยัเป็นของตนเองอีกด้วย 

  

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีส่งผลให้มีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมทางการเมือง

ที่มีความไม่แน่นอน หรือแม้แต่เหตขุองภัยพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ  เช่น อทุกภัยฯ  แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถบริหารให้ผ่าน

พ้นวิกฤตไปด้วยดี (ตามข้อมลูทางเงินที่สาํคญัย้อนหลงั 5 ปี ตามตาราง) 

 

ตัวเลขทางการเงนิท่ีสําคัญ 2553 2554 2555 2556 2557 

ยอดขาย (ล้านบาท) 38,752 25,554 29,396 41,282 39,090 

โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้บ้าน (หน่วย) 12,849 12,194 12,444 17,137 17,084 

รายได้รวม (ล้านบาท) 23,407 23,422 27,141 39,041 43,027 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 3,488 2,835 3,898 5,801 6,654 

กําไรสทุธิ-สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 3,488 2,835 3,898 5,802 6,655 

 

 

 

 

 
                                 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

                                         

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของพฤกษา  

 

วิสัยทัศน์พฤกษา 

พฤกษามุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 

10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศยัที่มีคณุค่า เพื่อทกุครอบครัวได้

สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึน้ในทกุๆ วนั 

 

พันธกิจพฤกษา 

เรามุ่งมัน่ช่วยเหลอืลกูค้าทุกราย เติมเต็มทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านทีมี่คุณค่า เพื่อชีวิตเป่ียมสขุทุกครอบครัว 

 

วัฒนธรรมพฤกษา 

ฉนัมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลอืลกูค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา 

ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถึงสิง่ที่ลกูค้าต้องการ 

ฉนัเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบติังาน 

ฉนัเร่งลงมือปฏิบติังาน ให้ลกูค้าได้รับในสิง่ที่ปรารถนา 

ลกูค้ามีความสขุ ฉนัมีความสขุ ฉนัภูมิใจในผลงานของฉนั 

 

ค่านิยมพฤกษา 

“มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า” 

มุ่งมัน่ ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทกุกลุม่ลกูค้าด้วยบ้านที่มีคณุค่า และบริการที่

ประทบัใจ 

 

“สร้างนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์” 

คิดสรรค์สร้างนวตักรรมเพื่อสร้างสรรค์สนิค้าและบริการชัน้ยอดที่เหนือความคาดหมายและประทบัใจลกูค้า 

 

“ทํางานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม” 

ร่วมมือร่วมใจทํางานเป็นทีม เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัเพื่อให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 

 

“มีวินัยปฏิบัติงาน” 

มีวินยัในการปฏิบติังาน ให้แล้วเสร็จทนัเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  

 

“ยึดม่ันจริยธรรม” 

ใจเราคิด เราพดู เรากระทํา เพื่อประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

 

1.2.1 ความเป็นมา  

 

บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวันที่ 20 เมษายน  2536  โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียวและอาคารชดุ มีทุนจดทะเบียน

เร่ิมแรก 50.0 ล้านบาท โดยนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจก่อสร้างให้แก่ทัง้ภาครัฐและเอกชนมา

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกบัการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ และการว่าจ้างที่ปรึกษาจากบริษัทชัน้นําทัง้ในประเทศและ

ในระดับโลก เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ รวมถึงการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการ

ดําเนินงานที่มีกําไรตลอดมา แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา 

 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศยั โดยเน้นการพฒันาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลรวมถงึเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสงู โครงการของบริษัทฯ 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีดงันี ้

 

ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม 

บ้านพฤกษา เนเชอร่า พลมั คอนโด 

พฤกษาวิลล์ เดอะซีซัน่ เดอะไพรเวซ่ี 

พฤกษาทาวน์ พฤกษาวิลเลจ คอนโดเลต 

เดอะคอนเนค พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี ้ เออร์บาโน แอปโซลทู 

พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ บ้านพฤกษานารา  เดอะทรี 

พฤกษา ไลท์  ซีนเนอร่ี แชปเตอร์วนั คอนโด 

พฤกษาทาวน์ พรีเว่ พฤกษาปริู  Stylish Residence 

พรีเว่ ฟิเดลโิอ ภัสสร  ฟิวส์ 

วิลเลต ไลท์ เดอะแกลเลอร่ี   ไอว่ี 

วิลเลต ทาวน์โฮม ดีไลท์ ดิเอดิเตอร์ 

เดอะแพลนท์ซิตี ้ เดอะแพลนท์ เดอะรีเซิร์ฟ 

วิลเลต ซิตี ้ เดอะปาล์ม Coral Ville (สาธารณรัฐมลัดีฟส์) 

พาทิโอ วีท ู  

พฤกษาทาวน์ พาราดิส Pruksa Silvana (สาธารณรัฐอินเดีย)   

เออร์บาโน่    

Pruksa Silvana (สาธารณรัฐอินเดีย)   
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีรายที่บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตัวเองในบ้านแนวราบ 

รวมถงึการนําเทคโนโลยีที่ทนัสมัยจากต่างประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึง่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่จะจ้างผู้ รับเหมา 

เพื่อทําการก่อสร้างทัง้โครงการ กล่าวคือบริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และบริหารการ

ก่อสร้างโครงการเอง โดยจะแบ่งงานออกเป็นสว่นๆ  เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง 

และงานหลงัคา เป็นต้น โดยงานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มี

ความชํานาญเฉพาะด้านและบริษัทฯ จะเข้าควบคุมการก่อสร้าง โดยการจัดส่งวิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 

(Foreman) ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุ

ก่อสร้างเองทัง้หมด ซึง่การที่บริษัทฯ บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเองและการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างทําให้ 

บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ  จากเดิมทีบ่ริษัทฯ มีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 5 โรง ที่ลําลกูกา แต่เพื่อรองรับการขยายตัวบริษัทฯ จึงได้มี

การลงทนุเพิ่มเติมอีก  2,300 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ 2 โรง ที่นวนคร  โดยเป็นโรงงานผลิต

ชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปที่ทนัสมยัที่สดุและมีกําลงัการผลติที่สงูที่สดุในประเทศไทย  

 

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2548 และจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2548 ได้อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,700 ล้านบาท เป็น 2,232.5 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 532.50 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ 

“PS” เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวนัที่ 6 ธันวาคม 2548 
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  1.2.2 พัฒนาการท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

  

ปี 2553 

 

• บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษจาก “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl.” รวมทัง้มี

การเปลีย่นแปลงตราเคร่ืองหมายการค้า เพื่อสะท้อนการเปลีย่นแปลงในครัง้นีด้้วย 

 

•  บริษัทฯ มียอดรายได้สงูสดุในผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์หลงัจากการประกาศงบการเงินปี 2552 

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในบ้านเด่ียว “บ้านพฤกษานารา” ในต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆ และเมือง

ท่องเที่ยว ได้แก่ อยธุยา และ ชลบรีุ โดยเร่ิมเปิดโครงการบ้านแนวราบที ่จ. อยธุยา ในเดือนมิถนุายน 2553 

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในอาคารชุด เช่น “Chapter One”, “Condolette”, “Fuse”, “Urbano” และ แบรนด์

แรกในต่างประเทศ คือ “Coral Ville“ ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 

• บริษัทฯ เปิดขายอาคารชุด “Coral Ville” ในเมืองฮูลูมาเล่, สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยร่วมทุนกับ Housing 

Development Co. (HDC)  

 

• บริษัทฯ ซือ้ที่ดินแห่งแรกประมาณ 65 ไร่ หรือ 26 เอเคอร์ ในเมืองบงักะลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย พฒันา เป็น 

โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว เฟสแรกที่เขต Budigere 

 

• บริษัทฯ ร่วมทนุกบั SOHAM Group of Companies เพื่อร่วมพฒันาที่ดิน ในเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เปิด

ขายทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ที่เขต Pimplas, Thane 

 

• บริษัทฯ ลงนามสัญญาร่วมทุนในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม ในสดัส่วน 85% กับ Hoang Huy Service 

Investment Co.Ltd. 

 

• วนัที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกตราสารหนี ้2 ชุด รวม 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น อายุ 3 ปี 1,500 

ล้านบาทและ 5 ปี 1,000 ล้านบาท โดยมีวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ วันที่ 24 

มิถนุายน พ.ศ. 2558 ตามลาํดบั 

 

• วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 3,000 ล้านบาท 

และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 ตามลาํดบั 
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•  บริษัทฯ ลงทนุ 1,050 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์อีก 2 โรงงาน (PCF4 และ PCF5) โดย PCF4 

ผลิตชิน้งาน Facade สําหรับทาวน์เฮ้าส์ มีกําลงัการผลิต 4,000 ลกูบาศก์เมตรต่อเดือน  โดยเร่ิมดําเนินการผลิต

ปลายปี 2553 และ PCF5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนี ใช้หุ่นยนต์

ในการประกอบแบบ มีกําลงัการผลติผนงับ้าน 400 หลงัต่อเดือน ซึง่ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และ

เร่ิมดําเนินการผลติในเดือนธันวาคม ทําให้กําลงัการผลติบ้านรวมเพิ่มขึน้เป็น 640 หลงัต่อเดือน 

 

ปี 2554 

 

• โรงงานผลติแผ่น Precast   PCF 4 และ  PCF 5 ซึง่เร่ิมดําเนินการผลิตในปลายปี 2553 สามารถขยายกําลงัการ

ผลติให้เต็มที่ได้ ในกลางปี 2554   

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ ดงันี ้

• ทาวน์เฮ้าส์ คือ “วิลเลต” “เดอะ รีโน่” และ “พาทิโอ” เพื่อเจาะกลุ่มลกูค้าระดบักลางถึงบน 

• บ้านเด่ียว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปริู” เพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าระดบับน 

• อาคารชุด คือ “พลมั” เพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางลงมา 

            

• ขยายโครงการออกไปสูต่ลาดต่างจงัหวัดเพิ่ม เช่น ภูเก็ต (“พฤกษาวิลล์”)  และ ขอนแก่น (บ้านเด่ียว / บ้านแฝด 

ในแบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”)            

 

• ในเมืองบงักาลอร์ บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ ในช่ือโครงการ Pruksa Silvana มีจํานวนทัง้หมด 

401 ยนูิต   มียอดจองที ่469 ล้านบาทในปี 2554 โดยบริษัท ฯ เร่ิมโอนบ้านยนูิตแรกได้ ในเดือนธันวาคม 2554  

 

• โครงการอาคารชุดโครงการแรกบนเกาะฮูลมูาเล่ (Hulumale') สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ช่ือ Coral Ville จํานวน 9 

อาคาร เร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิ 2 อาคารแรก  

 

• เดือนพฤศจิกายนเกิดวิกฤตินํา้ท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพชัน้นอกและปริมณฑล ทําให้ลกูค้าบางส่วนยกเลิกการ

จองและการโอน แม้กระนัน้ก็ตามบริษัทฯ ยงัสามารถรักษายอดโอนได้สงูเป็นอันดับ 1 ของผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย 

คือที่ 23,231 ล้านบาท  ส่วนยอดจองได้ที่ 25,554 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 ของยอดจองที่บริษัทฯ เคยทําได้  

สาํหรับ   โรงงานพรีคาสท์ได้เตรียมการเพื่อป้องกนันํา้ท่วมเป็นอย่างดี ทําให้สามารถป้องกันนํา้ไม่ให้เข้าท่วมโรงงาน

หลกั (PCF1, PCF 5) แต่พืน้ที่โดยรอบโรงงานนํา้ท่วม จึงต้องหยุดการผลิตเป็นเวลา 40 วนั และเร่ิมกลบัมาผลิตใน

ต้นเดือนธันวาคม    
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ปี 2555      

    

• เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน  ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้คุ้มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้นํา

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการ

ก่อสร้างบ้านแนวราบ ตามลาํดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ REM เป็นระบบที่ใช้แรงงาน

ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทํางานก่อสร้างเฉพาะให้ส่วนงานที่ตนเองมีความถนัด

เพียงกิจกรรมเดียว จนสาํเร็จทัง้เฟส หรือโครงการ ณ จุดดังกล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์  

จงึสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงให้เหลอืเฉลี่ย 21 วนั จากระยะเวลาก่อสร้างเฉลีย่ 45 วนัได้ 

 

•  ผลจากวิกฤตินํา้ท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ จะมีข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําเพื่อป้องกันความ

เสีย่งหรือ เตรียมความพร้อมจากนํา้ท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพที่ดิน (ที่ราบลุ่ม, ที่ลาดชัน ฯลฯ) การถมที่ดิน 

(เทียบกบัถนนเมน, ระดบันํา้ท่วมสงูสดุที่ผ่านมา) ระบบระบายนํา้     

 

•  ในวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2555  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชุด รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 6 เดือน 3,000 

ล้านบาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั    

 

ปี 2556 

 

• ประกาศวิสยัทศัน์ใหม่ว่า “พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ที่อยู่ 

อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย  ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า 

เพื่อ ทุกครอบครัวได้สมัผัสความสุข ความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึน้ในทุกๆวัน” พร้อมทําการปรับโครงสร้าง การ

บริหารงานองค์กร ใหม่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการของลกูค้าทุกกลุ่มทุกระดับ โดยแบ่งความ

รับผิดชอบของผู้บริหารตาม Segment ของบ้าน เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและ

บริการที่ดีเลิศ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดรับกับภาวะการแข่งขันของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา และปีนีเ้องถือได้ว่าเป็นปีทองที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ของยอดขาย ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ และจํานวนหน่วย (unit) ที่โอนที่สงูที่สดุเป็นประวติัการณ์ 

 

•  พัฒนาห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม (เร่ิมติดตัง้ปี 2557) เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงามมี 

คุณภาพดีขึน้ ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลัง ตลอดจนสามารถส่งมอบได้รวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ 

 

• พฒันารูปแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ (Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) ซึ่งเป็น

จดุแข็งของพฤกษาเพื่อลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังช่วยแก้ปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน ตลอดจน

คุณภาพของการทํางานหน้างานที่เปลี่ยนมาเป็นระบบสําเร็จรูปผลิตจากโรงงาน โดยต่อยอดองค์ความรู้จาก     
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ทาวน์เฮ้าส์/บ้านเด่ียวที่บริษัทมีความเช่ียวชาญและอยู่ในช่วงการนําระบบการบริหารจัดการ REM มาผนวกเข้าไป

กบัเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่นีด้้วย ตลอดจนให้สถาบนั AIT วิเคราะห์การต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างดังกลา่ว 

 

• ผลกัดันการใช้ระบบ BIM (Building Information Management) เพื่อช่วยในการเขียนแบบ 3 มิติ BIM ตาม

ภาษาวิชาการ ย่อมาจาก Building Information Modeling เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของแบบที่จะทําให้เกิด

ปัญหาในขัน้ตอนการก่อสร้าง ทัง้ยงัช่วยในการประมาณปริมาณวัสดุได้แบบครบวงจร ลดการทํางานหลายขัน้ตอน

ให้เป็นการคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

• เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงลงทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร 

จงัหวดัปทมุธานี และก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงาน 

ระบบอตัโนมติัทกุขัน้ตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant ที่มีกําลงัผลิตสงูที่สดุในโลก

ซึ่งนําเข้าจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ควบคมุการผลติทุกขัน้ตอน อาทิ  

- การประกอบแบบข้างและช่องเปิดโดยหุ่นยนต์ (Shuttering & Block out Robot)  

- เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อัตโนมติัพร้อมระบบจดัเก็บและนําไปวางที่โต๊ะหลอ่แบบอตัโนมติั  

(Automated Mesh Plant with Mesh storage & handling system)  

- เคร่ืองเทคอนกรีตอัตโนมติั  

- ขดัหน้าคอนกรีต โดยระบบอตัโนมติั 

- การถอดแบบข้างโดยหุ่นยนต์ (De shuttering robot) 

- ระบบจดัเก็บชิน้งานอตัโนมติั (Finished goods Automatic Storage)  

 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ ที่นวนครเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลดมลภาวะเร่ือง

เสยีง ฝุ่ น และนํา้เสยี โดยใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมน ี โดยใช้หุ่นยนต์(Robot)ใน

กระบวนการผลิตเพื่อลดเร่ืองปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นระบบอตัโนมัติที่ควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในขัน้ 

ตอนการผลติ จงึสง่ผลทําให้สามารถผลิตชิน้งานที่มีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไป นอกจากนีย้งัได้นําระบบ Concrete 

Recycling มาใช้เพื่อนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลติอีกครัง้ ทําให้ไม่มีเศษวัสดเุหลอื

ทิง้จากการผลิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

• ในวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 1 เดือน มูลค่า  

3,000 ล้านบาท และ 5 ปี มลูค่า 3,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี 2559 และ พ.ศ. 2561 ตามลาํดบั    
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ปี 2557 

 

• เร่ิมทดลองใช้งานโปรแกรม “ตรวจรับบ้านอจัฉริยะ (I-Inspection II)” กบัทาวน์เฮ้าส์ภายใต้แบรนด์“พฤกษาวิลล์” 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับบ้านให้กับลกูค้า ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ทําให้ส่ง

มอบบ้านได้รวดเร็วย่ิงขึน้ และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ จงึขยายการใช้งานไปยงัแบรนด์อื่นๆ ด้วย     

 

• ใช้กลยทุธ์ขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ครอบคลมุมากขึน้ ในเดือนมีนาคม ได้เปิดตัวบ้านเด่ียว

ระดบัพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม” บนถนนพัฒนาการ ราคา 9-25 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนํา precast มาใช้

กบับ้านระดบัพรีเม่ียม และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี โดยในเฟสที่หนึ่งสามารถขายหมดได้ภายในเวลา

อนัสัน้  

 

• การบริหารจดัการต้นทนุ ได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ นํา Technology Pruksa Precast และ Pruksa REM  

 (Pruksa Real Estate Manufacturing) มาใช้ ทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ลด Business Cycle Time สําหรับ

แนวราบ ลงเหลือ 87 วัน จาก 146 วัน ในปี 2556 ทําให้ลกูค้าสามารถได้รับโอนบ้านที่เร็วและทําให้การรับรู้รายได้

เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนีท้างบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายที่คุ้มค่ามากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ที่ผลิต

สนิค้าในระดบัเดียวกนั แต่ราคาจะสงูกว่าพฤกษา ประมาณ 10-15%  

 

• มีการนําห้องนํา้สาํเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม อาทิ พลมัคอนโดบางใหญ่และ พลมัคอนโด พระราม 2  

รวมถงึอยู่ในระหว่างการศกึษาในการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการแนวราบ ซึ่งการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ 

สามารถช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึได้ห้องนํา้ที่มีคณุภาพที่ดีขึน้ 

 

• โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) เร่ิมต้นการผลิตบางส่วน  ตัง้แต่เดือนกันยายน 

2557  โดยมีกําลังการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลงัต่อเดือน และเม่ือรวมกับโรงงานเดิมจํานวน 5 โรงงาน ที่       

ลําลูกกา ซึ่งมีกําลังผลิต 640 หลงัต่อเดือน ทําให้บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมสูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน ซึ่ง

สอดคล้องกบัแผนการเปิดโครงการใหม่ และแผนการสง่มอบบ้านคณุภาพให้กบัลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้ในแต่ละปี   

 

• ในวนัที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  1 ชดุ มลูค่า 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่

ถอนหุ้นกู้  ในปี 2560 

 

•  ในวนัที่ 17 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ มลูค่า 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ปี 9 เดือน และ 3 ปี 6 

เดือน โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี 2560 และ 2561 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชุด และมีการขยาย

กิจการอย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.3.1) บริษัทย่อย  

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทนุ ที่จดทะเบียนก่อตัง้แล้ว แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ  
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บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทนุ แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะที่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ 

แล้ว)  ณ 31 ธันวาคม  2557 

 

หมายเหตุ :  1 : เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 

 

 

ลาํดับท่ี ปีท่ีก่อตัง้ ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานท่ี ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน   

ชําระแล้ว 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

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

2 2549 พทุธชาด 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  

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

6 2552 พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง่ 
บงักะลอร์, 

อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 0.6 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.4 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 19.6 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
100% 

7 2553 
พฤกษาโอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วสิ 
กทม. 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท - 100% 

8 2553 
พฤกษา อินเดีย  

คอนสตรัคชัน่ 

บงักะลอร์, 

อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 0.03 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02  

 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
100% 

9 2553 
พฤกษา เวียดนาม  

คอนสตรัคชัน่ 

ไฮฟง, 

เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี 1.5  

 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 1.5  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
- 100% 

10 2553 พฤกษา ลกัโซร่า เฮาส์ซิง่ มุมไบ, อินเดีย 
เทียบเท่าท่ี 1.2  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.01   

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.006 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
50% 

11 2553 พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง่ มลัดีฟส์ 
เทียบเท่าท่ี 10  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 5  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
- 80% 

12 2553 
เกสรคอนสตรัคชัน่ 

สาขามลัดีฟส์ 1 
มลัดีฟส์ - - - 100% 

13 2554 
พฤกษา-โมฮนั มูธา  

เรียลเอสเตท 

เชนไน, 

อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 2  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
84.85% 

14 2556 พฤกษา เวียดนาม  
ไฮฟง, 

เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี 10  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 3.56  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
- 85% 

15 2556 
ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
กทม. 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท - 51% 
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แผนภาพการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

 

  โดยปัจจบุนัมีการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกลุม่ดงันี ้
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2 สว่นคือ 

 

 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 

 2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

 

โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯจะดําเนินในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ

ชํานาญนัน่คือธุรกิจพฒันาที่อยู่อาศยั และดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่สะสมมาเป็นระยะ

เวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเท่านัน้ 

 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์/ บ้านแฝด และ

อาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของ

กรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสงู ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการในต่างจังหวัด ได้แก่

นครปฐม ชลบุรี และภูเก็ต ในปี 2554 ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่น และเปิดขายเพิ่มในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนีใ้นปี 

2556 ถงึปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับเปลีย่นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยทุธ์องค์กร ด้านการปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ 

รวมถงึการปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดความชดัเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากย่ิงขึน้ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน มีการ

เติบโตต่อเนื่อง และรักษาสถานะทางการเงินที่มัน่คง 

 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมพัฒนาโครงการแรกในสาธารณรัฐศมัลดีฟส์

ตัง้แต่ปี 2553 ตามด้วยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนาม ซึง่จากการศึกษาและประเมินสถานการณ์ในการลงทุน

อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในแต่ละประเทศ 

บริษัทฯ ได้ตัง้เป้ามุ่งเน้นการพฒันาโครงการที่สาธารณรัฐอินเดียเป็นหลกั 

 

2.1  สาธารณรัฐอินเดีย  เมืองบงักะลอร์  

 

เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว ภายใต้ตราสนิค้า “Pruksa Silvana” (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%) ซึง่เป็น

โครงการที่พักอาศัยแนวราบจํานวน 401ยนูิต รวมมลูค่าโครงการ  1,504  ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 321 หลงั  และ

ทาวน์เฮ้าส์ 80 หลงั และเร่ิมโอนบ้านหลงัแรกตัง้แต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ สามารถสร้าง 
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ยอดขายจํานวน 232 ล้านบาท และมีรายได้ 441 ล้านบาท ทัง้นี ้มียอดขายสะสมของโครงการที่ 1,181 ล้านบาท และยอด

รายได้สะสมที่ 1,072 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ทําการซือ้ที่ดินสาํหรับพฒันาโครงการที่ 2 ไว้เรียบร้อยแล้ว และมี

แผนพฒันาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 

 

2.2   สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองฮุลมูาเล:่ Coral Ville Condominium 

                

เป็นโครงการร่วมทนุกบั Housing Development Corporation (HDC) โดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในเมืองฮูลมูาเล่ โดยในเฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 

จํานวน 9 อาคาร รวมทัง้สิน้ 180 ยูนิต มูลค่า 376 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และโอน

กรรมสิทธ์ิทัง้หมดให้กับลกูค้าแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจที่ไม่เอือ้อํานวย เช่น ขนาด

ตลาดที่ค่อนข้างเล็ก ภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่มีความเปราะบาง และปัญหาการขาดแคลนเงินตรา

ต่างประเทศ ในระบบธนาคาร จงึทําให้บริษัทฯ ตดัสนิใจไม่ดําเนินการลงทนุในเฟสถัดไป 

 

2.3  ประเทศเวียดนาม  เมือง ไฮฟอง   

 

              เป็นโครงการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถ่ิน (Hoang Huy Service Investment Co.) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 85 บริษัทฯได้รับใบอนุญาตการลงทุนพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแล้ว ตัง้แต่เดือนมกราคม 2556 ขณะนี ้

บริษัทฯ ได้ยุติการลงทุนเนื่องจากกฏหมายไม่เอือ้อํานวยในการเวนคืนที่ดินและอยู่ในระหว่างการย่ืนชําระบัญชีเพื่อปิด

บริษัทฯ 
 

ตัง้แต่ปี 2536 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 450 โครงการ โดยบริษัทฯ มี

รายได้รวม โดยแยกประเภทผลติภัณฑ์ได้ดงันี ้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 14,908 54.9 20,669 52.9 22,791 53.0 

บ้านเด่ียว (ไทย) 8,775 32.3 9,195 23.6 9,776 22.7 

อาคารชดุ (ไทย) 2,837 10.5 8,450 21.6 9,694 22.5 

ต่างประเทศ 429 1.6 497 1.3 441 1.0 

รวม 26,949 99.3 38,811 99.4 42,702 99.2 

อื่นๆ * 75 0.3 37 0.1 79 0.2 

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 27,024 99.6 38,848 99.5 42,781 99.4 

รายได้อื่น 117 0.4 193 0.5 246 0.6 

รายได้รวมทัง้หมด 27,141 100.0 39,041 100.0 43,027 100.0 

หมายเหต:ุ * อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปลา่และรายได้จากค่าก่อสร้าง 
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โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 177 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าทัง้หมด ขายได้แล้วและส่วน

ที่เหลือขาย ดังนี ้ 

 
โครงการ  จาํนวนโครงการ

เปิดขาย 

มูลค่าโครงการ ยอดขาย ยอดส่วนท่ีเหลือขาย 

31ธันวาคม 2557 ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท 

บ้านพฤกษา 26      9,212  15,492      4,604  7,407      4,608  8,084 

ไอว่ี ไชนาทาวน์ 1          19  398          14  257           5  141 

พาทโิอ 2        491  1,973        186  758        305  1,215 

พฤกษาไลท์ 4      1,011  3,221        155  327        856  2,894 

พฤกษาทาวน์ 17      4,337  10,421      2,984  6,897      1,353  3,524 

พฤกษาวลิล์ 28      8,555  20,159      3,729  8,097      4,826  12,062 

เดอะคอนเนค 11      2,578  7,511      1,428  4,016      1,150  3,495 

เดอะแพนท์ 2        763  2,783        238  878        525  1,905 

วลิเลต 4      1,342  4,096        665  2,015        677  2,080 

ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์ 95    28,308  66,054    14,003  30,653    14,305  35,400 

ภสัสร 11      3,675  14,064      1,841  7,554      1,834  6,510 

พฤกษานารา 3        926  3,105        514  1,643        412  1,463 

พฤกษาปริู 2        436  1,557        319  1,096        117  462 

พฤกษาทาวน์ 6      1,202  4,234      1,011  3,402        191  832 

พฤกษาวลิเลจ 15      4,079  13,994      2,187  7,165      1,892  6,829 

เดอะปาล์ม 1        179  1,952          60  739        119  1,212 

เดอะแพลนท์ 11      2,366  10,514        819  3,430      1,547  7,084 

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 49    12,863  49,420      6,751  25,029      6,112  24,391 

แชบเตอร์วนั 3      2,838  6,659      2,555  5,861        283  799 

คอนโดแลต 4      1,113  4,509        718  2,689        395  1,819 

ฟิวส์ 4      3,722  9,367      2,800  6,521        922  2,846 

ไอว่ี 1        289  1,832        255  1,530          34  302 

พลมั คอนโด 8    15,489  16,866      8,174  8,480      7,315  8,386 

ไพรเวซ่ี 6      1,059  2,074        621  1,200        438  874 

สไตล์ริช 2        514  3,034        443  2,605          71  428 

เดอะทรี 3      3,546  9,036      2,670  6,625        876  2,412 

เออร์บาโน แอปโซลทู 1        253  2,061        204  1,507          49  555 

ยอดรวมอาคารชุด 32    28,823  55,438    18,440  37,018    10,383  18,421 

ซลิวาน่า (สาธารณรัฐอินเดีย) 1        401  1,505        330  1,181          71  324 

ยอดรวมต่างประเทศ 1         401  1,505         330  1,181           71  324 

ยอดรวมทัง้หมด 177    70,395  172,417    39,524  93,881    30,871  78,536 
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2.1 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

 

2.1.1 บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 

 

โดยสรุป บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮ้าส์ 

 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด มีขนาดประมาณ 23% ของตลาดรวมที่อยู่อาศยัจากหน่วยบ้านที่

จดทะเบียน และบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 53% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ   โดยปี 

2557 บริษัทฯ เปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2555 2556 2557 

จํานวน (หลงั)  9,140 10,941 10,880 

รับรู้รายได้ของบริษัท (ล้านบาท)  14,908 20,669 22,791 

จํานวนบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝดที่จดทะเบียนเพิ่ม

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 
12,287 23,746 20,105 

หมายเหตุ  1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่าง

กนัออกไป โดยตัง้ราคาของทาวน์เฮ้าส์ตัง้แต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทต่อหลงั โดยตราสินค้าที่เพิ่งเปิดขายในปี 2556  มี

แบรนด์ ใหม่คือ “พฤกษา ไลท์” และ “วิลเลต ไลท์” มีผลทาํให้สว่นแบ่งตลาดทาวเฮาส์รวมของบริษัทฯ ในรูปของหน่วยโอน

เป็นอนัดบัหนึง่ในตลาดหลายปีติดต่อกนัแล้ว 

 

 โดยบริษัทฯ มุง่เน้นลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําจนถงึปานกลาง รวมถึงขยายไปยังผู้ มีรายได้ระดับค่อนข้างสงูที่

ต้องการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเองและมิใช่เพื่อการเก็งกําไร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้แนวคิด             

“ ความสขุที่เป็นไปได้ ( Better living / Real living )” โดยก่อสร้างให้บ้านมีคณุภาพที่ทดัเทียมและตอบสนองต่อความ 

ต้องการพืน้ฐานของผู้ ซือ้ได้ในราคาที่คุ้มค่า 

บ้านพฤกษา  เออร์บาโน่ วิลเลต ซิตี ้ พริเว่ ฟิเดลโิอ 

พฤกษาวิลล์ วิลเลต ทาวน์โฮม พฤกษาทาวน์ พาราดิส พฤกษาทาวน์ พรีเว่ 

พฤกษาทาวน์ Pruksa Silvana  

(สาธารณรัฐอินเดีย) 

พาทิโอ เดอะคอนเนค 

พฤกษา ไลท์    วิลเลต ไลท์ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ เดอะแพลนท์ ซิตี ้
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เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาด และทําเลที่ใกล้เคียงกันของผู้ประกอบการรายอื่นโดยทั่วไป บ้านทาวน์เฮ้าส์

ของบริษัทฯ จะมีราคาขายที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่นอยู่ประมาณ ร้อยละ10-15 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ บริหาร

จัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเองทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

รวมถงึการใช้วสัดทุี่มีคุณภาพดีกว่าบริษัทฯ อื่นๆในระดบัราคาบ้านที่เท่ากนั  

 

บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่พฒันาไว้ โดยมีการวิจัยความต้องการลกูค้าแล้วนํามาปรับปรุง

ในผลติภัณฑ์และบริการ ทําให้สว่นแบ่งการตลาดสงูถึงประมาณ ร้อยละ 60 – 70 ซึง่มีรอบธุรกิจรวมถึงเวลาก่อสร้างที่สัน้

ประกอบกับมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ที่กระตุ้ นความต้องการที่อยู่อาศัย ผ่านนโยบายภาษี โครงการกู้ ซือ้บ้าน

ดอกเบีย้ต่ํา โครงการช่วยเหลือผู้ที่มีบ้านเรือนที่อยู่ในเขตนํา้ท่วมในรูปแบบดอกเบีย้หรือระยะเวลาในการกู้  บริษัทฯ จึงมี

การพฒันาโครงการเพื่อให้ผู้ ซือ้บ้านรับสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว 

 

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ผลกัดนัการพฒันาทาวน์เฮ้าส์ในตราสนิค้าเดิมไปในพืน้ที่ตลาดใหม่ๆ โดยครอบคลมุทั่วทัง้

กรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ตราสินค้าใหม่ เออร์บาโน (Urbano) ซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่และมีการ

ปรับปรุงผลติภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดภายใต้ช่ือ “พฤกษานารา” ใน

จังหวัดอยุธยา ชลบุรี ขอนแก่น “เดอะคอนเนค / วิตเลต” ขยายพืน้ที่ตลาดใหม่ๆ ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ในพืน้ที่  ที่

บริษัทฯ ยงัไม่มีโครงการดําเนินการอยู ่และ “พฤกษาวิลล์” ขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัเช่น ภูเก็ต และชลบุรี ต่อมา บริษัทฯ 

มีการเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ที่เป็นลกัษณะทาวน์โฮมมากขึน้ โดยมีพืน้ที่ใช้สอย 3 - 4 ชัน้ เช่น แบรนด์ “วิลเลต” “พาทิโอ” “วีท”ู 

รวมถงึ “เดอะคอนเนค อัพทรี” เพื่อเจาะลกูค้าระดับกลางถึงบน ใกล้เขตเมืองมากขึน้ ราคาสงูขึน้ เช่น ในเมืองทองธานี 

ถนนแจ้งวฒันะ หรือ ย่านถนนพฒันาการ ซอย 38 ซึ่งเป็นที่ดินขนาดใหญ่ใกล้แหล่งธุรกิจ เดินทางสะดวก นํา้ไม่ท่วมและ

ราคาที่ดึงดูด  อีกทัง้ย่านดังกล่าว ปัจจุบนัผู้ ประกอบการรายอื่นมีการเสนอขายบ้านแนวราบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็น

อาคารชดุ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนค่าที่ดินต่ํา โดยขการประมูลจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย (บสท.) 

ทําให้ขายบ้านแนวราบตอบสนองความต้องการในราคาที่ดึงดูดผู้ ซือ้บ้านได้มาก คือ ราคาเร่ิมต้นที่ 2.5 ล้านบาท ทําให้มี

ยอดจองสงูในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

เร่ิมจากปี 2555 หลงัเกิดภาวะนํา้ท่วม บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบทาวน์เฮ้าส์ เพื่อป้องกันปัญหานํา้ท่วมในอนาคต 

ทัง้ในระดบัโครงการ และระดบัตวับ้าน เช่น การปรับระดับดินถมของโครงการให้สงูขึน้เทียบเท่าระดับนํา้ท่วมสงูสดุที่ผ่าน

มา การปรับเปลีย่นรัว้โครงการและรัว้ตัวบ้านเป็นรัว้แบบทึบนํา้ การใช้วัสดุทนนํา้ การออกแบบระบบสขุาภิบาลใหม่ และ

พฒันาระบบป้องกนันํา้ท่วม   

 

แผนการในอนาคต – ทาวน์เฮ้าส์ 

 

แผนธุรกิจ ปี 2558 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ทัง้หมด 39-41 โครงการซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

และในต่างจงัหวัด เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมูลค่าประมาณ  43%  จากยอดขายทัง้หมด 
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2.1.2. บ้านเดี่ยว 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดังนี ้

 

ภัสสร เดอะแกลเลอร่ี เดอะแพลนท์ เนเชอร่า 

พฤกษาวิลเลจ Pruksa Silvana 

(สาธารณรัฐอินเดีย) 

พฤกษาปริู เดอะปาล์ม 

พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี ้ ซีนเนอร่ี บ้านพฤกษานารา  

เดอะซีซัน่ ดีไลท์ วีท ู  

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเดี่ยว 

 

ตลาดบ้านเด่ียวมีขนาดประมาณ  26% ของตลาดรวมที่อยู่อาศยัจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2557 

และบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากบ้านเด่ียวประมาณ 23% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยปี 2557 บริษัทฯ 

เปิดขายโครงการบ้านเด่ียว 17  โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยว 2555 2556 2557 

จํานวน (หลงั) 2,213 2,228 2,286 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  8,775 9,195 9,776 

จํานวนบ้านเด่ียว ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 10,887 13,484 13,449 

หมายเหต ุ 1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

  

บริษัทฯ มีการขยายโครงการบ้านเด่ียวให้ครอบคลมุทกุตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้ขยายเข้าสูต่ลาดบ้าน

เด่ียวราคากว่า 10 ล้านบาท ภายใต้ช่ือโครงการ “The Palm”  ซึง่ตัง้อยู่ในซอยพฒันาการ 38 ถือเป็นโครงการที่มีราคาบ้าน

พร้อมที่ดินเฉลีย่สงูกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงแรกของบริษัทฯ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก  บริษัทฯ จึงมีแผนขยาย

เข้าสูต่ลาดบ้านราคาสงูเพิ่มขึน้ในปี 2558 พร้อมกบัขยายบ้านพร้อมเข้าอยูใ่นตลาดกลางถงึกลางลา่งเช่นกนั 

 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการออกแบบบ้านเด่ียวทัง้ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้วยการเพิ่มนวัตกรรม

ต่างๆ และวิธีการก่อสร้างเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารต้นทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ ทําให้บริษัทฯ

สามารถสร้างบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิม ประหยัดต้นทุนขึน้ ส่งผลให้ลกูค้าสามารถซือ้บ้านในราคาที่คุ้มค่าขึน้ นอกจากนัน้  

บริษัทฯ จะเพิ่มสนิค้าบ้านเด่ียว 3 ชัน้ในปี 2558 เพื่อเพิ่มทางเลอืกให้แก่ลกูค้ามีทางเลอืกในการซือ้บ้านของบริษัทฯ  

 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ           หน้า 17 

 



  

                                                                                                 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโครงการบ้านเด่ียวไปยังจังหวัดในหลายจังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี อยุธยา 

และขอนแก่น ซึง่มียอดรายได้ประมาณ 11% ของรายได้ของบ้านเด่ียวของบริษัทฯ ในปี 2557 และจะขยายตัวไปจังหวัดอื่น

เพิ่มเติมในปี 2558 

 

แผนการในอนาคต – บ้านเดี่ยว 

 

แผนธรุกิจ ปี 2558 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายบ้านเดียวทัง้หมด 21-22 โครงการ ซึง่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมลูค่าประมาณ  25%  จากยอดขายทัง้หมด 

 

2.1.3 อาคารชุด (Condominium) 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้

 

เดอะรีเซิฟ เดอะ ทรี เออร์บาโน แอปโซลทู 

ไอว่ี คอนโดเลต แชปเตอร์วนั คอนโด 

Stylish Residence ฟิวส์ พลมั คอนโด 

เดอะไพรเวซ่ี  ดิ เอดิเตอร์   
 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 

 

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาด 56% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยจากหน่วยบ้านที่             

จดทะเบียนเพิ่มในปี 2557  และบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากอาคารชุดประมาณ 23% ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ของ

บริษัทฯ โดยปี 2557 บริษัทฯ เปิดขายโครงการอาคารชดุรวม 11 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการอาคารชุด 2555 2556 2557 

จํานวน (หลงั) 930 3,800 3,800 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)   2,837 8,450 9,694 

จํานวนอาคารชดุที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1   78,391 69,532 72,921 

หมายเหต ุ 1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

 

บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์การตลาด และโครงสร้างรายได้จากการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่

อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะที่เปลี่ยนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า

ทําให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดสงูมากตัง้แต่ปี 2550 

  

 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ           หน้า 18 
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ตัง้แต่ปี 2552  บริษัทฯ มีการพัฒนาตลาดใหม่ๆ โดยเร่ิมจากการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า 

“เดอะซ๊ีด ธีม” (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชุดไม่ว่าจะเป็น“เดอะซ๊ีดมูซ่ีสขุุมวิท 26” และ“เดอะซ๊ีดเมมโมร่ี

สยาม” ซึง่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชุดได้อย่างน่าประทับใจ โดยสะท้อนจากการ

สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา

โครงการอาคารชุดเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่อาศัยระดับล่างถึงปานกลางในระดับราคาไม่

เกิน 1,000,000 บาท และขนาดพืน้ที่ใช้สอยไม่ต่ํากว่า 28 ตารางเมตร โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาด

อาคารชุด BOI ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี” โดยเร่ิมโครงการแรกคือ “เดอะทรีลาดพร้าว” ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้า

อย่างดี และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วตามด้วยตราสินค้าบีย ูต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชุด

อย่างมากและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมที่บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จ  โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาคาร

ชดุของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชดุสาํหรับตลาดระดบักลางถงึระดบัลา่งหรือตลาดอาคารชดุ BOI 

 

 ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่คือ “คอนโดเลต”  “แชปเตอร์วัน ” “ฟิวส์” “เออร์บาโน” คอนโดมิเนียมและ 

“ คอรัลวิลล์”  ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จากความสําเร็จดังกล่าวข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทําให้บริษัทฯ 

สามารถผลกัดันส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในการจองอาคารชุดได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจอง

สงูสดุ (12,340 ล้านบาท) ในอตุสาหกรรม 

 

 ปลายปี 2553 ตลาดอาคารชุดเร่ิมส่งสญัญาณชะลอตัวลง จากการที่มีผู้ ขายมากราย (Oversupply) อีกทัง้

สดัส่วนเงินกู้ที่ธนาคารให้แก่ผู้ ซือ้บ้าน (Loan to value) มีความเข้มงวดขึน้ ในปี 2554 บริษัทฯ จึงไม่เน้นการเปิดขาย

คอนโดมากนกั และได้เปิดตวัเพียง 1 แบรนด์ใหม่ คือ “เดอะพลมั” ราคา 1 – 2 ล้านบาท เพื่อเจาะตลาดลกูค้าปานกลางถึง

ต่ํา  

 

โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจัยที่ไม่เอือ้ต่อการเปิดขายอาคารชุด ทัง้ในแง่ Oversupply และมาตรการที่ล่าช้า

และไม่แน่นอนจากภาครัฐ ผู้จองซือ้มีความลงัเล ทําให้ยอดจองอาคารชุดลดลง ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ ได้หนัมาเน้นการเร่งโอนอาคารชดุใน Backlog ซึง่ก็ประสบผลสาํเร็จอย่างสงู  

 

ในปี 2555 ตลาดอาคารชุดกลบัมาสดใสอีกครัง้ ทัง้จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภาวะนํา้ท่วม ความต้องการที่อยู่

อาศัยตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า ความต้องการมีบ้านที่ 2 เพื่ออยู่อาศัยเป็นครัง้คราว และการเดิน

ทางเข้ามาทํางานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนยอดจองและยอดโอนอาคารชดุก็เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

ต่อเนื่องจากการเติบโตของตลาดอาคารชดุในปี 2555 ซึง่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

  

ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เปิดโครงการอาคารชุด ในตลาดกลาง-บน ทัง้แบรนด์เดิมคือ “ฟิวส์” “คอนโดเลต” 

รวมถึง แบรนด์ใหม่ คือ “เดอะรีเซิฟ” และ “ดิเอดิเตอร์”โดยเน้นทําเลย่านใจกลางเมือง หรือทําเลที่ใกล้รถไฟฟ้า หรือ

สถานศกึษา เช่น สาธร สะพานควาย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ ในขณะที่แนวโน้มของอาคารชดุระดบัราคาต่ํากว่า  
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1 ล้านบาท และราคา 1-2 ล้านบาทเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการขยายตวัในอตัราสงูอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จงึพฒันาโครงการ  

เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดระดบัดงั กลา่ว โดยเปิดโครงการ “พลมั พหลโยธิน 89” ในเขตชานเมือง โดยที่บริษัทฯ 

สามารถสร้างตลาดและยอดขายที่สงูมากในปี 2556 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังเปิด “เดอะ ไพรเวซ่ี” ซึง่เน้นอาคารชุดขนาด

เลก็ สร้างเสร็จเร็ว และทําเลในซอย 

 

ปี 2557  ในช่วงคร่ึงปีแรก เนื่องจากภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ทําให้กระทบตลาดคอนโดมิเนียมเป็นอย่าง

มากแต่หลงัจากปลายไตรมาส 2 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2557 ผู้ประกอบการรายใหญ่โหมเปิดตัว

โครงการใหม่จํานวนมาก ทําให้ตลาดคอนโดมิเนียมในคร่ึงปีหลงัมีการฟื้นตวัอย่างมาก รวมถึงยอดขายคอนโดมิเนียมของ

บริษัทฯ ในไตรมาส 3 ที่ฟืน้ตวัอย่างมาก 

 

แผนการในอนาคต – อาคารชุด 

 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายอาคารชุดหลายระดับราคาทัง้หมด 10-12 แห่ง ซึง่อยู่ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 31% จากยอดขายทัง้หมด โดยจะเน้นบุกตลาดคอนโดราคาถูก

ภายใต้แบรนด์”พลมั” โดยบางสว่นจะประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ตลอดจนเทคโนโลยีในการก่อสร้าง

แบบใหม่ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เข้ามาผลักดันให้ส่งมอบได้มีคุณภาพและรวดเร็วขึน้ด้วย และคอนโดมิเนียมใน

ระดบักลางถงึบนภายใต้แบรนด์ เดอะทรี แชปเตอร์วนั เดอะรีเซิฟ  
 

2.2 การบริหารการผลิต  

 

• วตัถดิุบที่ใช้สว่นใหญ่ คือ ปนูซีเมนต์ หิน เหลก็ ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลติและจําหน่ายในประเทศทั่วไป ตัง้แต่ปี 

2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ

อาจสัน้กว่าตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทนุค่าก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทัง้ปี 

• สว่นผู้ รับเหมาแรงงานมีจํานวนอยู่ในระบบของบริษัทฯ ประมาณ 2,500 ราย   

• บริษัทฯ ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานสําคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน

เสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคู่ค้าพันธมิตร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ตามแผนใน

อนาคต 

 

2.2.1 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์ 

         ในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะทําหน้าที่ดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป

ตามแผนและรูปแบบที่กําหนด นอกจากนีย้งัทําหน้าที่ดแูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กําหนด 

รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ 
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• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลงัที่สร้าง

เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนนุกลางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งทําหน้าที่สนบัสนนุทัง้ในสว่น

ของบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าวได้แก่ 

• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึ่งจะทําหน้าที่หาผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน และแรงงานเพื่อช่วยในการ

ก่อสร้างตามจํานวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ 

• ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะทําหน้าที่จัดซือ้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

เป็นไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร

จดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจยัและพฒันาซึง่จะทําหน้าที่ในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ

ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึง่จะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการ

ต่าง ๆ 

 

การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พัฒนาโครงการเพื่อกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณ และเทคนิคในการสร้างบ้าน หลงัจากนัน้ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก

ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักลา่ว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเห็นว่าแบบโครงบ้านที่ออกแบบโดย

สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อให้แบบ

บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 

 

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิต

มากกว่าหนึง่สายการผลติ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดโครงการ บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงาน 

ก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้ จัดการโครงการเป็นผู้ ดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับขัน้ของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านที่บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อเข้าทํางานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งานฐานราก 

งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลังคา เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะด้าน และลกูจ้างรายวันในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่าย

ควบคมุคณุภาพจะเข้าตรวจสอบคณุภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพ เม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบรูณ์ 

ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าต่อไป 
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บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการอื่น แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากันและมีพืน้ที่

ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่

บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 

อนัได้แก่ การที่บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน 

รวมถงึชิน้งานที่ได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อใน

ที่ใช้สาํหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ 

บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-In Situ Load Bearing Wall 

Structure) บริษัทฯ ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหลอ่ในที่จากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบนีจ้ะใช้ผนงัเป็น

ตวัรับนํา้หนักแทนเสาและคาน จงึลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตัง้แบบเหล็กเพื่อ

หลอ่ผนัง ณ จุดก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหล็กผูกมาใสใ่นแบบเหลก็และเทปนูลงไป จากนัน้ถอดแบบเหล็กออกก็จะได้ผนงัรับ

แรงทําให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ซึง่บริษัทฯ นบัเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่นําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีม้าใช้ใน

การก่อสร้าง โดยระบบนีเ้ร่ิมใช้กบัการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบชัน้เดียว ทําให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 

วนันบัจากวนัเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จทัง้หลงั ซึง่นบัว่ามีประสทิธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทั่วไป (Conventional 

Method) ซึง่ใช้เวลาประมาณ 180 วนัต่อหลงั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ใน

ช่วงแรกซึง่ได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2 

 

ต่อมาด้วยพฒันาการที่ไม่หยดุยัง้ บริษัทฯ ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การดําเนินการ

ก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ จงึนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนักแบบหล่อโดยเทคโนโลยีแบบ

อโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้ ขัน้ตอนการก่อสร้าง

เร่ิมตัง้แต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหลก็ผนงั และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกนั หลงัจากนัน้จึงผูกเหล็กโครงสร้าง

และทาํการเทคอนกรีตพร้อมกนั ทัง้ผนงัชัน้ลา่งและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจงึสร้างผนงัชัน้ต่อไป และติดตัง้โครงหลงัคาให้

ได้งานภายนอกที่สมบรูณ์ในระยะเวลาที่สัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไปเป็นอย่างมาก นอกจากนีย้ังได้งานที่มีคุณภาพมากย่ิงขึน้ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงหรือพืน้ผิวที่เรียบสวยงาม ทัง้นีเ้ทคโนโลยีแบบอุโมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตัง้แต่ต้นจนจบ

ทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วนั ซึง่นบัว่ารวดเร็วมาก เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 180 

วนั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้ับโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน นอกจาก

เทคโนโลยีชนิดนี ้จะใช้สาํหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว ยงัสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดที่มีความสงูประมาณ 

8 ชัน้ได้อีกด้วย 

 

ทัง้นี ้จดุเด่นของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้

1) โครงสร้างมีความมัน่คงแข็งแรง เนื่องจากเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐฉาบ

ปนูในระบบธรรมดา 
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2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานที่

แน่นอน 

3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่าเนื่องจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างที่ไม่จําเป็นออกไป 

ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างต่อหน่วยน้อยกว่าการก่อสร้างแบบทั่วไป  

4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แต่ละหลงัมีรูปแบบที่เหมือนกนั 

5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมือในการทํางาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนการก่อสร้าง 

6) ลดขัน้ตอนการก่ออิฐและฉาบปนูสาํหรับผนัง นอกจากนีย้งัลดขัน้ตอนการก่อเสาและคาน 

7) ลดขยะที่เกิดจากการทํางาน ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสญูเสีย

วสัดโุดยไม่จําเป็น อีกทัง้ยังช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนัก(RC Load Bearing Wall Prefabrication) โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเด่ียว 

 

นอกจากบริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสาํเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และ

เสาโชว์สาํเร็จรูป สาํหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ (พฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค)  

 

ดังนัน้ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ในปริมาณมาก (Mass Production) เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาด  ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการประหยัด

ต่อขนาด (Economy of Scale) 

 

2.2.2 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

 

การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการ

บ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลติ เนื่องจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน 

ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ

และจะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้าง

ผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆว่า  Precast มาใช้ โดยการหล่อผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนักจะ

ดําเนินการในพืน้ที่ของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory)ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมันซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-
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Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนัน้ และได้ใช้

เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนีส้าํหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เนื่องจากบ้านเด่ียวจะมีรูปแบบผนงัที่หลากหลาย โดย 

บ้านหลงัหนึง่จะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน 

จากนัน้จงึขนสง่ชิน้งานมาประกอบเป็นบ้านที่โครงการก่อสร้าง 

 

 ทัง้นีจ้ดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจุดเด่นในทํานองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน

ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่แล้วยงัมีจุดเด่นอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพืน้ที่คานเสาทํา

ให้มีพืน้ที่ใช้สอยมากขึน้ ผนังมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถึงมีความต้านทานการซึมนํา้สูงด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบํารุงรักษาที่ต่ํา เนื่องจากเป็น

โครงสร้างสําเร็จและทําให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบีย้ประกันภัยต่ํา เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

ความสามารถในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อระบบนีบ้ริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับสถาบัน 

AIT จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถงึระดบั 7  ริกเตอร์ 

 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75-90  วัน ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วย

วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180  วนั อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี ้

มาใช้ในระยะแรก จะเป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และเนื่องจากชิน้งานที่ผลิตได้ในระยะแรกไม่

สามารถผลติได้ทัง้หมด ดงันัน้การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรก จึงมีการใช้ชิน้งานที่ผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยีแบบ

นี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภัสสร 11 ซึ่งบริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ

ทัว่ไปทัง้โครงการ) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการผลิต

ชิน้ส่วน ซึ่งโรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547 แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีกําลังการผลิตชิน้ส่วน 

สาํหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวการก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวน 3,600 หลงัต่อปี และบริษัทฯทําการปรับปรุงกําลงัการ

ผลติจากเดิม 60% ของการผลติสงูสดุเป็น 80% ของกําลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2549  

  

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลติรัว้และเสาสาํเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Batterry Mold  เพื่อใช้ผลิต

รัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให้

ประกบและห่างออกจากกัน หลงัจากที่แบบเหล็กประกบกัน โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบ

เหลก็ หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหลก็ออก เพื่อนํารัว้และเสาสาํเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักลา่วมีกําลงั 

การผลติสงูสดุสาํหรับบ้านจํานวน 12 หลงัต่อวนั ปัจจบุนัโรงงานดงักลา่วได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรัว้บ้าน รัว้โครงการ

ของโครงการบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถงึเสาโชว์ และParapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย 

 

ในปี 2550  ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาบุกตลาด Condominium จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิต

ชิน้ส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนังภายในและโครงสร้างหลกัยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 

2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทําให้กําลงัการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน 
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PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม สําหรับโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress  เพื่อรองรับแผน 

ความต้อง การ บ้านเด่ียวที่มากขึน้  

 

ปี 2553  บริษัทฯ มีสว่นแบ่งการตลาดของบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้กําลงัการผลติของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จงึ 

ได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4  และ โรงงาน PCF5  ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และเร่ิม test run ผลิตได้เม่ือกลางเดือน

ธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลติบ้านได้ 400 หลงัต่อเดือน เม่ือรวมกับกําลงัการผลิตปัจจุบันของโรง PCF1 

ทําให้กําลงัการผลติบ้านรวมเป็น 640 หลงัต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5  ที่สร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่น Precast ที่มีกําลงั 

การผลติสงูที่สดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 

 

 ปี 2554 โรงงาน  PCF4  และ โรง PCF5  ที่เร่ิมทดลองผลิต (test run) เม่ือปลายปี 2553 สามารถขยายความ

พร้อมกําลงัการผลติให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครัง้ใหญ่ในกทม. และ

ปริมณฑล  แต่โรงงานสามารถป้องกนันํา้ท่วมในตวัโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการ

ได้ โรงงานได้กลบัมาผลติอีกครัง้ในเดือนมกราคม 2555 

 

ปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน ระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อใน

ที ่ (Cast In Situ Load Bearing Wall Structure)  มาเป็น ระบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) อีกทัง้มีสว่นแบ่งในตลาดบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้คร่ึงปีหลงั โรงงาน PCF1-PCF5 ใช้กําลงัการผลิตเกิน

100%  เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จงึมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และPCF7 โดย

บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร จังหวดัปทุมธานี  

 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ขึน้ที่นวนคร จํานวน 2 โรงงาน ประกอบไปด้วย

โรงงาน PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทนุ 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป มี

กําลงัการผลติ 480 หลงัต่อเดือน เร่ิมทําการผลิตในเดือนกนัยายน และโรงงาน PCF7 เพื่อผลติพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดั

แรง (Pre stressed concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System  โดยทําการติดตัง้เคร่ืองจกัรในเดือนกนัยายน และ

จะเร่ิม Testrun ในต้นปี 2558 

  

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่นีใ้ช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนันี ใช้

ระบบอตัโนมัติ และควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ทกุขัน้ตอนการผลติ ทําให้ได้ชิน้งานที่มีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไป อีกทัง้

มีการนําRobot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและทําให้ผลติภาพสงูขึน้ นอกจากนีย้งัได้นําระบบ Concrete Recycling มาใช้

เพื่อนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลติอีกครัง้ พร้อมทําการแยกหินทรายนํากลบัมาใช้ 

ทําให้ไม่มีเศษวัสดเุหลอืทิง้จากการผลติเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย ที่นําระบบ

นีม้าใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete  
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ทางบริษัทฯ ได้ขยายไปยังตลาดคอนโดมิเนียมมากขึน้ จึงมีนโยบายให้ใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการ

ก่อสร้าง และปรับเปลีย่นโรงงาน PCF2 จากเดิมผลติรัว้มาผลติห้องนํา้สาํเร็จรูป ซึ่งเร่ิมดําเนินการผลิตในเดือน พฤษภาคม 

2557 มีกําลงัการผลติห้องนํา้สาํเร็จรูป 4,000 ยนูิต/ปี  

 

ตารางสรุปย่อโรงงาน Precast  

 

ที่ตัง้ โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ กําลังการผลิตต่อเดือน 

ลําลูกกา 

PCF1 

(Carrousel I) 

Semi  Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับ้าน/คอนโด) 

62,400  ตร.ม. 

หรือบ้าน 240 หลงั 

PCF2   
Bathroom Pods ห้องนํา้สําเร็จรูป 340 Pods 

(ห้องนํา้สําเร็จรูป)   

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

Long Line System (พืน้และคาน) หรือ 700 หลงั 

PCF4 Battery Mould system 

-Special Element ชิน้งานพิเศษ 1,120 หลงั 

(ชิน้งานพิเศษ) รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์ 1,200 หลงั 

-รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์   

PCF5 Fully Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  105,600 ตร.ม. 

(Carrousel II) (ผนงับ้าน/คอนโด) หรือบ้าน  400 หลงั 

  PCF6 
Fully Automated  

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับ้าน/คอนโด) 

127,200 ตร.ม.  

หรือบ้าน  480 หลงั 

  
PCF7 

Pre-stressed Pre stressed concrete Slab  60,000 ตร.ม. 

  Long Bed System (พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง) หรือ 900 หลงั 

 

2.3 การบริหารการตลาด 

      

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลิตภัณฑ์ 

 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ต่างๆ เพือ่สง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้

 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์:  บริษัทฯ มีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตัง้แต่ช่วงปี 2550 ให้ครอบคลมุโดยมีเป้าหมายที่

จะเป็นผู้นําในตลาดกลาง-ล่าง ในทุกผลิตภัณฑ์ในพืน้ที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจ แต่ 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัได้มีการขยายกลุม่เป้าหมายไปยังตลาดกลาง-บน และตลาดต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านที่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพของลกูค้าทัว่ประเทศบริษัทฯ ยงัไม่หยดุยัง้ในการแสวงหาเทคโนโลยีการสร้างที่อยู่อาศัยที่มี 

ประสทิธิภาพมาใช้สนองความต้องการของผู้ ซือ้บ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบหรือชิน้สว่นสาํเร็จรูปซึ่งทําให้ 

สามารถควบคมุ  คณุภาพได้ตามมาตรฐานตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิต และทําให้สามารถสร้างที่อยู่อาศยัได้รวดเร็วตามกําหนด 
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ตามที่ตกลงไว้กบัลกูค้าอีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) เพื่อบริหารสินค้า

คงเหลอืให้สอดคล้องกบัยอดขายที่อยู่อาศยัอีกด้วย 

 

กลยทุธ์ดา้นราคา: บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถงึช่องว่างในตลาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดที่อยู่อาศัยราคาไม่

สงู ซึง่เหมาะสาํหรับผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถงึปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นตลาดที่อยู่อาศยัระดับนี ้บริษัทฯ มีต้นทนุการสร้าง

บ้านที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 

ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว 

ดงันัน้บริษัทฯ จงึสามารถกําหนดราคาขายได้ต่ํากว่าผู้ประกอบการทั่วไปประมาณร้อยละ 10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์ 

และบ้านเด่ียว นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลกัในการสร้างบ้านสําหรับผู้ มีรายได้ต่ําเพื่อช่วยเหลือสงัคม  

บริษัทฯ จึงเป็นผู้ ประกอบการหลักในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สาํหรับบ้านราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท 

 

กลยทุธ์ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์:  ในคร่ึงปีแรก 2557 ผู้บริโภคชะลอการตัดสนิใจการซือ้สนิทรัพย์ที่มีมูลค่าสงู 

เพราะรู้สกึไม่มัน่ใจกบัสถานการณ์บ้านเมือง กรอปกบัเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยด้วยเหตนุีบ้ริษัทฯจึงปรับกลยทุธ์การ

สือ่สารกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้โดยการบริหารจดัการงบประมาณการโฆษณาในระดบัองค์กรให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

สาํหรับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ พิจารณาอัตรา SOV (Share of voice ) และ SOM (Share of market) เพื่อ

กําหนดสดัสว่นของประเภทสือ่ให้ได้ผลลพัธ์สงูสดุ แต่ยงัคงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสอดคล้องกับรูปแบบวิถี

ชีวิตของผู้บริโภค  ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทจัดทําโปรโมชั่นแคมเปญ “Best buy moment” หรือ 

“โอกาสทอง...ของคนรักบ้าน” สาํหรับโครงการบ้านเด่ียว 34 โครงการ ซึง่เป็นรวมกิจกรรมการตลาดของสายงานบ้านเด่ียว

ครัง้แรก และจากการประเมินผลลพัธ์พบว่า สามารถกระตุ้นยอดขายได้สงูกว่าเป้าหมาย รวมทัง้บริหารการใช้งบประมาณ

ได้อย่างประสทิธิภาพ 

 

สาํหรับกิจกรรมการตลาดองค์กร ด้านอื่นๆยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์

กบัลกูบ้าน สงัคมและสิง่แวดล้อม อาทิ โครงการทนุพฤกษา ต่อเนื่องเนื่องเป็นที่ 13, โครงการ “พฤกษา กรีน ลิฟว่ิง เฮลท์ตี”้ 

(Pruksa Green Living Healthy) ต่อเนื่องจากเป็นที่ 12 ให้บริการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่ฟรีให้กับลกูบ้านและประชาชน

ทัว่ไป และ โครงการพฤกษา รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ร่วมกับสภากาชาดไทยต่อเนื่องเป็น

ครัง้ที่ 20 

 

กลยทุธ์ดา้นการจําหน่าย: บริษัทฯ มีการใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายโดยการขายตรงผ่านสํานกังานขายของ 

บริษัทฯ เองเป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและที่อยู่อาศยัอีกด้วย รวมทัง้ยังมีการส่งเสริม

การขายสําหรับโครงการที่จะเปิดขายใหม่เพื่อขยายฐานกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ หลายวิธี เช่น โครงการ “Member gets 
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member” โดยลกูค้าที่สามารถแนะนําลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะนํา ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีฐาน

ลกูค้ามากกว่า 80,000 ครัวเรือน 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนการที่จะขยายหน่วยธุรกิจเพื่อเป็นหน่วยธุรกิจรองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถงึการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้ากว่า 80,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว 

  

2.4 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ – ในทุกผลิตภัณฑ์ 

 

 2.4.1  การจดัซือ้ที่ดิน  

 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจที่จะดําเนินการ

ก่อสร้างและพัฒนาที่ดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาด และ

สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพืน้ที่เป้าหมายที่จะดําเนินโครงการ หลังจากนัน้บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซือ้ที่ดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซือ้ที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อดําเนินการ

พฒันาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซือ้จะมีราคาที่

ไม่แพงเกินไป 

 

 2.4.2  วัสดุก่อสร้าง 

 

 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่างๆด้วยตวัเอง บริษัทฯจงึเป็นผู้ ดําเนินการจดัซือ้วสัดุ

ก่อสร้างเอง โดยหลงัจากที่ฝ่ายจัดซือ้ได้รับรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆแล้ว โดยสว่นใหญ่

ฝ่ายจัดซือ้จะดําเนินการติดต่อกบัผู้ผลติวัสดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างที่จะซือ้ โดปกติ 

บริษัทฯจะได้สว่นลดค่อนข้างสงู เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้วสัดุก่อสร้างในปริมาณที่มาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลงปริมาณของ

วสัดุก่อสร้างและราคากบัผู้ผลติได้แล้วบริษัทฯจะสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างผ่านตัวแทนของผู้ผลติเพื่อให้ดําเนินการสง่วสัดกุ่อสร้าง  

ไปยงัโครงการต่างๆโดยตรง ซึง่บริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30-

60 วนั นอกจากนีน้บัตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเสีย่งด้านวสัดุก่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจดัซือ้

วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหลก็, กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมูลและตกลงราคาในระยะยาว เช่น 

1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึง่ทําให้บริษัทฯ ลดความเสีย่งในเร่ืองของความผนัผวนในราคาและการทีบ่ริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดี

กบัผู้ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง จงึสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุ

ก่อสร้างแต่อย่างใด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มิได้พึง่พาผู้ จําหน่ายวัสดกุ่อสร้างรายใดรายหนึง่เป็นพิเศษ รวมทัง้บริษัทฯ ได้สร้างระบบ

การวางแผนความต้องการในการใช้งานของวัสดหุลกัที่สาํคัญทกุประเภทที่สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใว่า 

บริษัทฯ จะมีวสัดเุพยีงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อวางแผนการสรรหาคู่ค้าวสัดทุัง้รายหลกั และรายรองได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 
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 ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการรสรรหาและประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มีศักยภาพ

รองรับงาน และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้นําระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาที่ยติุธรรมต่อคู่ค้า และเพื่อให้

ได้ราคาที่เหมาะสมอีกด้วย 

  

 2.4.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้

ด้วยตวัเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างเอง โดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เช่น งานฐานราก  

งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  อัน

ได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทัง้นี ้

บริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 อย่างไรก็ดี เพื่อการบริหารจดัการกําลงัการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้เร่ิมว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการสร้าง

อาคารชุด โดยเร่ิมจาก โครงการ “ไอว่ี ทองหล่อ”และได้มีการเพิ่มจํานวนพันธมิตรในการก่อสร้างอาคารชุด เพื่อทําการ

ก่อสร้างในโครงการอื่นๆ อีกมากมาย  

 

2.4.4.  เทคโนโลยีการผลิต 

 

บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพื่อช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ เช่น  

ระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology   เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

บ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้  

 

ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication)  คือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ  Precast 

มาใช้  ซึง่แผ่น Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแต่งของอาคารชดุได้ด้วย 

 

สาํหรับโครงการอาคารชุดขนาดเล็ก บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง โดยนําระบบพรีคาสท์ที่

เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ มาใช้สําหรับการก่อสร้างทัง้โครงการ (Fully Precast) ซึง่นอกจากชิน้งานที่ผลิตจากโรงงานที่

ทนัสมยัและได้คณุภาพทัง้ความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่าง

แม่นยํา รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วย

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่างมีประสทิธิภาพอีกด้วย 
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เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ที่ได้ดําเนินการในปี 2554 

และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง กระบวนการต่างๆ ที่เป็น supply chain ทัง้หมด เร่ิมต้นตัง้แต่การสรรหา  

ที่ดิน  การออกแบบ การทํางบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง การขนส่ง การจัดการกําลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้อง

ดําเนินการให้สอดคล้องกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการผลติ ซึง่จะทําให้สามารถควบคุมต้นทุน เวลา และคุณภาพอย่าง

มีประสทิธิภาพเช่นเดียวกนั 

 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นํานวัตกรรมห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง

อาคารชดุ แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลมั”  ซึง่การใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปนีจ้ะสามารถช่วยลดระยะเวลาและ

ขัน้ตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากในการก่อสร้างห้องนํา้ในอาคารชดุโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทําให้คุณภาพดีขึน้ ด้วยรูปแบบที่สวยงาม

และมีคณุค่าในสายตาลกูค้า สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้สงูที่สดุ 

 

2.4.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

การก่อสร้างที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจพระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้บริษัทฯ ที่ มีการจัดสรรที่ ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร

ที่ดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม ซึง่ในสว่นนี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 

โดยรายงานดงักลา่วได้จัดทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

 

นอกจากนี ้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการบ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสิ่ง

ที่สาํคัญ ได้แก่ ระบบบําบัดนํา้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียสําหรับบ้านแต่ละหลงั และระบบบําบัดนํา้เสีย

ส่วนกลาง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํา้สาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการ

กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสีย มลพิษหรือสิง่ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการ 

ประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม   

 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตทางโรงงานได้นํา

ระบบ Concrete Recycling มาใช้งานทําให้มีกระบวนการคัดแยกหินและทรายสามารถนํากลบัไปใช้งานได้ใหม่ส่วนนํา้

ปนู จะถกูนํากลบัเข้าไปผสมคอนกรีตในกระบวนการผลิตอีกครัง้ ทําให้ไม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ (ข) 
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การควบคุมมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีการจัดหาโรงผสมคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน โดยมีการพ่น

สเปรย์นํา้ก่อนที่จะดัม้ท์หิน ทราย ลงในระบบสายพานลาํเลยีง นําไปจดัเก็บยงัยุ้ งสต๊อกหิน ทราย ซึ่งกระบวนการทัง้หมดนี ้

อยู่ในระบบปิด ทําให้ไม่มีฝุ่ น   รบกวนชมุชนข้างเคียง นอกจากนีใ้นกระบวนการผลติที่จะทําให้ฝุ่ น เช่น ขัดทําความสะอาด

แบบหลอ่ จะมีการติดตัง้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ น (Dust Collector) ทําให้ไม่มีฝุ่ นในโรงงาน สําหรับพืน้ที่ถนนภายในบริเวณโรงงาน

ทัง้หมดได้มีการฉีดพรมนํา้ก่อนทําการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง จาก

การผลติสว่นใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองเขย่าคอนกรีต โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซับเสยีง (Noise Barrier) เพื่อ

ดูดซับเสียงที่เกิดขึน้จากการผลิตและต่อมาได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองเขย่าคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking 

System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบสัน่ (Vibrating system) ทําให้ไม่มีเสยีงในขณะเขย่าคอนกรีต  

 

2.5 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)– บ้านทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด 

 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนเดิม 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนใหม่ สําหรับ BOI 1 ล้านบาท  

(อาคารชุด) 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนใหม่สําหรับ BOI 1.2  ล้านบาท  

(ห้องแถวหรือบ้านเดี่ยว) 

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 150 

หน่วยสําหรับในเขต 1 และไม่น้อย

กว่า 75 หน่วย สําหรับเขต 2 และ 3 

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 50 

หน่วยทกุเขต  

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 50 หน่วย

ทกุเขต 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 31 

ตารางเมตร 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 28 

ตารางเมตรสําหรับเขต 1 และไมน้่อย

กว่า 31 ตารางเมตร สําหรับเขต 2 และ 

3 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 70 

ตารางเมตรสําหรับเขต 1  

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่

เกิน 6 แสนบาท (รวมราคาท่ีดิน) 

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่

เกิน 1 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) 

สําหรับเขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท 

สําหรับเขตท่ี 2 และ 3 

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไมเ่กิน 

1.2 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) สําหรับ

เขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท สําหรับ

เขตท่ี 2 และ 3 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคารหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคารหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

หมายเหต ุ: 1) โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทมุธานี นนทบรีุและนครปฐม 

   2) โครงการในเขต 2 ประกอบด้วย 10 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม นครนายก สระบรีุ อยุธยา ราชบรีุ  

       อ่างทอง สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    

                  3) โครงการในเขต 3 ได้แก่ จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเหลือและนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
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มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของงาน Condominium 

 

       มาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1. ช่วงดําเนินการก่อสร้าง 

2. ช่วงเปิดดําเนินการ 

 

ทัง้นี ้มาตรการทัง้ 2 ช่วง สว่นใหญ่จะคล้ายกนั โดยมาตรการในช่วงดําเนินการก่อสร้างจะมีรายละเอียดไม่ค่อย

แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละโครงการ  ส่วนมาตรการในช่วงเปิดดําเนินการที่ต่างจากช่วงดําเนินการก่อสร้างนัน้จะมีสว่น

เป็นตวักําหนดเร่ืองการออกแบบอาคารด้วยสว่นหนึ่ง และจะเป็นส่วนที่มีความต่างกนัไปในแต่ละโครงการ 
                        

มาตรการ ช่วงดําเนินการก่อสร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 

1. คณุภาพทางอากาศ / / 

2. เสยีง / / 

3. การสัน่สะเทือน / - 

4. การพงัทลายของดิน / - 

5. นํา้ใช้ / / 

6. สระว่ายนํา้ - / 

7. นํา้เสยี / / 

8. การระบายนํา้ / / 

9. การจัดการมูลฝอย / / 

10. ระบบไฟฟ้า / / 

11. การอนุรักษ์พลงังาน - / 

12. ระบบป้องกนัอคัคีภัย / / 

13. การจราจร / / 

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / / 

15. ทศันียภาพ - / 

16. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม - / 

17. การบดบังคลืน่วิทยแุละโทรทศัน์ - / 
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ตัวอย่างการปฏิบัติตามมาตรการ 
 

 1.มาตรการคุณภาพทางอากาศ 

                  - โครงการติดตัง้ผ้าใบทบึตัง้แต่ชัน้ลา่งจนถงึชัน้สงูสดุโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย 

    - โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พกัอาศยัข้างเคียง เพื่อสอบถามถงึผลกระทบจากการ

ก่อสร้างโครงการ 
 

 2.มาตรการทางเสียง 

     - โครงการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านความสัน่สะเทือนต่อชุมชนข้างเคียง 

   - โครงการกําชบัผู้ รับเหมาไม่ให้ทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสยีงดงัพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เพื่อป้องกนัการเกิด

เสยีงดังเกินควร 
 

 3.มาตรการการพังทลายของดิน 

    - ตอกเข็มกนัพงั (Sheet Pile) และทําคํา้ยนั (Bracing) เพื่อป้องกนัการพังทลายของดินรวมทัง้ในช่วงการถอน

เข็มกนัพงั ต้องรีบดําเนินการกลบร่องที่เกิดขึน้จากการถอนเข็มกนัพงัดงักลา่วโดยทนัท ีและบดอดัดินที่กลบให้แน่นเพื่อ

ป้องกนัการเคลือ่นตวัของดิน 
 

 4.มาตรการนํา้เสยี 

    - โครงการมีถังบําบดันํา้เสยีสาํเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อบําบดันํา้เสยีก่อนระบายออกสูท่่อระบายนํา้ริมถนน

ของโครงการ 
 

 5.มาตรการจดัการมูลฝอย 

    - โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง และรวบรวมไว้ตามจดุต่าง ๆ เพื่อให้

รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกําจัดต่อไป 

 

 6.มาตรการจราจร 

    - โครงการมีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการตามที่มาตรการกํา หนดเพื่อให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงสามารถ

ติดต่อได้ กรณีที่ได้รับความเดือนร้อน และมีป้ายช่ือโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 

    - โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกให้กบัรถที่เข้า- ออก ได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 

 

 7.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    - โครงการมีการจัด Safety Talk ในตอนเช้าทกุวนั โดยมีการให้ความรู้ในการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคลให้แก่

คนงาน 

    - โครงการติดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณด้านหน้าพืน้ที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่พกัอาศยัอยู่ใกล้เคียงได้รับทราบ 

ข้อมลู กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพืน้ที่ก่อสร้าง 
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2.6 แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ 

 

2.6.1 แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2557- 2558 

 

ข้อมลูสําคญัของเศรษฐกิจไทย 2554 2555 2556 2557F 2558F 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ 

มวลรวมของประเทศ (YoY%) 

0.1 6.5 2.9 0.7 3.5 – 4.5 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ     

ปีปัจจบุนั (ล้านล้านบาท) 

10.54 11.37 11.90 12.14 12.98 

อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย (%) 3.81 3.02 2.2 2.1 1.5 ± 2.5 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 3.25 2.75 2.25 2.0 1.75 - 2.25 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี 

เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (%) 

2.74 2.43 2.23 1.73 1.98 – 2.23 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้าชัน้ด ี

เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (MLR%)  

7.25 7.0 6.84 6.75 7.0 – 7.25 

ค่าเงินบาทเฉลี่ย  

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 

30.48 31.07 30.70 32.5 32.5 – 33.5 

เงินสํารองระหว่างประเทศ 

(พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 

175.12 181.64 167.30 157.11 156.06 

หมายเหตุ: ท่ีมา IMF, World Bank, Bloomberg, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ธนาคารแหง่ประเทศไทย, การ

วเิคราะห์ของนกัเศรษฐศาสตร์ 

 

 โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2557 นกัเศรษฐศาสตร์ของสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะขยายต้วร้อยละ 0.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556 จากความ

ลา่ช้าของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัราคาสง่ออกสนิค้าเกษตรยงัปรับตวัลดลง และการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวช้า 

รวมถงึการจําหน่ายรถยนต์นัง่และการผลิตรถยนต์โดยรวมยงัลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทย

ได้ประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 โดยอตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 และค่าเงิน

บาทเฉลีย่ทัง้ปี 2557 อยู่ที่ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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 สาํหรับเศรษฐกิจไทยปี 2558 นกัเศรษฐศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแนวโน้มการส่งออกปรับตัวดี

ขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนีภ้าคการท่องเที่ยวและการลงทุนที่ปรับตัวดีขึน้ต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสําคัญ

ต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปี 2558 มีแนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 ± 2.5 ถือว่ายังอยู่ในระดับ

ที่เอือ้อํานวยต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ  ทัง้นีค้าดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้

นโยบายมีแนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 1.75 ถงึ 2.25 ขณะที่นโยบายการเงินของสหรัฐฯ น่าจะกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงอีก

เลก็น้อย คาดการณ์ค่าเงินบาทเฉลีย่ทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ที่ 32.5-33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 

ปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยในปี 2558 

 

1. การปรับตวัดีขึน้ของภาคการสง่ออกตามแนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก จากภาวะ

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ สง่ผลให้ปริมาณการค้าโลกขยายตวั 

2. การฟืน้ตัวของภาคการท่องเที่ยวและการลงทนุ บรรยากาศการท่องเที่ยวเร่ิมปรับตวัดีขึน้ กลบัมาขยายตวั

ต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงปลายปี 2557 

3. การใช้จ่ายภาครัฐ รัฐบาลได้ให้ความสําคญักบัการเพิ่มประสทิธิภาพการเบิกจ่าย ภายใต้มติคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้กําหนดวงเงินลงทนุของ

รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 20 และเร่งรัดโครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่

สาํคัญๆ ซึง่จะช่วยให้การใช้จ่ายภาครัฐสามารถสนบัสนนุการฟืน้ตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึน้ 

4. การลดลงของราคานํา้มนัในตลาดโลก จะช่วยเพิ่มอํานาจซือ้ของประชาชนและธุรกิจ และลดแรงกดดนัด้านอัตรา

เงินเฟ้อซึง่จะสนบัสนนุให้สามารถดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายได้อย่างต่อเนื่อง 

5. ผลกระทบจากฐานการขยายตวัที่สงูผิดปกติของปริมาณการจําหน่ายและการผลิตรถยนต์ในประเทศจะหมดไป

และปริมาณการผลิตและการจําหน่ายจะเข้าสูแ่นวโน้มปกติในปี 2558 

 

ปัจจยัเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2558 

 

1. ความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ และต้นทุนการผลิตในประเทศคู่ค้าที่

สาํคญัของไทย 

2. รายได้ในภาคเกษตรยงัมีแนวโน้มอ่อนตัวเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา ปี 2557 ดัชนีราคา

สนิค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรลดลง ตามการลดลงของราคาสนิค้าเกษตรที่สําคัญๆ โดยเฉพาะข้าว ยางพารา 

และมนัสาํปะหลงั  

3. การเคลื่อนย้ายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน ในขณะที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังมี

ความเสีย่งที่จะขยายตวัต่ํากว่าการคาดการณ์ 
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ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจสาธารณรัฐอินเดีย 

 

 2556 2557F 2558F  

อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%) 5.0 5.6 6.4 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 1,877 1,876 1,899 

อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ (%) 9.5 7.8 7.5 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 7.75 8.00 7.75 

ค่าเงินรูปีเฉลี่ย (รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ) 61.80 61.81 62.50 

เงินสาํรองระหว่างประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 276.40 321.10 328.60 

หมายเหตุ: ท่ีมา: IMF, World Bank, Bloomberg, Reserve Bank of India 

 

เศรษฐกิจสาธารณรัฐอินเดียในปี 2558 นกัเศรษฐศาสตร์ IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 6.4 จาก

การขยายตวัทางด้านการลงทนุและการสง่ออก ซึง่มีผลดีมาจากภาคเกษตร ผลผลิตมีการเจริญเติบโตมากขึน้เม่ือเทียบกับ

ผลผลติเม่ือต้นปีที่ได้รับผลกระทบจากมรสมุ อีกทัง้มีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลติ และการ

บริการ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ปี 2558 มีแนวโน้มอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ปรับลดลงจากปี 2557 เป็นผลจากการที่ธนาคารกลาง

สาธารณรัฐอินเดียดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดทําให้ความต้องการของผู้บริโภคซบเซาลง ส่งผลให้อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายในปี 2558 มีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.75 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สําหรับค่าเงินรูปีเฉลี่ยทัง้ปี 

2558 มีแนวโน้มอ่อนตวัลงเลก็น้อยอยู่ที ่62.50 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ  

 

 ภาคอสังหาริมทรัพย์ของสาธารณรัฐอินเดียในปี 2558 มีแนวโน้มอยู่ในสภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมของสาธารณรัฐอินเดียจะขยายตวั แต่บรรยากาศการซือ้ขายอสงัหาริมทรพย์ยังซบเซา ความต้องการซือ้

บ้านของผู้บริโภคยงัไม่เติบโต จึงก่อให้เกิดโอเวอร์ซัพพลาย อย่างไรก็ตามราคาที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐอินเดียกลบัเพิ่ม

สงูขึน้เป็นผลต่อเนื่องจากต้นทนุการผลติที่สงูขึน้ 
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2.6.2   สรุปสภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยไทยปี 2557 

 

เนื่องจากในปี 2557 เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยชะลอตัวและการลงทุนภาครัฐยังไม่สามารถเดินหน้าอย่างเต็ม

รูปแบบ สง่ผลต่อผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ปรับแผนการลงทุนในไตรมาสแรกและกลบัมาจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อ

กระตุ้นการซือ้ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 แต่ไตรมาส 4 ได้ปรับแผนอีกครัง้ โดยเลื่อนการเปิดโครงการใหม่ออกไปส่งผลให้

บรรยากาศการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ในไตรมาส 4 ปรับลดลงสําหรับด้านผู้บริโภคจากสดัส่วนหนีส้ินครัวเรือนต่อจีดีพีที่

เพิ่มขึน้  การปรับตวัของราคาสนิค้าอปุโภคบริโภคสงูขึน้  กระทบโดยตรงกบัความเช่ือมัน่ผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปี

หลงัลดลงสง่ผลให้ความสามารถการกู้ ซือ้ที่อยู่อาศยัลดลงตาม 

 

ตารางท่ี 1: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2557 

 
ภาคเหนือP 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือP 
ภาคกลางP 

ภาค

ตะวนัออกP 
ภาคใต้P 

กรุงเทพฯ

ปริมณทล 
รวม 

มลูค่าตลาด 

(ล้านบาท) 
36,945 33,026 43,686 65,858 37,432 293,454 510,401 

สดัส่วนร้อยละ 7 6 9 13 7 58 100 

หมายเหต ุP : มลูคา่ตลาดจากการวิเคราะห์โดย Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, 

ทีมา : Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 

มลูค่าของตลาดที่อยู่อาศัยไทยในปี 2557 มีมูลค่าตลาดประมาณ 510,401 ล้านบาทโดยกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีสดัสว่นมากที่สดุร้อยละ 58  ภาคตะวันออกมีสดัส่วนร้อยละ 13 ภาคกลางมีสดัสว่นร้อยละ 9 ภาคเหนือและ

ภาคใต้มีสดัสว่นร้อยละ 7 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัสว่นร้อยละ 6 ตามลาํดบั 

 

สภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตลาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบจากการชะลอการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค  กอปรกับ

ผู้ประกอบการสว่นใหญ่เลือ่นการเปิดโครงการใหม่ออกไปสง่ผลต่อภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยปรับลดลงร้อยละ 16 เม่ือ

เทียบกบัปี 2556 

แผนภาพที่ 1 :  แสดงมูลค่าตลาดของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2554-2557  

 
หมายเหตุ: ทีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 259,469  
 311,852  

 348,536  
 293,454  

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

2554 2555 2556 2557 
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โครงสร้างของตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2557 พบว่าสดัส่วนของคอนโดมิเนียมลดลง

อยู่ที่ ร้อยละ 48 รองลงมา คือ บ้านเด่ียว มีสดัสว่นร้อยละ 26 ทาวน์เฮาส์ มีสดัสว่นร้อยละ 19 และบ้านแฝด มีสดัสว่น 

ร้อยละ 4 ตามลาํดบั 

 

แผนภาพที่ 2 : แสดงสัดส่วนประเภทสินค้าของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2554-2557  

 
หมายเหต:ุ ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตลาดบ้านเด่ียว(รวมบ้านแฝด)ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2557 มีมลูค่า85,610 ล้านบาทปรับลดลง 

ร้อยละ6 จากปี 2556 โดยระดบัราคา 2-3 ล้านบาท ลดลงสงูสดุร้อยละ 19  ซึง่ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท ยงัคงมีสดัส่วน

สงูสดุของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 36  ของมลูค่าตลาดบ้านเด่ียว(รวมบ้านแฝด)ทัง้หมด 

 

แผนภาพที่ 3 : แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จํานวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ปี 2554-2557 
หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

 
 

 2,247   1,571   1,345   1,566  

 12,429   10,756   9,406   7,609  

 32,248  
 28,231   33,936   30,735  

 15,307  
 17,274  

 19,970  
 17,005  

 8,363  
 9,965  

 12,231  
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5-7 ล้านบาท 7-10 ล้านบาท สงูกว่า 10 ล้านบาท 

 1,327   904   797   867  

 4,702  
 4,085   3,566   2,764  

 8,369  
 7,217   8,686  

 8,026  
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เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2557 พบว่าจํานวนยอดขายลดลงร้อยละ 10 สว่นราคาขาย

เฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 อยู่ที่ 5.1 ล้านบาท  (ปี 2556 ราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.9 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาบ้านเด่ียว(รวม

บ้านแฝด) ของโครงการเปิดใหม่ปรับตวัสงูขึน้ 

 

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตลาดทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2557 มีมลูค่า 55,873  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 

2556 โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน)มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 32 (ปี 2556 มีสว่นแบ่งตลาด 

ร้อยละ 28)  และยงัครองส่วนแบ่งตลาดสงูสดุ เป็นผู้นําตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่ระดบัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทที่มีสดัส่วนอยู่ที่ 

ร้อยละ 60 นอกจากนีย้งัเพิ่มสว่นแบ่งตลาดในระดบัราคา 3-5 ล้านบาท โดยมีสว่นแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 24 

แผนภาพที่ 4 : แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จํานวนหน่วย) ทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

        ปี 2554-2557 

หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

  
หมายเหต:ุ ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2557  พบว่า จํานวนยอดขายลดลงร้อยละ 10  สว่นราคาขาย

เฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 อยู่ที่ 2.49  ล้านบาท (ปี 2556 ราคาเฉลีย่อยู่ที่ 2.34 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาทาวน์เฮ้าส์

ของโครงการเปิดใหม่ปรับตวัสงูขึน้ 

 

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการชะลอตวัการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการ ส่งผลให้

ตลาดคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 14 จากปี 2556 อยู่ที่ 142,102 ล้านบาท โดยระดบัราคา 1-2 ล้านบาทลดลงสงูสดุที่

ร้อยละ 42 

 3,174   1,804   986   321  

 20,392   19,311   18,889  
 15,109  

 10,043   11,757   16,992  
 17,833  

 12,662   15,141  
 13,766  
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 6,036  
 5,358   2,033  

 1,122  
 1,452  

 2,104  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2554 2555 2556 2557 
ต่ํากวา่ 1 ล้านบาท 1-2 ล้านบาท 2-3 ล้านบาท 

3-5 ล้านบาท 5-7 ล้านบาท สูงกวา่ 7 ล้านบาท 

 3,683   2,110   1,099   272  

 13,732  
 12,812  

 12,147  
 9,365  

 4,119  
 4,806   6,930  
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โดยตลาดคอนโดมิเนียมระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีสดัส่วนตลาดสงูสดุอยู่ที่ร้อยละ 22 ทําเลใกล้จุดเช่ือมต่อ

รถไฟฟ้าเดิมยงัคงได้รับความนิยมรองลงมาเป็นระดบัราคา 3-5 ล้านบาทและ 1-2 ล้านบาท  มีสดัสว่นตลาดเท่ากนัอยู่ที่ 

ร้อยละ 19  

แผนภาพที่ 5 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2554-2557 
หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

  
หมายเหตุ: ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉลี่ยในปี 2557  พบว่า จํานวนยอดขายลดลงร้อยละ 30  สว่นราคาขาย

เฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 อยู่ที่ 2.85 ล้านบาท (ปี 2556ราคาเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.67 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาคอนโดมเนียม

ของโครงการเปิดใหม่ปรับตวัสงูขึน้ 

 

สภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยในต่างจงัหวัด 

 

ตลาดที่อยู่อาศยัในต่างจงัหวดัมีอตัราการชะลอตวัลงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2554 – 2556 หลงัจากที่ผู้ประกอบการ ที่มี

ฐานการทําธุรกิจที่อยู่อาศัยในพืน้ที่กรุงเทพฯ ทยอยเข้ามาพัฒนาคอนโดมิเนียมในตลาดต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากใน

จังหวัดหัวเมืองใหญ่  เช่น ภูเก็ต ชลบุรี  เชียงใหม่ อุดรธานี ฯลฯ ซึ่งในช่วงแรกสามารถการกระตุ้นการตัดสินใจซือ้ของ

ผู้ บริโภคกลุ่มนักลงทุน ได้เป็นจํานวนมากแต่เม่ือถึงกําหนดการโอนกรรมสิทธ์ิพบว่ามีสัดส่วนการยกเลิกสัญญาสูง

ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับแผนการลงทุนยกเลิกการลงทุนในต่างจังหวัด ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดที่

เคยเติบโตสงูกลบัชะลอตวัลง อาทิ  จงัหวดัเชียงใหม่ ตลาดโดยรวมปรับลดลง ร้อยละ 53 จงัหวดัขอนแก่นปรับลดลง 

ร้อยละ 41 ซึง่มลูค่าตลาดต่างจงัหวัดประมาณ 216,947 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 43 ของมลูค่าตลาดทัง้ประเทศ 

 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2558 

 

จากการพิจารณาปัจจัยสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยทัง้รายงาน แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2558 ของสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้คาดการณ์ด้านเศรษฐกิจดังนี ้  (1) อตัราการเติบโตของ GDP   
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ร้อยละ 3.5-4.5  (2) การลงทุนของภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9.2 และ  (3) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.8 เป็น

สญัญาณที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่จะปรับตัวดีขึน้กอปรกบัภาครัฐมีความ

มุ่งมัน่ในการลดสดัสว่นหนีส้นิครัวเรือนต่อจีดีพีลง ดงันัน้จงึประเมินแนวโน้มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2558 จะเติบโตขึน้  

โดยกรุงเทพฯและปริมณฑลเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ10 ส่วนต่างจังหวัดจะเติบโตในอัตราที่ต่ํากว่าโดยคาดการณ์ตลาดที่อยู่

อาศยัมลูค่าประมาณ 544,086 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 

 

ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 322,799 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ10 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ที่อยู่อาศยัแนวราบราคาขายเฉลีย่สงูขึน้ ผันแปรตามต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

ที่ปรับไปก่อนหน้าและคอนโดมิเนียมยงัครองสว่นแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 40-50 

 

ตลาดที่อยู่อาศยัต่างจังหวัดนัน้ คาดว่าความต้องการซือ้คอนโดมิเนียมยังคงชะลอตัวลดลง แต่ทาวน์เฮาส์จะมี

ความต้องการเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจังหวัดหัวเมืองใหญ่  เช่น ชลบุรี ระยอง เป็นต้นเนื่องมาจากการขยายแหล่งงานและ

ครอบครัวจงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางด้านการบริหารราชการและมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการขนส่งเช่น จังหวัดขอนแก่น  มี

การขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง เมืองจะขยายตัวออกไปทําให้มีโอกาสเติบโตของตลาดแนวราบสงูขึน้  จังหวัดที่เป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจใกล้ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น แม่สอด , สงขลาเป็นต้น  มีแนวโน้มจะพัฒนาเมืองเป็น

ประตสููป่ระเทศไทย คาดว่าจะมีโอกาสการเติบโตการซือ้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้  แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนไทยยังคง

เป็นที่อยู่อาศยัแนวราบ   และที่ดินในบางจงัหวดัยงัสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบได้  ดังนัน้ที่อยู่อาศัยแนวราบจึงยัง 

คงเป็นที่นิยมสงูสดุ 

 

ตารางท่ี 2 :แสดงประมาณมลูค่าตลาดที่อยู่อาศยัในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2558 

 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาค

ตะวนัออก 
ภาคใต้ 

กรุงเทพฯ

ปริมณทล 
รวม 

มลูค่าตลาด 

(ล้านบาท) 

37,683 33,689 44,560 67,175 38,180 322,799 544,086 

สดัสว่นร้อยละ 7 6 8 13 7 59 100 

หมายตุ: ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เนื่องมาจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐและการแก้ไขปัญหาโดยรวมของประเทศและมีความชัดเจนขึน้ เช่น 

แนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ  งบประมาณด้านการบริหารประเทศด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

และโลจิสติกที่เป็นรูปธรรม ดังนัน้การลงทุนทัง้ภาครัฐและเอกชนจะเป็นเคร่ืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดี ส่งผลต่อภาค

อสงัหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจการสง่ออก ภาคธุรกิจค้าปลกี ค้าสง่ และภาคการท่องเที่ยว ปรับตวัดีขึน้กว่าปี 2557 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงในประเทศ 
 

 3.1.1) ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 

 

ตารางสรุปย่อจากประกาศข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 55/2553 และฉบบัที่ 51/2554 ที่บงัคบัใช้กบั

ธนาคารพาณิชย์ 

 

เกณฑ์เดมิ อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

ที่จํานวนสนิเช่ือ > 10 ล้านบาท 

ให้กู้  < 80% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 

ให้กู้  > 80% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 

 

เกณฑ์ใหม่ (เพ่ิมเติมจากเกณฑ์เดิม) 
อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

มีผลบังคับใช้ กับสัญญาจะ

ซือ้จะขาย  ลงวันที่ 

ที่จํานวนสนิเช่ือ < 10 ล้านบาท 

อาคารชดุ ที่เงินกู้  < 90% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 1 มกราคม 2554 

อาคารชดุ ที่เงินกู้  > 90% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 1 มกราคม 2554 

บ้านแนวราบ ที่เงินกู้  < 95% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 1 มกราคม 2556 

บ้านแนวราบ ที่เงินกู้  > 95% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 1 มกราคม 2556 

 

ในบ้านแนวราบ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ซือ้บ้านวางเงินดาวน์อย่างต่ํา 5% ส่วนในอาคารชุดที่ขายแล้ว บริษัทฯ 

กําหนดให้ผู้ ซือ้วางเงินดาวน์อย่างต่ํา 10 % ขณะอาคารชดุที่เร่ิมขายใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ กําหนดเงินดาวน์ 12 – 15%  

  

ในบ้านที่เปิดขายทัง้หมดของบริษัทฯ มีจํานวนโครงการที่บ้านราคาเกิน 10  ล้านบาทจําหน่ายไม่มากนัก ได้แก่ 

“ไอว่ี”, “คอนโด เออร์บาโน่ แอปโซลทู สาทร”, “เดอะแพลนท์ พัฒนาการ”, “เดอะปาล์ม พัฒนาการ” และ ”เดอะรีเซิร์ฟ” 

โดยที่ยอดโอนในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2557 ราคาเฉลีย่อยู่ที่ 2.49 ล้านบาทต่อหน่วย 

 

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็น

จํานวน 42,781 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.4 ของรายได้ทัง้หมด และลกูค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 87 

จะซือ้บ้านและที่ดิน โดยการขอสนิเช่ือ ดงันัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีนโยบายในการขยาย

หรือต้องการควบคมุการปล่อยสินเช่ือก็จะมีผลกระทบกับลกูค้า เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ เพื่อสนับสนุนค่าบ้าน

และที่ดินได้ซึง่จะเป็นการจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้า และจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรงในการนีบ้ริษัทฯ จึง
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ได้มีแบบฟอร์มให้พนักงานขายกรอกข้อมูลเบือ้งต้นที่สําคัญของผู้ ซือ้บ้าน เม่ือแสดงความจํานงในการจองบ้านและขอกู้

เงิน เพื่อนําส่งธนาคารให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approved) จากธนาคารภายใน 7 วันทําการว่าจะสามารถให้เงินกู้ ได้

หรือไม่ เพื่อลดความเสีย่งของทัง้ผู้ ซือ้บ้าน และบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ มีบ้านราคาระดับกลางถงึต่ําให้เลือกค่อนข้างมาก 

ลกูค้ายงัสามารถเลอืกบ้านที่ราคาต่ําลงให้สอดคล้องกบักฎหรือนโยบายที่เข้มงวดขึน้ 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบายต่างๆ ของธนาคารที่

จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ และปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับ

สถานการณ์ รวมทัง้ได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอํานวยความสะดวก

ให้กบัลกูค้าในการติดต่อขอสนิเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออย่างรวดเร็ว 

 

ทัง้นีต้ามแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งหวังเพื่อสนับสนุนให้ลกูค้าสามารถขอสินเช่ือให้ได้มากที่สดุ

โดยสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระของลกูค้าแต่ละราย จึงได้มีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อ

สร้างความร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตร โดยร่วมกันพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทัง้เร่ืองกระบวนการ

ขอสนิเช่ือ ทีมงานสนบัสนนุงานสนิเช่ือรวมถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสนิเช่ือ 

 

 3.1.2) ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 

 

การขายบ้านของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้างบ้าน โดยบริษัทฯ ตัง้ราคาขายโดยใช้วิธีบวกกําไรที่

ต้องการ (cost plus basis)  ดังนัน้ถ้าหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้าง

แรงงาน  ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลกูค้าจองซือ้บ้านและที่ดินไปแล้ว ย่อมจะทําให้ต้นทุนการ

ขายของบริษัทฯ สงูขึน้ ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  

 

วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สําคัญ ราคาของวัสดุก่อสร้างหลกั และนํา้มัน มีการปรับราคาเพิ่มขึน้

บ้าง จากความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ในภาคอสงัหาริมทรัพย์ และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ  ซึ่งได้ส่งผล

กระทบต่อต้นทนุการผลติและต้นทนุการขนสง่  ท้ายสดุทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุสงูขึน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขาย

ได้ในทันที หรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทุนที่สงูขึน้ดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณการขายและเหตดุงักล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินของบริษัทฯ 

 

นอกจากนีก้ารที่มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ อาจทําให้ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจํานวนไม่พอกับความ

ต้องการ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้และบริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าวัสดุแพงขึน้ หรือต้องรอวัสดุ จนไม่สามารถ

ดําเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาที่กําหนด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 
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แต่จากการที่บริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้

ภายใน 45 และ 70 วนั ตามลาํดบั จะช่วยลดความเสีย่งลงได้ในระดบัหนึง่ โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวัสดุก่อสร้าง

ที่จะต้องใช้ในระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทุนดังกล่าว นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี

นโยบายที่จะขายบ้านระหว่างก่อสร้างให้มากขึน้ เพื่อลดความเสีย่งของต้นทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงของบ้านสัง่สร้าง ในส่วน

ของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมีความเสีย่งอยู่ เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความ

เสีย่ง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลกัโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่มวัสดุ

ก่อสร้างหลกัทัง้หมดเพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทัง้ปี และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสด ุ

โดยเฉพาะวัสดุหลักที่มีความสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการกําหนดรูปแบบตัง้แต่การ

คัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ประชมุรายงานการเปลีย่นแปลงราคาวัสดุก่อสร้างหลกัเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย 

เพื่อพิจารณาปรับเปลีย่นราคาขายหรือจดัหาวัสดทุดแทน 

 

 3.1.3) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัภาคอสงัหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ในขณะนี ้

มีโครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะ

เกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญ

เฉพาะด้านเพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ล่าช้าไม่สามารถโอนบ้าน

ให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหลอ่สาํเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลกั

ของโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหน้าที่

ควบคมุดแูลงานก่อสร้าง ดงันัน้บริษัทฯ จงึใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพื่อ

เข้าดําเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง งานหลงัคา และ 

งานส ี เป็นต้น  โดยก่อสร้างภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของบริษัทฯ ในด้านอาคารชดุ เร่ิมจากปี 2552 บริษัทฯ ได้

มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตกึสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพันธมิตรกับผู้ รับเหมา

รายที่มีผลงานโดดเด่น คณุภาพสงูเพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยาย

ตวัอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน  ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้ มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้นํา

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้าง

บ้านแนวราบตามลําดับขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้าง

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนัด เช่น งานปู
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กระเบือ้งพืน้ก็จะทําเฉพาะปกูระเบือ้ง หรืองานทาส ีก็จะทําเฉพาะงานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิต

รถยนต์  ซึ่งในปี 2557 สําหรับบ้านแนวราบบริษัทฯ สามารถบริหารระยะเวลาตัง้แต่การจองบ้านจนถึงลกูค้าได้รับบ้าน 

(Business cycle time) เฉลีย่อยู่ที่ 87 วนั 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ศกึษานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือ

การสรรหาวสัดหุรือองค์ประกอบสาํเร็จรูป เช่น ห้องนํา้สาํเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 

รวมถงึเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดีย่ิงขึน้ 

  

 3.1.4)  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการผลติบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อใน ด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้าง

แบบใหม่ ดงันัน้บริษัทฯ ต้องพึง่พาบคุลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง   ซึง่หากมีการโยกย้ายของวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว 

อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพฒันาความรู้ และความสามารถให้กบัพนกังานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การพัฒนาสําหรับ

การทํางานในปัจจบุนั และการพฒันาสาํหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัด

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 442 รุ่น รวมทัง้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 

Training) จํานวน 66 หลกัสตูร เฉลีย่เดือนละ 42 รุ่น (รวมทัง้ปี 508 รุ่น) ซึ่งครอบคุลมกับพนักงานทุกสายอาชีพและเน้น

การพฒันาทกัษะในเชิงการฝึกปฏิบัติงานหน้างานจริงมากขึน้ตามรูปแบบการพัฒนาตาม Model 70:20:10  (70 : เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรง 20 : เรียนรู้จากผู้อื่น 10 : เรียนรู้จากห้องเรียน) 

โดยหลกัสตูรที่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้สาํหรับพนักงานทุกคน แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลกั ได้แก่ 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานสาํหรับพนกังานใหม่ (On boarding program) 

2. หมวดวิชาพืน้ฐาน (Foundation) 

3. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group) 

4. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety) 

5. หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 

6. หมวดวิชาเลอืก (Elective) 

 

การพฒันาสาํหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การจดัทําโครงการ Talent & Succession Planning 

โดยหวัหน้างานร่วมกบัสายงานทรัพยากรบคุคล ( Human Capital) เพื่อระบผุู้ที่มีความสามารถสงู (Talent) โดยพิจารณา

จากระดบัผลการปฎิบติังาน และคณุลกัษณะสว่นบุคคลที่มีศักยภาพ ทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจดัการและ
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ความสามารถในการปฎิบติังาน การระบจุดัทําแผนทดแทนตําแหน่งงานสําหรับผู้บริหารระดบัฝ่ายขึน้ไป (Department, 

Division, SBU/BU) โดยการกําหนดทัง้ Talent และ Successor นัน้ ยงัคํานงึถึงความจําเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย  

 

บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการว่าจ้างและสวสัดิการที่เป็นธรรม มีการจัดกิจกรรมแรงงานสมัพันธ์  เพื่อให้เกิดการจ้าง

งานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญอยู่กบับริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้จัดโปรแกรม 

Successor สาํหรับตําแหน่งงานที่มีบทบาทสาํคญัในบริษัทฯ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรภายในให้เติบโตไป

พร้อมกบับริษัทฯ และลดความเสีย่งในการขาดแคลนบคุลากรในตําแหน่งที่สําคัญ รวมถงึเสริมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้

อย่างต่อเนื่อง  

 

3.1.5) ความเสี่ยงจากการสรรหาท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา่ (Land Bank) ไว้สาํหรับโครงการต่างๆ ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ 

เห็นว่าการซือ้ที่ดินเปลา่โดยยงัไม่มีแผนการก่อสร้างโครงการที่ชัดเจนจะทําให้บริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงิน ซึง่อาจเกิด 

ปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ จะซือ้ที่ดินต่อเม่ือบริษัทฯ มีความประสงค์ที่

จะพฒันาที่ดินดงักลา่วภายใน 4 เดือน ซึง่เม่ือบริษัทฯ ต้องการซือ้ที่ดินในทําเลที่ต้องการ บริษัทฯ อาจต้องซือ้ที่ดินในราคา

ที่สงูกว่าที่บริษัทฯ กําหนด หรืออาจไม่สามารถซือ้ที่ดินได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถซือ้ที่ดินได้เลย ซึ่ง

ในกรณีดงักลา่ว จะส่งผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สงูขึน้ เนื่องจากต้นทุนคงที่ของโรงงานผลิตแผ่น

ผนงัสาํเร็จรูป ที่จะสงูถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามจํานวนที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการใดๆ ได้เลย ซึ่ง

จะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 

การดําเนินการจดัซือ้ที่ดินที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการจัดซือ้ผ่านนายหน้าค้าที่ดินหลายราย ตามราคาตลาดที่

เหมาะสม จากนัน้นํามาก่อสร้างด้วยต้นทนุการผลติที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ดังนัน้ราคาที่ดินที่ซือ้มาในราคาตลาด 

จะสะท้อนไปในราคาขายบ้านและที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งก็จะต่ํากว่าราคาตลาดทั่วไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมี

มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ดงันัน้บริษัทฯ มีโอกาสในการจดัซือ้ทีดิ่นได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ประกอบกับกําลงั

การซือ้สงูกว่าผู้ประกอบการรายกลางถงึเลก็ และ การจ่ายชําระค่าที่ดินที่ตรงเวลา นายหน้าที่ดินจึงมีความยินดีที่จะเสนอ

ขายที่ดินให้กบับริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯ มีนายหน้าจดัหาที่ดินให้กบับริษัทฯ มากกว่า 800 ราย ซึง่สว่นหนึง่บริษัทฯ ได้มีการ

สร้างความร่วมมือและพัฒนาให้อยู่ในกลุ่มนายหน้าพันธมิตร นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังรับซือ้โดยตรงจากผู้ ครอบครอง

กรรมสทิธ์ิที่ดิน และเพื่อให้การบริหารจดัการข้อมลูที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ที่ดิน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถงึข้อมลูและสามารถคดัเลอืกที่ดินที่เข้ามาทัง้หมด ให้สอดคล้องตรงกับแผนการ

พฒันาของแต่ละหน่วยธุรกิจมากที่สดุ 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการวางกรอบในการพิจารณาซือ้ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของ

แต่ละหน่วยธุรกิจในแต่ละช่วง รวมถงึการวิเคราะห์และทบทวนแผนการซือ้ที่ดินลว่งหน้าอย่างสม่ําเสนอเพื่อให้ได้ที่ดินใน 
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ช่วงเวลาและจํานวนแปลงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้ในอนาคตได้ 

 

อีกทัง้การที่บริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพัฒนาเป็นบ้านให้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา ทําให้

บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาจดัซือ้ที่ดินให้เหมาะสมกบัรูปแบบโครงการที่หลากหลายมากขึน้ 

 

3.1.6) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเข้มงวด 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ  ที่

เข้มงวด ซึ่งต้องมีการขอใบอนุญาตในการจัดสรรที่ดิน ใบอนุญาตค้าที่ดิน ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้องอีกด้วย  ในกรณีที่มีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ก็จะต้องจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ดังนัน้หากหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้องออกใบอนุญาตต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ล่าช้า หรือไม่ออกใบอนุญาตที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ อาจทําให้

บริษัทฯ ดําเนินโครงการลา่ช้ากว่าที่กําหนด หรืออาจไม่สามารถดําเนินโครงการได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้  

 

ดงันัน้การกําหนดหรือการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ข้อกําหนด หรือนโยบายใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 

การที่จะนํากฎหมายการจดัการดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ฝ่ายนิติบญัญัติ จากภาครัฐ เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ซึง่กฎหมายดงักลา่วกําหนดบงัคับมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย์ นําเงินดาวน์ หรือค่างวดที่ได้รับชําระจากผู้ ซือ้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ แต่จะต้องเก็บเงินจํานวนดังกล่าว

ไว้ในบญัชีดแูลทรัพย์สนิแยกต่างหาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอ หรือต้องมีแหล่งเงินกู้ที่มากพอ 

ที่จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ซึง่ถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนได้เพียงพอ 

หรือกู้ เงินได้แต่มีอตัราดอกเบีย้สงู ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้มีคณะทํางานศกึษาแนวทางการเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีการประชุม เพื่อ

หาแนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานอยู่เป็นประจํา ในสว่นเฉพาะกบักฎหมาย Escrow Account ก็มีผลกระทบกับบริษัทฯ ไม่

มากนกั เนื่องจากสาํหรับสนิค้าทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวน์ที่สัน้เพียง 3 – 4 

เดือน ในบ้านแนวราบ และในอตัราสว่นที่ไม่มากนกั บริษัทฯ พึง่พิงเงินทนุของบริษัทฯ  ค่อนข้างสงูมีสดัส่วนการกู้ ยืมเงินที่

ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน สําหรับตลาดอาคารชุดซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวน์ที่ยาวกว่า 

บริษัทฯ ก็มีนโยบายในการบริหารให้อยู่ในระดบัที่สามารถพึง่พิงเงินทุนของตนเองได้ และจัดหาแหล่งเงินทนุอื่นที่มีต้นทุน

ทางการเงินต่ํากว่าการกู้ ยืมเงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน 

 

นอกจากนัน้จากผลกระทบอทุกภัยครัง้ใหญ่ในปี 2554 อาจส่งผลทําให้กฎหมายและระเบียบต่างๆในธุรกิจอาจ

เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ตามมา เช่น ผงัเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2556 ที่ส่งผลกระทบ
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ต่อราคาที่ดิน และการเลอืกที่จะพฒันาโครงการในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว หรือคอนโดมิเนียม สําหรับกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ ของบริษัทฯ  

 

3.2) ปัจจยัความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการดําเนินงานในต่างประเทศเหลอืเพียงประเทศเดียว คือ เมืองบงักาลอร์ สาธารณรัฐ

อินเดีย ทัง้นีก้ารร่วมทนุในเมืองเชนไนและเมืองมมุไบในสาธารณรัฐอินเดียยงัไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากผู้ ร่วมทนุท้องถ่ิน

ยงัไม่สามารถจดัหาที่ดินที่เหมาะสมมาให้กบับริษัทฯ ร่วมทนุเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้ 

   

ความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจจาํแนกได้ดังต่อไปนี ้

 

 3.2.1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด  

 

ประเด็นนีท้างบริษัทฯ ได้ติดตามดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและติดตามข้อมูลสภาวะธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์และการแข่งขนัในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถใช้กลยุทธทางการตลาดเพื่อพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและสามารถแข่งขันกบัผู้ประกอบการใน

ท้องถ่ินนัน้ๆ ได้ ในกรณีที่จะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละเมือง บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

ภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสุด และ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้   

 

 3.2.2) ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินในทําเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 

ประเด็นนีท้างบริษัทฯ ทราบดีว่ามีความเสยีเปรียบในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ต่างชาติอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซือ้ที่ดิน ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าที่ดิน บริษัทที่ปรึกษาด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงินเพื่อให้เป็นผู้ แนะนําและประสานงานติดต่อกับผู้ที่สนใจขายที่ดินตลอดจนเป็นผู้ ที่

รวบรวมที่ดินให้ได้ขนาดตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึง่ในปัจจบุนันีก้ารหาที่ดินยงัไม่เป็นปัญหามากนัก  

 

 3.2.3) ความเสี่ยงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยงัคงใช้การก่อสร้างที่เป็นระบบผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รับนํา้หนกัซึง่จะทําให้งานก่อสร้าง

รวดเร็วและมีคณุภาพ ซึง่ในปัจจบุนัฝ่ายก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างในสาธารณรัฐอินเดียของบริษัทฯ เร่ิมมีความคุ้นเคย

กบัระบบดงักลา่ว ทําให้สามารถลดความเสีย่งในด้านนีล้งได้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงต้องดําเนินการติดตามการควบคุม

คุณภาพงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และเพิ่มการฝึกอบรมให้กับพนักงานและแรงงานก่อสร้างรุ่นใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขึน้ เพื่อ

รองรับการเปิดโครงการใหม่ในเมืองบงักาลอร์  
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3.2.4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบการดําเนินธุรกิจและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

 

บริษัทฯ  มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในแต่ละท้องถ่ินอย่าง

เคร่งครัด ในกรณีของการร่วมทุน บริษัทฯ มีแนวทางที่จะให้ผู้ ร่วมทุนทําหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 

และดําเนินการช่วยเหลอืในการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการจัดสรรเร่ิมตัง้แต่การได้มา

ของที่ดิน การลงทนุต่างๆ การขออนญุาตก่อสร้าง จนถงึการจดทะเบียนโอนบ้านให้แก่ลกูค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงการ

พฒันาโครงการแรกๆ ซึง่จะช่วยให้การบริหารเวลาของโครงการมีประสทิธิภาพ   

 

3.2.5) ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จํากัด มีเงินทุนจด

ทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทนุในบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยได้โอนเงินลงทนุไปแล้วเป็นเงิน 938.9 ล้านบาท  

คิดเป็น 1.67% ของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และมีรายได้จากการโอนบ้าน

เทียบเท่าเงินบาท 441 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.03% ของยอดโอนรวม 

 

บริษัทฯ ได้ติดตามบริหารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นผ่าน คณะกรรมการลงทุนต่างประเทศและคณะกรรม 

การบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุก 2 เดือน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้กําหนดนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน       

(FX Policy) ของบริษัทฯ ซึง่ระบเุคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับการอนมุติัให้สามารถนํามาใช้บริหารความเสี่ยงทางอัตราแลก 

เปลีย่น ได้แก่ สญัญาซือ้ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) สญัญาการใช้สิทธิในการซือ้ขายอัตราแลก 

เปลีย่นในอนาคต (Options) และสญัญาการแลกเปลีย่นภาระผูกพนัทางการเงิน (Swaps)   

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แหลง่เงินทนุภายในแต่ละประเทศและใช้เงินกู้ ยืมเป็นเงินสกุลท้องถ่ิน ในสดัส่วนที่

เพิ่มขึน้ในการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไป สําหรับกรณีการลงทุนเพิ่มเติมในเมืองเดิม หรือใน

ประเทศใหม่  บริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของค่าเงินในแต่ละประเทศ เพื่อบริหารการ

ลงทนุให้อยู่ในช่วงจงัหวะเวลาที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นด้วย 

 

3.3. ปัจจยัความเสี่ยงอ่ืนๆ 

 

3.3.1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 

เม่ือ 30 ธันวาคม 2557 กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์  ซึ่งถือหุ้ นในบริษัทฯ จํานวน 

1,547,499,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.50% ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยังคง

สามารถที่จะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่สําคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตร

พงศ์พนัธุ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจํานวน  1,214,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
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ร้อยละ 54.52% ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และยังจะคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ จัดการใหญ่และเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ

ถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 

3.3.2) ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคุมจากการใช้สิทธ์ิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ มีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้หมด 3 ชุด คือ PS-WD, PS-WE และ PS-WF (รายละเอียดดูได้ในหัวข้อ 

“ข้อมูลหลกัทรัพย์และการถือหุ้น”) ซึง่อาจยังมีความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคุมจากการใช้สิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 4.1.ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสทุธิตาม

บญัชีหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 3,890 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สินถาวร 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหัก 

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก 

การด้อยค่า(ล้านบาท) 

1. ที่ดินและอาคาร 1,438 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์     871 

3. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สาํนักงาน       87 

4.  ยานพาหนะ       10 

5. งานระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างการติดตัง้  1,484 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี  3,890 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัโดยมีการนําสนิทรัพย์ และโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 

รายการ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป 1,498 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา (ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง) 10,287 

รวม 11,785 

 

รายละเอียดวงเงินสนิเช่ือที่ได้นําสนิทรัพย์ไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน  6,644  ล้านบาท 

(ข)   วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 50 ล้านบาท 

(ค)   วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคารจํานวน 5,302 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้าน

อินเดียรูปี 

(ง)    วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจํานวน 8,244 ล้านบาท  

(จ)    วงเงินสนิเช่ืออื่น 555 ล้านบาท 
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4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  

 

 

ชื่อและที่ตั�งโครงการ

ลักษณะ

กรรมสิทธิ�

พื�นที่ขาย

คงเหลือ  ราคาประเมิน

 มูลค่าตาม

บัญชี  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่าตามบัญชี

(ไร–่งาน–วา)  ณ ธ.ค. 2557  ณ ธ.ค. 2555  ณ ธ.ค. 2556  ณ ธ.ค. 2557

1  บ้านพฤกษา 53 ( PRUKSA NARA ) เป็นเจ้าของ 8-2-86.00  N/A             208.91                  169.08                  100.94 หนังสือคํ้าประกัน มี

2  บ้านพฤกษา 54/3 เป็นเจ้าของ 0-2-78.30  N/A                 8.32                     8.42                    14.31 หนังสือคํ้าประกัน มี

3  บ้านพฤกษา 60/1 เป็นเจ้าของ 21-1-55.30  N/A                    -                    131.34                  179.84 หนังสือคํ้าประกัน มี

4  บ้านพฤกษา 61 เป็นเจ้าของ 1-1-57.20               23.79             110.65                    35.38                    33.94 หนังสือคํ้าประกัน มี

5  บ้านพฤกษา 63/1 เป็นเจ้าของ 6-0-68.00  N/A             154.93                  179.45                    87.07 หนังสือคํ้าประกัน มี

6  บ้านพฤกษา 64/2 เป็นเจ้าของ 11-3-2.30             136.70               42.47                    72.27                  108.59 หนังสือคํ้าประกัน มี

7  บ้านพฤกษา 68 - ( ขอนแก่น ) เป็นเจ้าของ 12-1-97.30             157.70             225.27                  205.08                  142.93 หนังสือคํ้าประกัน มี

8  บ้านพฤกษา 73 เป็นเจ้าของ 12-2-85.80  N/A               79.96                  184.23                  116.04 หนังสือคํ้าประกัน มี

9  บ้านพนาลี 74/1 เป็นเจ้าของ 4-1-80.00  N/A                    -                    137.25                    60.04 หนังสือคํ้าประกัน มี

10  บ้านพฤกษา 75 เป็นเจ้าของ 4-1-43.00               82.83             157.75                    81.20                    52.24 หนังสือคํ้าประกัน มี

11  บ้านพุทธชาด 77/2 สุขสวัสดิ์ เป็นเจ้าของ 7-1-98.40  N/A               20.43                    35.57                    79.35 หนังสือคํ้าประกัน มี

12  บ้านพฤกษา 78 เป็นเจ้าของ 5-0-39.20  N/A               87.24                  134.10                    66.24 หนังสือคํ้าประกัน มี

13  บ้านพฤกษา 80 (พัทยา) เป็นเจ้าของ 33-2-68.60  N/A                 0.43                  296.94                  285.48 หนังสือคํ้าประกัน มี

14  บ้านพฤกษา 81 เป็นเจ้าของ 2-0-68.30  N/A                 0.05                  131.05                    36.76 หนังสือคํ้าประกัน มี

15  บ้านพฤกษา 82 เป็นเจ้าของ 18-1-5.00  N/A                    -                    219.87                  195.51 หนังสือคํ้าประกัน มี

16  บ้านพนาลี 85 เป็นเจ้าของ 14-2-70.72  N/A                    -                    168.32                  143.28 หนังสือคํ้าประกัน มี

17  บ้านพุทธชาด 83 เป็นเจ้าของ 6-1-87.00  N/A                    -                    133.60                    66.46 หนังสือคํ้าประกัน มี

18  บ้านพฤกษา 86/1 เป็นเจ้าของ 8-2-78.80  N/A                    -                    179.29                  111.11 - ไม่มี

19  บ้านพุทธชาด 84/2 เป็นเจ้าของ 11-3-27.10  N/A                    -                    241.24                  208.27 หนังสือคํ้าประกัน มี

20  บ้านพฤกษา 88 เป็นเจ้าของ 8-1-4.10  N/A                    -                    127.87                    88.45 หนังสือคํ้าประกัน มี

21  บ้านพฤกษา 89 เป็นเจ้าของ 14-0-25.70  N/A                    -                    199.94                  184.51 หนังสือคํ้าประกัน มี

22  บ้านพฤกษา 90 เป็นเจ้าของ 8-2-48.70  N/A                    -                    101.96                  157.11 หนังสือคํ้าประกัน มี

23  บ้านพฤกษา 91 เป็นเจ้าของ 9-0-73.50  N/A                    -                    200.47                  230.55 หนังสือคํ้าประกัน มี

24  บ้านพฤกษา 92 เป็นเจ้าของ 8-0-62.80  N/A                    -                      71.82                    78.53 หนังสือคํ้าประกัน มี

25  บ้านพฤกษา 94 เป็นเจ้าของ 21-3-93.40  N/A                    -                      27.01                  253.77 หนังสือคํ้าประกัน มี

26  บ้านพฤกษา 96/1 เป็นเจ้าของ 19-0-51.50  N/A                    -                           -                    163.81 - ไม่มี

27  บ้านพนาลี 54/4 เป็นเจ้าของ 0-1-42.70  N/A                    -                           -                       1.87 - ไม่มี

28  บ้านพุทธชาด 87/1 เป็นเจ้าของ 23-1-21.00  N/A                    -                    227.23                  325.77 หนังสือคํ้าประกัน มี

29  บ้านพนาลี 79 เป็นเจ้าของ 11-3-45.20  N/A               13.32                  249.26                  159.96 หนังสือคํ้าประกัน มี

30 พฤกษา วิลล์ 8/1 (ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 14-3-51.00             214.74               98.20                    98.69                  141.57 หนังสือคํ้าประกัน มี

31 พฤกษา วิลล์ 38/1 -(บริษัทพนาลี) เป็นเจ้าของ 1-3-51.20  N/A             139.92                  173.38                    28.84 หนังสือคํ้าประกัน มี

32 พฤกษา วิลล์ 41/1 -(บริษัทพนาลี) เป็นเจ้าของ 9-1-10.40  N/A               95.54                  221.34                  143.17 หนังสือคํ้าประกัน มี

33 พฤกษา วิลล์ 46/2 เป็นเจ้าของ 6-2-63.10  N/A               33.78                    76.28                    73.17 หนังสือคํ้าประกัน มี

34 พฤกษา วิลล์ 51 (สายไหม) เป็นเจ้าของ 1-1-27.60  N/A               80.30                  118.80                    28.37 หนังสือคํ้าประกัน มี

35 พฤกษา วิลล์ 52/2-(บจก.พุทธชาด) ภูเก็ต (รัษฎา-ลักกงษี) เป็นเจ้าของ 1-1-43.50  N/A             114.95                  128.09                    33.71 หนังสือคํ้าประกัน มี

36 พฤกษา วิลล์ 57 พัฒนาการ เป็นเจ้าของ 18-3-25.00  N/A             300.58                  400.19                  373.53 หนังสือคํ้าประกัน มี

37 พฤกษา วิลล์ 58/1-(ภูเก็ต-ถลาง ) เป็นเจ้าของ 8-2-40.90  N/A               48.00                  114.69                  151.68 หนังสือคํ้าประกัน มี

38 พฤกษา วิลล์ 59/1 (กระทู้-ป่าตอง) เป็นเจ้าของ 5-2-79.30  N/A                 0.01                  177.78                  121.88 หนังสือคํ้าประกัน มี

39 พฤกษา วิลล์ 61 (บางม่วง) เป็นเจ้าของ 5-0-14.80  N/A                 2.96                  179.53                    98.17 หนังสือคํ้าประกัน มี

40 พฤกษา วิลล์ 60 (หลวงแพ่ง) เป็นเจ้าของ 3-2-86.30  N/A                 0.70                  160.35                    79.71 หนังสือคํ้าประกัน มี

41 พฤกษา วิลล์ 62/2-(นิมิตรใหม่ ) เป็นเจ้าของ 5-3-6.80  N/A                    -                    189.01                    86.63 หนังสือคํ้าประกัน มี

42 พฤกษา วิลล์ 63/1-(พระราม5 ) เป็นเจ้าของ 2-0-55.90  N/A                    -                    262.82                    51.72 หนังสือคํ้าประกัน มี

43  พฤกษาวิลล์ 63/2 (พระราม5-วงศ์สว่าง ) เป็นเจ้าของ 8-3-12.80  N/A                    -                    123.64                  228.22 หนังสือคํ้าประกัน มี

44  พฤกษาวิลล์ 64 (สายไหม ) เป็นเจ้าของ 23-3-58.40  N/A                    -                    297.79                  510.47 หนังสือคํ้าประกัน มี

45 พฤกษา วิลล์ 65/1-(ศรีสมาน ) เป็นเจ้าของ 7-0-75.20  N/A                    -                    229.07                  136.60 หนังสือคํ้าประกัน มี

46  พฤกษาวิลล์ 65/2 (ศรีสมาน ) เป็นเจ้าของ 8-1-94.10  N/A                    -                    146.70                  226.96 หนังสือคํ้าประกัน มี

47 พฤกษา วิลล์ 66/1-(บางนา หนามแดง ) เป็นเจ้าของ 18-3-28.00  N/A                    -                    179.40                  310.24 หนังสือคํ้าประกัน มี

 ณ ธ.ค. 2557

ภาระผูกพัน
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48 พฤกษา วิลล์ 67 (เพชรเกษม 91) เป็นเจ้าของ 19-0-31.80  N/A                    -                    186.61                  239.36 หนังสือคํ้าประกัน มี

49 พฤกษา วิลล์ 68 เป็นเจ้าของ 15-0-36.40  N/A                    -                    346.42                  494.62 หนังสือคํ้าประกัน มี

50 พฤกษา วิลล์ 69 (วัดลาดปลาดุก) เป็นเจ้าของ 5-3-40.30  N/A                    -                      60.49                  121.32 หนังสือคํ้าประกัน มี

51 พฤกษา วิลล์ 70 เป็นเจ้าของ 13-0-79.80  N/A                    -                    142.08                  215.80 หนังสือคํ้าประกัน มี

52 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบัง) เป็นเจ้าของ 12-3-59.70  N/A                    -                    135.30                  235.31 หนังสือคํ้าประกัน มี

53 พฤกษา วิลล์ 72 วงแหวนฯ (วัดพระเงิน) เป็นเจ้าของ 10-3-91.90  N/A                    -                    126.11                  218.56 หนังสือคํ้าประกัน มี

54 พฤกษา วิลล์ 74 (ชลบุรี บางพระ) เป็นเจ้าของ 13-1-85.90  N/A                    -                      49.36                  152.44 หนังสือคํ้าประกัน มี

55 พฤกษา วิลล์ 76 เป็นเจ้าของ 18-1-3.10  N/A                    -                    354.51                  531.79 หนังสือคํ้าประกัน มี

56 พฤกษา วิลล์ 77 เป็นเจ้าของ 24-3-65.80  N/A                    -                           -                    403.74 หนังสือคํ้าประกัน มี

57 พฤกษา วิลล์ 78 เป็นเจ้าของ 19-1-40.60  N/A                    -                           -                    163.98 - ไม่มี

58 เดอะ คอนเนค 11/1 เป็นเจ้าของ 0-0-64.20               16.70               24.52                    30.64                     3.74 หนังสือคํ้าประกัน มี

59 เดอะ คอนเนค 11/2 (บจก.พนาลี) เป็นเจ้าของ 4-3-77.40             183.30             127.44                  163.88                  132.04 หนังสือคํ้าประกัน มี

60 เดอะ คอนเนค 12 เป็นเจ้าของ 1-0-71.50             109.54               29.41                  174.08                    29.64 หนังสือคํ้าประกัน มี

61 เดอะ คอนเนค 16 (บจก.พุทธชาด) เป็นเจ้าของ 1-0-41.00  N/A             240.39                  168.71                    51.05 หนังสือคํ้าประกัน มี

62 เดอะ คอนเนค 22 (บจก.พุทธชาด)-นิมิตรใหม่ สุวินทวงศ์ เป็นเจ้าของ 7-3-48.80             325.25             331.47                  309.69                  214.87 หนังสือคํ้าประกัน มี

63 เดอะ คอนเนค 23 ( รัตนาธิเบศร์ ) เป็นเจ้าของ 2-3-44.80             223.49             237.88                  185.72                  115.96 หนังสือคํ้าประกัน มี

64 เดอะ คอนเนค 24 ( UP3 เฉลิมพระเกียรติ ) เป็นเจ้าของ 7-3-10.50  N/A                    -                    276.89                  315.05 - ไม่มี

65 เดอะ คอนเนค 25 ( ประชาอุทิศ 27 ) เป็นเจ้าของ 5-0-73.70  N/A                    -                    200.68                  160.63 หนังสือคํ้าประกัน มี

66 เดอะ คอนเนค 27 ( สวนหลวง-อ่อนนุช ) เป็นเจ้าของ 12-0-42.10  N/A                    -                    251.14                  341.14 หนังสือคํ้าประกัน มี

67 เดอะ คอนเนค 28 ( วัชรพล-เพิ่มสิน ) เป็นเจ้าของ 12-3-28.70  N/A                    -                    209.48                  268.83 หนังสือคํ้าประกัน มี

68 เดอะ คอนเนค 29 ( สุวรรณภูมิ2 ) เป็นเจ้าของ 15-1-33.20  N/A                    -                      82.80                  221.52 หนังสือคํ้าประกัน มี

69 พฤกษาปูริ  ( กิ่งแก้ว 37 ) เป็นเจ้าของ 3-3-53.40  N/A             194.45                  115.87                    53.48 - ไม่มี

70 พฤกษาปูริ  ( สุวินทวงศ์ ) เป็นเจ้าของ 17-1-89.70             295.50             324.31                  295.36                  290.29 - ไม่มี

71 วิลเลต พัฒนาการ PTP010 -บ.พุทธชาด เป็นเจ้าของ 17-2-66.00  N/A             285.39                  386.88                  331.09 - ไม่มี

72  วิลเลต ไลท์ พัฒนาการ เป็นเจ้าของ 8-1-45.90  N/A               20.35                  269.78                  137.69 หนังสือคํ้าประกัน มี

73  วิลลเต ไลท์ (ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า) เป็นเจ้าของ 12-3-25.40  N/A                    -                    220.61                  286.63 หนังสือคํ้าประกัน มี

74  วิลลเต ไลท์ (ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ) เป็นเจ้าของ 4-3-23.50  N/A                    -                      62.64                  132.81 หนังสือคํ้าประกัน มี

75  พฤกษาไลท์ บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 8-3-16.10  N/A                    -                      93.19                    96.15 หนังสือคํ้าประกัน มี

76  พฤกษาไลท์ ล็อกซ์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเจ้าของ 11-2-91.80  N/A                    -                    172.77                  197.66 หนังสือคํ้าประกัน มี

77  พฤกษาไลท์ พระราม9-ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของ 15-3-38.90  N/A                    -                    433.97                  577.65 หนังสือคํ้าประกัน มี

78  พฤกษาไลท์ สุขุมวิท -เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 9-1-71.30  N/A                    -                    106.77                  211.42 หนังสือคํ้าประกัน มี

79  บ้านภัสสร 19 เป็นเจ้าของ 11-0-65.60  N/A             239.98                  182.08                  101.83 หนังสือคํ้าประกัน มี

80  บ้านภัสสร 26 ( ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) เป็นเจ้าของ 43-0-36.70  N/A             399.67                  406.78                  387.62 หนังสือคํ้าประกัน มี

81  บ้านภัสสร 27 ( วงแหวน-อ่อนนุข ) เป็นเจ้าของ 3-1-19.10  N/A             241.82                  178.58                    53.51 หนังสือคํ้าประกัน มี

82  บ้านภัสสร 29 ( ถ.รังสิต-นครนายก) เป็นเจ้าของ 24-1-28.30  N/A             250.06                  248.03                  229.39 หนังสือคํ้าประกัน มี

83  บ้านภัสสร 38 ( พัฒนาการ ) เป็นเจ้าของ 10-2-82.90  N/A             266.61                  265.41                  177.83 หนังสือคํ้าประกัน มี

84  บ้านภัสสร 39 ( พระราม 5 สิรินธร ) เป็นเจ้าของ 25-2-25.50  N/A             288.69                  346.19                  336.47 หนังสือคํ้าประกัน มี

85  บ้านภัสสร 51 (ปิ่นเกล้า-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 32-2-17.70  N/A                    -                    219.90                  313.52 หนังสือคํ้าประกัน มี

86  บ้านภัสสร 49 (ศรีนครินทร์-หนามแดง) เป็นเจ้าของ 28-3-5.50  N/A                    -                    133.53                  323.81 - ไม่มี

87  บ้านภัสสร ภูเก็ต ( กะทู้-ป่าตอง ) เป็นเจ้าของ 9-3-31.60  N/A                    -                    174.34                  112.75 - ไม่มี

88  บ้านภัสสร ไพรด์ ศรีนครินทร์ -เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 38-1-3.90  N/A                    -                      80.23                  287.57 หนังสือคํ้าประกัน มี

89  บ้านภัสสร ไพรด์ เชียงใหม่ ( มหิดลเจริญเมือง ) - (บจก. พนา  เป็นเจ้าของ 16-3-69.80  N/A                    -                      98.40                  133.40 - ไม่มี

90  PATIO พระราม 2 เป็นเจ้าของ 12-1-43.80  N/A             414.77                  429.21                  447.49 - ไม่มี

91  PATIO พัฒนาการ (บจก.พนาลี) เป็นเจ้าของ 4-1-96.60  N/A             176.60                  192.63                  111.83 - ไม่มี

92  The Plant ภูเก็ต ( กะทู้-ป่าตอง ) - ( พนาลี ) เป็นเจ้าของ 22-2-11.30  N/A                    -                    193.42                  187.48 - ไม่มี

93  The Plant Light ( บางกะดี ) เป็นเจ้าของ 34-3-90.20  N/A             302.26                  315.71                  256.03 - ไม่มี

94  The Plant ( พระราม 9-วงแหวน 2 ) เป็นเจ้าของ 8-2-43.30             187.40             217.91                  175.34                  111.26 - ไม่มี

95  The Plant Resort (พระราม5-กาญจนาภิเษก) เป็นเจ้าของ 11-0-91.80  N/A             197.19                  165.63                  146.10 - ไม่มี
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96  The Palm พัฒนาการ เป็นเจ้าของ 32-3-50.10  N/A                 4.35                  492.73                  577.13 - ไม่มี

97  The Plant CITI (นวมินทร์ ) เป็นเจ้าของ 12-0-49.30             443.60             315.38                  248.97                  204.45 - ไม่มี

98  The Plant CITI (แจ้งวัฒนะ) เป็นเจ้าของ 16-1-24.10  N/A             333.77                  416.59                  419.10 - ไม่มี

99 The Plant เชียงใหม่ มหิดล -เจริญเมือง เป็นเจ้าของ 26-2-74.80  N/A                    -                    169.00                  289.88 - ไม่มี

100 The Plant ศรีนครินทร์-หนามแดง เป็นเจ้าของ 24-1-67.40  N/A                    -                    129.20                  318.59 - ไม่มี

101 The Plant Estique (พัฒนาการ) เป็นเจ้าของ 20-0-39.70  N/A                    -                    387.43                  452.46 หนังสือคํ้าประกัน มี

102 The Plant เอ็กซคลูซีค (สรงประภา-แจ้งวัฒนะ) เป็นเจ้าของ 19-0-72.40  N/A                    -                    219.50                  378.74 - ไม่มี

103 The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจ้าของ 32-2-36.70  N/A                    -                    333.55                  422.39 - ไม่มี

104 The Plant ซิมพลีส (รามคําแหง) เป็นเจ้าของ 24-0-92.80  N/A                    -                           -                    245.32 - ไม่มี

105  พฤกษา วิลเลจ 6 เป็นเจ้าของ 0-1-21.00  N/A               70.48                     6.97                     2.73 หนังสือคํ้าประกัน มี

106  พฤกษา วิลเลจ 12A เป็นเจ้าของ 2-0-88.40  N/A               63.52                    47.61                    36.27 หนังสือคํ้าประกัน มี

107  พฤกษา วิลเลจ 15 เป็นเจ้าของ 2-1-89.70  N/A               78.32                    83.59                    38.68 หนังสือคํ้าประกัน มี

108  พฤกษา วิลเลจ 18/1 พนาลี เป็นเจ้าของ 0-2-69.70               22.07               14.39                    13.88                    22.05 - ไม่มี

109  พฤกษาทาวน์ 2 (ราชพฤกษ์) 18/2 เป็นเจ้าของ 4-0-8.10  N/A             106.17                    77.91                    81.23 - ไม่มี

110  พฤกษาทาวน์ 3 (ราชพฤกษ์) 18/3 เป็นเจ้าของ 3-0-88.70             134.98             122.09                  129.43                    74.66 - ไม่มี

111  พฤกษา วิลเลจ 24 เป็นเจ้าของ 12-2-39.40  N/A             295.76                  215.63                  147.15 หนังสือคํ้าประกัน มี

112  พฤกษา วิลเลจ 25 เป็นเจ้าของ 6-0-3.80  N/A             169.58                  185.04                  117.19 - ไม่มี

113  พฤกษา วิลเลจ 26 เป็นเจ้าของ 6-1-79.70  N/A             172.42                  144.59                  112.39 - ไม่มี

114  พฤกษา วิลเลจ 28 เป็นเจ้าของ 9-3-43.30  N/A             220.29                  129.10                    90.18 หนังสือคํ้าประกัน มี

115  พฤกษา วิลเลจ 30 เป็นเจ้าของ 3-0-59.00  N/A             143.27                  134.55                    47.42 หนังสือคํ้าประกัน มี

116  พฤกษา วิลเลจ 31 เป็นเจ้าของ 16-3-67.80  N/A             182.09                  150.41                    96.36 หนังสือคํ้าประกัน มี

117  พฤกษา วิลเลจ 34 เป็นเจ้าของ 3-3-63.30  N/A             266.31                  208.83                    62.06 หนังสือคํ้าประกัน มี

118  พฤกษา วิลเลจ 35 เป็นเจ้าของ 19-2-1.00  N/A             205.99                  217.68                  154.30 หนังสือคํ้าประกัน มี

119  พฤกษา วิลเลจ 36 - Scenery ดอนเมือง-สรงประภา เป็นเจ้าของ 8-1-58.40  N/A             212.80                  200.88                  120.03 หนังสือคํ้าประกัน มี

120  พฤกษา วิลเลจ 37 เป็นเจ้าของ 23-3-63.40  N/A                 0.02                  167.62                  262.45 - ไม่มี

121  พฤกษา วิลเลจ 38 เป็นเจ้าของ 6-2-32.80  N/A               60.79                  136.73                    84.39 หนังสือคํ้าประกัน มี

122  พฤกษา วิลเลจ 39 เป็นเจ้าของ 20-1-43.30  N/A                 0.33                  285.65                  284.83 หนังสือคํ้าประกัน มี

123  พฤกษา วิลเลจ 40 เป็นเจ้าของ 16-2-95.80  N/A                    -                    192.82                  216.73 หนังสือคํ้าประกัน มี

124  พฤกษา วิลเลจ 41 เป็นเจ้าของ 29-2-7.00  N/A                    -                    205.83                  291.74 หนังสือคํ้าประกัน มี

125  พฤกษา วิลเลจ 43/2 เป็นเจ้าของ 49-3-74.40  N/A                    -                    175.43                  323.34 - ไม่มี

126  พฤกษา วิลเลจ 44 เป็นเจ้าของ 16-2-42.00  N/A                    -                    129.53                  182.50 หนังสือคํ้าประกัน มี

127  พฤกษาแกลเลอรี่ ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑล เป็นเจ้าของ 14-2-96.30             314.83             306.97                  324.34                  295.78 หนังสือคํ้าประกัน มี

128  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ปิ่นเกล้า -พุทธมณฑล) -บจก.พนาลี เป็นเจ้าของ 9-0-12.10             213.00             330.41                  281.32                  213.25 หนังสือคํ้าประกัน มี

129  พฤกษาทาวน์ (เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ 1-2-25.90  N/A               75.52                    56.55                    33.18 หนังสือคํ้าประกัน มี

130  SERENITY (เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ 1-2-32.20  N/A               76.25                    29.29                    32.90 หนังสือคํ้าประกัน มี

131  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ 2 เพชรเกษม 81) -บจก.พนาลี เป็นเจ้าของ 16-1-70.90  N/A             293.90                  415.29                  322.63 - ไม่มี

132  เนเชอร่า สุขุมวิท - แพรกษา -บ.พุทธชาด เป็นเจ้าของ 11-2-31.70  N/A             120.51                  189.62                  172.94 - ไม่มี

133  พฤกษาแกลเลอรี่-แพรกษา เป็นเจ้าของ 5-1-26.40  N/A             162.74                    96.43                    89.24 - ไม่มี

134  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ อ่อนนุช -พระราม 9) เป็นเจ้าของ 8-1-79.20  N/A             352.04                  230.39                  174.54 หนังสือคํ้าประกัน มี

135  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ติวานนท์ -พระราม 5) เป็นเจ้าของ 1-1-9.60  N/A             154.03                  101.44                    37.08 หนังสือคํ้าประกัน มี

136  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รัชดา-รามอินทรา) เป็นเจ้าของ 0-2-15.50  N/A             146.89                    33.03                    26.98 หนังสือคํ้าประกัน มี

137  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รัชดา-รามอินทรา 2) เป็นเจ้าของ 2-0-3.50             129.55             124.02                  124.49                    85.29 หนังสือคํ้าประกัน มี

138  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ พระยาสุเรนท์ ) เป็นเจ้าของ 4-0-22.80             151.74             191.66                  141.35                  124.65 - ไม่มี

139  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ บางนา กม .5) เป็นเจ้าของ 9-3-92.00             239.82             365.98                  257.33                  193.50 หนังสือคํ้าประกัน มี

140  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ลอฟท์ บางนา กม .5) เป็นเจ้าของ 7-0-70.00  N/A                    -                    197.25                  185.82 หนังสือคํ้าประกัน มี

141  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รามอินทรา117) เป็นเจ้าของ 7-0-73.90  N/A                    -                       0.67                  151.97 หนังสือคํ้าประกัน มี

142  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่อ่อนนุช ศรีนครินทร์ ) เป็นเจ้าของ 6-2-41.80  N/A                    -                           -                    184.06 หนังสือคํ้าประกัน มี

143  พฤกษาทาวน์ (เนเชอร่า เทรน ศรีนครินทร์ ) เป็นเจ้าของ 25-3-21.90  N/A                    -                           -                    184.82 - ไม่มี

144  ไอวี่ ไชน่าทาวน์ เป็นเจ้าของ  0-1-7.6  N/A             236.72                  187.70                    79.05 หนังสือคํ้าประกัน มี
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145  คอนโด The Tree พริวาต้า เป็นเจ้าของ        10,642.08  N/A             132.67                  204.77                    90.27 - ไม่มี

146  คอนโดไอวี่ แอมพิโอ เป็นเจ้าของ        14,626.93             650.41             462.55                  722.84                  217.28 สินเชื่อโครงการ มี

147  THE SIGNATURE BY URBANO เป็นเจ้าของ        13,055.50  N/A                    -                    332.38                  454.23 สินเชื่อโครงการ มี

148 The Tree ( อินเตอร์เชนจ์ ) เป็นเจ้าของ        62,880.00          2,125.80             467.09                  702.77               1,921.48 สินเชื่อโครงการ มี

149  The Tree ริโอ แอท บางอ้อ สเตชั่น เป็นเจ้าของ        47,556.50  N/A                    -                      17.31                  617.92 สินเชื่อโครงการ มี

150  พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เป็นเจ้าของ      134,808.00  N/A                 1.30                  491.96                  422.02 - ไม่มี

151  พลัมพรีเมี่ยม พหลโยธิน 89 เฟส1 เป็นเจ้าของ        26,664.00  N/A                    -                           -                      57.07 - ไม่มี

152  Chapter One : Modern Dutch เป็นเจ้าของ        67,583.82  N/A             940.35               2,467.23                  710.67 สินเชื่อโครงการ มี

153  คอนโดดิ เอดิชั่น เป็นเจ้าของ          7,744.47  N/A                    -                    438.66                  736.65 - ไม่มี

154  Chapter One The Camplus เป็นเจ้าของ        22,426.95  N/A                    -                    554.85               1,166.04 สินเชื่อโครงการ มี

155  Chapter One The Camplus-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของ          4,931.57  N/A                    -                      89.97                  167.88 - ไม่มี

156  เดอะ รีเซิร์ฟ เป็นเจ้าของ        11,036.89  N/A                    -                    616.41                  867.39 สินเชื่อโครงการ มี

157  CONDOLETTE ไลท์ คอนแวนต์ เป็นเจ้าของ          4,938.13  N/A             305.22                  234.60                  155.04 - ไม่มี

158  CONDOLETTE พิกเซล สาทร เป็นเจ้าของ          9,870.04  N/A                    -                    268.91                  562.84 - ไม่มี

159  CONDOLETTE ดเวล เป็นเจ้าของ          8,140.27             770.12             347.53                  434.88                  382.21 สินเชื่อโครงการ มี

160  CONDOLETTE MIDST RAMA 9 เป็นเจ้าของ        12,836.23  N/A                 4.58                  476.85                  763.71 สินเชื่อโครงการ มี

161  พลัมคอนโดเอ็กซ์ตร้า พระราม2 เป็นเจ้าของ        56,565.08  N/A                    -                    669.12                  726.90 - ไม่มี

162  FUSE โมเบียส รามคําแหง สเตชั่น เป็นเจ้าของ        45,217.84  N/A          1,154.11                  487.70                  115.88 - ไม่มี

163  FUSE จันทน์ สาทร เป็นเจ้าของ        44,873.00  N/A                 7.54                  850.71               2,128.19 - ไม่มี

164  FUSE SENSE บางแค เป็นเจ้าของ        24,524.50  N/A                 2.05                  213.79                  561.46 สินเชื่อโครงการ มี

165  FUSE มิติ สุทธิสาร-รัชดา เป็นเจ้าของ          8,773.50  N/A                    -                    177.94                  205.77 สินเชื่อโครงการ มี

166  พลัมคอนโด ลาดพร้าว 101 เป็นเจ้าของ        15,920.32             380.46             179.41                  332.16                  255.55 สินเชื่อโครงการ มี

167  พลัมคอนโด บางใหญ่ สเตชั่น เป็นเจ้าของ        42,547.50  N/A                    -                    306.12                  762.14 - ไม่มี

168  พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เป็นเจ้าของ        91,878.00  N/A                    -                           -                    349.26 - ไม่มี

169  พลัมสามัคคี เป็นเจ้าของ        23,153.00  N/A                    -                    308.21                  340.16 - ไม่มี

170  พลัมคอนโด แหลมฉบัง 1 เป็นเจ้าของ        21,358.32  N/A                    -                           -                    135.57 - ไม่มี

171  เดอะไพรเวซี่ งามวาศ์วาน ตึก A เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      86.15                    47.42 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ งามวาศ์วาน ตึก B เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      61.28                    57.40 - ไม่มี

172  เดอะไพรเวซี่ ติวานนท์ซอย50 โครงการ A เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      22.38                    74.01 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ ติวานนท์ซอย50 โครงการ B เป็นเจ้าของ          2,466.00  N/A                    -                      44.24                    61.46 - ไม่มี

173  เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร โครงการ A เป็นเจ้าของ          2,481.74  N/A                    -                           -                      93.33 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร โครงการ B เป็นเจ้าของ          2,023.00  N/A                    -                           -                      66.84 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร โครงการ C เป็นเจ้าของ          2,047.20  N/A                    -                           -                      45.80 - ไม่มี

174  เดอะไพรเวซี่เรวดี ซอย16 โครงการ A เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      37.44                    27.48 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่เรวดี ซอย16 โครงการ D เป็นเจ้าของ          2,481.60  N/A                    -                      23.06                    75.67 - ไม่มี

175  เดอะไพรเวซี่เรวดี ซอย18 โครงการ B เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      23.66                    63.28 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่เรวดี ซอย18 โครงการ C เป็นเจ้าของ          2,482.44  N/A                    -                      21.60                    84.69 - ไม่มี

176  เดอะไพรเวซี่ประชาอุทิศ 23 โครงการ A เป็นเจ้าของ          2,534.51  N/A                    -                           -                      61.08 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ประชาอุทิศ 23 โครงการ B เป็นเจ้าของ          2,312.53  N/A                    -                           -                      71.84 - ไม่มี

 เดอะไพรเวซี่ประชาอุทิศ 23 โครงการ C เป็นเจ้าของ          1,874.00  N/A                    -                           -                      27.53 - ไม่มี
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หมายเหต ุ: ในปี 2557 สินค้าคงเหลือทัง้หมด 177 โครงการ ประเมินมลูค่าโครงการโดย บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั  

         ในเดือน ธันวาคม 2557  

               

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มีมูลค่าสทุธิทางบัญชี รวม

ทัง้สิน้ 271 ล้านบาท 
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 มูลค่าตาม

บัญชี  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน

(ไร–่งาน–วา)  ณ ธ.ค. 2557  ณ ธ.ค. 2555  ณ ธ.ค. 2556  ณ ธ.ค. 2557  ณ ธ.ค. 2557

177  SILVANA BANGALORE (ประเทศอินเดีย) เป็นเจ้าของ 15-2-85.76 N/A 305.22            228.60                 545.12                 - ไม่มี
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่ได้สิน้สดุ ซึง่อาจมี

ผลกระทบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6. การวจัิยและพัฒนา 

 

 บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเสมอมาจึงได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลกูค้ามีความสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสงูสดุของ

ลกูค้า   โดยปัจจบุนัฝ่ายวิจยัการตลาด (Consumer & Market Intelligence) และศนูย์กลางการจัดการนวัตกรรม(INC) ได้

ประสานการดําเนินการร่วมกัน เพื่อการสํารวจวิจัยและวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการเชิงลกึของผู้บริโภค (Consumer 

insight) ในแต่ละกลุ่มลูกค้า (Segmentation) รวมทัง้สํารวจโครงการที่อยู่อาศยัทัง้หมดในตลาด (อุปทาน) ครอบคลุม

พืน้ที่ทัว่ประเทศ และมีฐานข้อมลูที่มากพอในการที่จะทราบถึงจํานวนและความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

แบ่งตามประเภทรูปแบบที่อยู่อาศัย ทําเลที่ตัง้ และระดับราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้นําผลในการสํารวจดังกล่าวไปใช้

ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต  

 

ในการพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการก่อสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี พ.ศ.

2536 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่ ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ (Cast-

Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สาํหรับบ้านทาวน์เฮาส์  ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เร่ิมนําเอา

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสาํเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สาํหรับบ้านเด่ียวและบ้าน

ทาวน์เฮาส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ที่

อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี บนเนือ้ที่ 190 ไร่ ปัจจบุนัประกอบด้วย 5 โรงงาน ซึง่เร่ิมจากโรงงานแรกที่เป็นระบบการ

ผลิตแบบระบบกึ่งอตัโนมัติ (Semi-automated carousel System) ทําการผลติผนงัสาํเร็จรูป (Bearing Wall for house) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้พฒันาและเร่ิมใช้การผลติด้วยระบบ Fixed Mould ที่โรงงานที่ 2 ทําการผลติรัว้ (Fence) และ 

Parapet ด้วยระบบ Fixed Mould ซึง่ปัจจบุนัได้ปรับเปลีย่นเป็นโรงงานผลติห้องนํา้สําเร็จรูป(คอนกรีต) โรงงานที ่3 ทําการ

ผลิตพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป ชิน้งานพิเศษอื่นๆ (Slab & Special Elements) และผนงัสาํเร็จรูป (Bearing Wall for 

house) โรงงานที่ 4 ทําการผลติผนงัสาํเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium) และหน้ากากทาวน์เฮาส์ (Townhouse 

Façade) ในปี พ.ศ.2553 ได้พฒันาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ระบบอัตโนมติัทุกขัน้ตอน (Fully-

automated carousel system) เป็น Carousel Plant ที่มีกําลงัผลิตสงูที่สดุในโลกสาํหรับผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาํเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน อาทิ การประกอบแบบ

ข้างโดยหุ่นยนต์ (Shuttering Robot), เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อัตโนมติั (Automated Mesh Plant), เคร่ืองเทคอนกรีต

อตัโนมติั เป็นต้น เป็นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยที่สดุในโลก ทําให้ได้แผ่นคอนกรีตที่มีมาตรฐานและคณุภาพสงู 

โดยทําการผลิตผนังสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) มีกําลงัผลิตรวมในปัจจุบนัรวมทัง้หมด 640 หลงัต่อเดือน และ

เม่ือปลายปี พ.ศ.2556นีเ้อง บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุและเร่ิมก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ที่ผลติด้วยระบบอตัโนมติั

ทกุขัน้ตอน (Fully Automated carousel System) เป็น Carousel Plant และมีกําลงัผลิตสงูที่สดุในโลกสําหรับผลิตแผ่น

ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจักรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน 

ตัง้อยู่ที่ ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี ใกล้นิคมอตุสาหกรรมนวนครบนเนือ้ที่ 130 ไร่  ประกอบด้วย

โรงงานจํานวน 2 โรงงาน อาคารสํานกังาน คลงัวัสด ุ logistic Hub โรงอาหาร และหอพกัพนกังาน ด้วยงบลงทนุประมาณ 

2,300 ล้านบาท เพื่อรองรับกําลงัการผลติที่ 1,120 หลงัต่อเดือน 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการสํารวจและวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนื่องในแต่ละด้าน เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ คุณภาพบ้าน การบริการ ตลอดจนวัสด ุ

หรือผลติภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตรวจสอบและทบทวนให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าก่อนนําไปใช้จริง  ด้วย

ระเบียบวิธีวิจยัที่แตกต่างกนั แต่สอดคล้องกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย สามารถนําไปสู่การปรับปรุงการให้บริการ และส่งมอบ

ที่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพของบริษัทฯ ต่อไป  

 

ที่ผ่านมานัน้บริษัทฯได้ทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศยัอย่างต่อเนื่อง โดยมีทัง้การพฒันา 

ภายในบริษัทฯ และพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีผลงานทีเ่กิดขึน้ อาทิ เช่น 

1. การพฒันาชิน้สว่นหน้ากากบ้านทาวน์เฮาส์ (Facet) ให้เป็นชิน้ส่วนสาํเร็จรูป ซึ่งทําให้ Process การก่อ 

สร้างสามารถทําได้เร็วขึน้ และได้ผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานงานที่ดีขึน้ 

2. การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึ่งเป็น

เทคนิคใหม่ที่ประสมประสานระหว่างการก่อสร้างแบบอุโมงค์เดิม (Tunnel Form Technology) กับเทคนิค

การทําพืน้สําเร็จรูปแบบใหม่ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ทําให้เราได้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม

โดยเฉพาะกับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ทําให้สามารถก่อสร้างได้ง่าย และรวดเร็วขึน้ใน

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีนีม้าใช้กบัอาคารคอนโดมิเนียม 8  ชัน้ของบริษัทฯ ในทกุโครงการ 

3. การพฒันาระบบการติดตัง้แผ่น Precast ผนงัและพืน้บ้านเด่ียวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั (2 

days erection) ซึง่ถือว่าเป็นสถิติใหม่ในการติดตัง้งาน Precast  

4. การพัฒนาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down ในปีที่ผ่านมาทางทีมวิจัยและพัฒนาได้ประสบผลสําเร็จใน

การพฒันาบ้านต้นแบบที่สามารถก่อสร้างและตกแต่งอื่นๆทัง้หมดพร้อมเสร็จภายใน 30 วัน ณ ปัจจุบันการ

ก่อสร้างบ้านเด่ียวทั่วไป ที่ส่งมอบให้กับลกูค้ายังต้องใช้เวลาประมาณ 75-90 วัน ความสําเร็จของบ้าน

ต้นแบบระบบ Knock Down นี ้จึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะทําให้เราสามารถลดระยะเวลาสร้างบ้านเพื่อส่ง

มอบให้กบัลกูค้าภายใน 45-60 วนัต่อไป 

5. การพัฒนาศูนย์ Solution Center เพื่อใช้เป็นศูนย์รับเร่ืองและปรับปรุงพัฒนาในรายละเอียด และ

จดุบกพร่องต่างๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ

ทันสมัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อันจะทําให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุต่อ

ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 

6. การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยระบบ Fully-precast ที่เป็นเทคโนโลยีที่

แพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงสร้างผนงัรับแรงที่ออกแบบให้ 

อาคารมีความแข็งแรงกว่าระบบการก่อสร้างในระบบทัว่ไป สามารถควบคมุคณุภาพการก่อสร้างได้ดี  

7. การพัฒนาการติดตัง้วงกบพร้อมแผ่น Precast และหล่อพร้อมผนังในระบบ tunnel technology เพื่อช่วย

พัฒนาเก่ียวกบัปัญหาการร่ัวซึมของนํา้ฝนรอบวงกบที่เกิดจากบ้านที่ติดตัง้วงกบในภายหลงั ซึ่งจะเกิด

ปัญหาร่ัวซมึได้หลงัจากวสัดยุาแนวเสือ่มสภาพ ทัง้นีก้ารพัฒนาในระบบใหม่ สามารถแก้ปัญหาร่ัวซึมรอบ 

วงกบได้ตลอดอายกุารใช้งานเป็นการลดการบํารุงรักษาบ้านในระยะยาวได้ 
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8. การพัฒนางานด้านคอนกรีตมวลเบา (Lightweight concrete) เพื่อใช้ในองค์ประกอบของบ้านในการรับ

นํา้หนกั ทัง้ที่เป็นผนงัรับนํา้หนกัและไม่รับนํา้หนัก  เพื่อเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการช่วยลดนํา้หนักของ

ชิน้งานคอนกรีต และเพื่อการทํางานติดตัง้ที่สะดวกขึน้ 

9. การพัฒนาห้องนํา้สําเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึน้และเท่าเทียมกันทุกห้อง เนื่องจากมีการตรวจสอบ

คณุภาพก่อนนํามาติดตัง้หน้างาน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ในการพฒันาห้องนํา้สําเร็จรูป

นี ้ได้ทําการพัฒนาทัง้ภายในบริษัท และร่วมกับ Supplier ที่พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ลกูค้าแต่ละ Segment   

 

ค่าใช้จ่ายในการวิจยัตลาด สาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้บันทึก

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในงวดที่เกิดรายการ  อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องดังกล่าวยังคิดเป็นสดัส่วนจํานวน

น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ  ดังนัน้ในการพัฒนาทางด้านงานวิจัย จึงยังสามารถขยายไปยัง

สว่นงานต่างๆได้อีกมาก 

 

ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทฯ เห็นความสาํคัญในการนําเอานวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาในกระบวนการ

ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้ เพื่อให้บรรลวิุสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2560   ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่ติด

อันดับ 1 ใน 10 ในเอเชีย อีกทัง้มีความยั่งยืนในการทําธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจที่ต่อเนื่อง

มัน่คง และมีการกํากบักิจการที่ดี (Good Governance) จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า (Top of Mind Brand) 

 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ดังกล่าว มีนโยบายและแผนงาน ในการ

นํานวตักรรมด้านต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนํานวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Process(P0-P16))

ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Pruksa Creative Innovation Intelligence ให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Product 

Creative, Innovation, Process Creative Innovation และ Service Creative Innovation โดยเน้นให้พนกังานทุกฝ่ายมี

สว่นร่วมในการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ เช่น กิจกรรม Small Group Activity (SGA), Continuous Improvement 

Project (CI Project), Best Practice และกิจกรรม Show and Share เป็นต้น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กร

แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative Innovation Organization ) 

 

  เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ และใช้ได้จริงนัน้ ไม่สามารถกระทําได้โดยใคร คนใดคนหนึ่ง การ

สร้างสรรค์นวตักรรมจงึต้องได้รับความร่วมมือ และการมีสว่นร่วมตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงูจนถึงพนักงานระดับปฎิบัติการทุก

ฝ่ายเช่ือมโยงกัน  โดยมีการตัง้หน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า สายงานกลยทุธ์ นวัตกรรมและคุณภาพ ที่เป็นต้นนํา้ในกําหนด

วางแผนกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อช่วยกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในกลุม่ธุรกิจและกลุ่มสนับสนุนให้ไปสู่เป้าหมายใน

ทิศทางเดียวกนั ภายในสายงานนัน้เองจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ เช่ือมโยง สรรหา สนับสนุน ผลกัดัน นํานวัตกรรม ทัง้จาก

ภายในและภายนอกที่ได้ทําการประเมินแล้วว่ามีคณุค่ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  หรือจะเรียกว่าเป็นการทํา C&D 

ก็ได้  คือ Connecting and Development  บริษัทฯ ได้มีการกําหนด Road map ทัง้แผนระยะสัน้ และระยะยาว ในการ
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นําเอานวตักรรมมาใช้แก้ปัญหา และเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ให้ได้มาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้  ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลมุเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต และต่อยอด

ธุรกิจไปสู่กลุ่มลกูค้าใหม่ในตลาดใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ Mega Trend ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Green Revolution, Digital 

Lifestyle, Aging/Health Society และ Safety Concern เป็นต้น  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการบูรณาการและการสร้างสรรค์

นวัตกรรมจากการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรในลกัษณะ Closed Innovation และการรับนวัตกรรมจาก

ภายนอกองค์กรที่เรียกว่า Open  Innovation นํามาปรับยกุต์ ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์  โดยเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ   

ทัง้จากผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้ในและต่างประเทศ มาร่วมพัฒนาสินค้า

ให้เป็น  Long-term Partnership 

 

ตวัอย่างแผนการพฒันานวัตกรรมต่างๆในปัจจบุนั ทัง้ 3 ด้าน มีดงันี ้

1) ในสว่นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านแรก คือ Process Creative  Innovation   

 ถือเป็นต้นนํา้ในการสร้างสรรค์ (ปรุงแต่ง) ผ่านนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนา

นําเอาเทคโนโลยีกระบวนการผลติ Precast Concrete จากประเทศเยอรมันที่มีกระบวนการผลิตที่เน้นระบบ Automation 

ที่ทนัสมยัมาใช้ที่โรงงาน 1-5  ลาํลกูกา คลอง 6 แล้ว  ในเดือนธันวาคมปี 2556 บริษัทเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อีก 2 โรง 

ที่ นวนคร โดยสามารถเร่ิมผลิตได้ในปลายปี 2557  ทําให้กําลงัผลิตเพิ่มขึน้เป็น 1,120 หลงัต่อเดือน และมีแผนในการ

สร้าง Mobile Precast Factory ในต่างจงัหวดัอีกด้วย บริษัทฯ ยงัมีการสร้างสรรค์นวตักรรมกระบวนการจัดการใน Supply 

Chain Management  ที่เป็นกระบวนการจดัการ ตัง้แต่การเลือกซือ้ที่ดิน ต่อรองราคา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

และนําไปออกแบบผลติภัณฑ์ตามกลุม่ลกูค้าที่เหมาะสม  ซึ่งปัจจุบันได้เร่ิมพัฒนาการออกแบบ เขียนแบบ ที่เปลี่ยนจาก

รูปแบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ในระบบการออกแบบที่เรียกว่า BIM (Building Information Model) ผ่านการจัดการ

สารสนเทศ (MIS) ที่จะเช่ือมโยงฐานข้อมลูเดียวกนัทัง้หมดผ่านระบบ SAP ไปสู่การถอดแบบประมาณราคา การผลิตแผ่น 

Precast การจัดซือ้ ทําให้ลดข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน ฐานข้อมูลดังกล่าวจะสามารถ

นําไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการก่อสร้าง

แบบ REM (Real Estate Manufacturing) คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมการผลิตมาใช้กับ

กระบวนการผลติบ้านให้เป็นแบบ Mass Customized เป็นระบบการก่อสร้างบ้านเพื่อให้ได้ความสามารถในการก่อสร้างที่

สงูสดุ โดยมีการควบคมุกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอนที่เหมาะสม (Work sequence) กล่าวคือ มีจังหวะ

การทํางานที่แน่นอน (Track Time), การทํางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)  รวมถงึระบบการควบคุมที่ใช้ป้ายและ

สญัลกัษณ์บอกสถานะต่างๆ ของงานแต่ละงาน (Visual Control) เช่นเดียวกบัการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  อีกทัง้ยังมี

ระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง (In process Quality Control) สอดแทรกอยู่ในทุก

ขัน้ตอน(Quality Built-in Process) เพื่อให้ได้บ้านที่มีคณุภาพที่ดีที่สดุ ซึง่บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายให้นําการก่อสร้าง

ด้วยระบบ REM ไปใช้กบัโครงการก่อสร้างแนวราบทัง้หมด 100% ทัง้โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์เฮาส์ จากการติดตาม

และควบคมุผลการก่อสร้างด้วยระบบ REM ทัง้โครงการก่อสร้างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์  ในปีพ.ศ.2553-2555 ที่ผ่านมา 

พบว่าประสทิธิภาพในการก่อสร้างเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างชดัเจนถงึ 30-50% ในขณะเดียวกันคุณภาพการก่อสร้างบ้านดีขึน้

จากเดิมมากกว่า 60% สง่ผลไปจนถงึการโอนสง่มอบให้ลกูค้าได้ตามแผนธุรกิจ  รวมถึงมีกระบวนการบริการหลงัการขาย 

จนไปถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ Continuous Improvement Project ซึง่เป็นการพฒันาปรับปรุง
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ผลติภัณฑ์ให้มีคณุภาพดีย่ิงๆ ขึน้ โดยเน้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม และมีแผนในการนําผลงานไปประกวดทัง้ในเวที

ระดับโลกและระดับชาติ อย่างเช่น ที่เคยส่งประกวดที่ประเทศอเมริกา จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  American Society For 

Quality (ASQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านการปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง “Quality Improvement for 

Construction”  ในช่วงนีเ้องได้มีการศกึษา เพื่อลงทุนในการทําระบบ Core data สําหรับในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ

ในบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องและทนัสมยัตลอดเวลา สามารถนําข้อมลูมาวิเคราะห์ และตรวจสอบป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงทีเป็นการบริหารความเสีย่งให้ครบในทกุๆ ด้าน                

                                                                                            

2) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านต่อมาคือ Service Creative Innovation 

บริษัทฯ ได้มีแผนการทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลกูค้ามากย่ิงขึน้  

โดยที่ผ่านมาได้ทํา MOU กบัการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลกูค้าได้รับ

บริการอย่างรวดเร็ว ในอนาคตจะขยายการทํา MOU ในลกัษณะเดียวกันนีก้ับหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน เพื่อให้ลกูค้า

ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการครบทุกด้าน บริษัทฯ ยังได้จดัให้มีการบริการที่เรียกว่า Better Living Service คือ

การบริการแนะนําผู้ รับเหมาแก่ลกูค้า และประชาชนทั่วไปในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน มี Contact Center 1739 เพื่อรับข้อ

ร้องเรียนต่างๆ และเข้าดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข ตามที่นดัหมายกับลกูค้า มีบริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่าน   

www.pruksa.com มีบริการในลกัษณะ Online ทัง้การจองบ้าน การนดัหมายต่างๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการ

พัฒนาเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ใน Website เพื่อให้ลกูค้าสามารถซือ้

สนิค้าดงักลา่วที่มีคณุภาพดีได้ในราคาที่ถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป 

 

3) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านสดุท้าย คือ  Product Creative  Innovation 

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล (World class) มีคุณภาพเท่ากันทุกหลงั และ

ตรงตามความต้องการของลกูค้าในลกัษณะ Mass Customized  จึงได้เน้นการพัฒนาให้มีการผลิตที่ประยุกต์จากการ

ผลติแบบโรงงานอตุสาหกรรม คือ เน้นการทําชิน้สว่นต่างๆ ของบ้านให้เป็นระบบสําเร็จรูปมาจากโรงงานให้มากที่สดุ แล้ว

นํามาประกอบที่หน้างาน เสมือนหนึง่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิน้หนึง่ของบ้าน เพราะสามารถควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน โดย

ไม่ต้องพึง่พาช่างฝีมือและลดแรงงาน  ดังนัน้เองพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการ

พฒันานวตักรรมทางด้านนี ้  เนื่องจากบริษัทฯ เองไม่สามารถลงทุนทําการวิจัยและพัฒนาได้ทุกเร่ือง บริษัทฯ จึงทําการ

เช่ือมโยง หาพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier ผู้ผลติและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง สถาบนัการศึกษาและสถาบันทาง

วิชาการอื่นๆ เพื่อทําการวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ให้มีมาตรฐาน และตรงใจลกูค้า ในราคาที่เหมาะสม

ร่วมกัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Supplier อย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ผ่านมาได้พัฒนาและนําไปใช้ในเร่ืองสขุภัณฑ์ 

Design พร้อมตู้ เก็บของ ธรณีสาํเร็จรูป บนัไดสาํเร็จรูป วงกบประตูหน้าต่างสําเร็จรูป ถังเก็บนํา้ซ่อนป๊ัม Concrete Mixed 

Design ผนังเบารูปแบบต่างๆ ถังขยะสําเร็จรูป การพัฒนาห้องนํา้สําเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงานผ่านการตรวจสอบ

คณุภาพก่อนนํามาประกอบติดตัง้ที่หน้างาน ซึ่งเร่ิมนํามาติดตัง้จริงในปี 2557 นี ้ระหว่างนีย้ังมีการพัฒนากับนักวิจัยใน

เร่ืองถงับําบดันํา้ ค.ส.ล.สาํเร็จรูป และคอนกรีตที่มีมวลเบา ในส่วนของสถาบันการศึกษาและสถาบนัวิชาการ ก็มีการทํา

การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ทัง้ด้านคุณภาพและสร้างความมั่นใจต่อลกูค้า อาทิเช่น การออกแบบ 

Fully Precast การทดสอบบ้านต้านแผ่นดินไหวของบ้านพฤกษาว่าสามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ ทาวน์เฮ้าส์ระบายอากาศ  
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Zero Carbon House, House for Generation และ Smart home เป็นต้น ในการพฒันานวัตกรรมในส่วนนี ้บริษัทฯ มี

แผนในการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในการร่วมพัฒนาทุกปี และในอนาคตคงจะเน้นเร่ืองของวัสดุที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม และการลดการใช้พลงังานเป็นหลกัตามกระแสของภาวะโลกร้อน 

 

ในการพฒันาสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ 3 ด้านนี ้ ถือเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ กระบวนการ

ผลติ การทํางาน(ปรุงแต่ง) ออกมาเป็นสนิค้า และบริการ ทัง้ที่จบัต้องได้และสมัผัสได้จากความรู้สกึของลกูค้า ส่งผลทําให้

พฤกษาฯ ส่งมอบบ้านได้ตามมาตรฐานสากล สวยงาม และมีคุณภาพ เกิดคุณค่าในเชิง Value For Money, Emotional 

Value, Functional Value, Value of Time ทําให้ลูกค้าช่ืนชม มีความสุข มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ เกิด

ภาพลกัษณ์ที่ดี  อีกทัง้ยงัคํานงึถงึการรักษาสิง่แวดล้อม ด้วยการทํา CSR In Process ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ทางธุรกิจที่แทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน   ตัง้แต่ การวิจัยพัฒนา การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ 

รวมถงึ CSR After Process ที่เกิดจากการมีสว่นร่วมขององค์กรและบคุคลภายนอก  โดยดึงลกูค้า  คู่ค้า/สงัคม และชุมชน

เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 

เพราะสิง่สาํคญัในธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการนัน้ๆ  แต่หัวใจสําคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่

เบือ้งหลงัสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าและสงัคมโดยรวม เป็นการสร้าง CSV (Creating Shared 

Value) ที่เน้นการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสงัคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม ทําให้องค์กรธุรกิจ

เติบโตอย่างยัง่ยืน (Sustainable growth) 
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7. โครงการดําเนินงานในอนาคต 

จากการที่ตลาดได้ตอบรับเป็นอย่างดีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว รวมถงึ

อาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
 
ปี 2557 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการไปแล้วทัง้สิน้ 62 โครงการ มูลค่ารวม 56.9 พนัล้านบาท แบ่งเป็น  

 

- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์       34  โครงการ   

- โครงการบ้านเด่ียว             17   โครงการ    

- โครงการอาคารชดุ           11  โครงการ    

 

 สว่นในปี 2558  บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการประมาณ 70-75 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 55.0-61.0 พันล้าน

บาท โดยเน้นเจาะกลุม่ลกูค้าที่เป็น Real demand และเน้นพฒันาโครงการในแนวราบคือ บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์เป็น

หลกั และขยายในทกุตลาด โดยจะเจาะกลุม่ตลาดระดบัลา่งถงึกลางและขยายตลาดในระดับบน  อีกทัง้ขยายตลาดไปยัง

จงัหวัดอื่นๆ  เช่น ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี พระนครศรีอยธุยา ขอนแก่นและพัทยา เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

ของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป โดยมีแผนการเปิดโครงการดงัต่อไปนี ้

- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ประมาณ   39-41   โครงการ  

- โครงการบ้านเด่ียว ประมาณ     21-22   โครงการ  

- โครงการอาคารชดุ ประมาณ   10-12 โครงการ  
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8:  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 

ช่ือบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 

บ้านเด่ียว และอาคารชดุในประเทศไทย และประเทศในทวีป

เอเชีย อาทิ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ และสาธารณรัฐอินเดีย  

ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่  : 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน              

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็

สาํเร็จรูป   รัว้  และเสา  

: 54/1 หมู่ 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา     

จงัหวดัปทมุธาน ี

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307  

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

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียน (หุ้น, บาท) : 2,270,298,800 

หุ้นสามัญและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น, บาท) : 2,226,675,700 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทนุเพื่อดําเนินการพฒันาโครงการ 

 

ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสําคัญอ่ืน 

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ  

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107548000307  

โทรศพัท์ 0-2298-0101   โทรสาร   0-2298-0102  

Homepage:  www.pruksa.com  
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2) สํานักงานสาขา ท่ี 1 

   โรงงาน PS Precast (ลําลูกกา) 

สถานที่ตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนลาํลกูกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป ผลิตรัว้ และเสาสําเร็จรูป  

โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32  โทรสาร 0-2532-8123  

 
3) สํานักงานสาขาท่ี 2 

โรงงาน PS Precast  (นวนคร) 

สถานที่ตัง้โรงงาน 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป ผลิตรัว้ และเสาสําเร็จรูป  

โทรศพัท์ 0-2532-8124-32     โทรสาร   0-2532-8123  

4) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/95 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแต่ง  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 ต่อ 172  

 

5) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/99 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0820 

  

6) บริษัท พนาล ีเอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/97 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์  0-2298-0010  

 

7) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/100 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101  โทรสาร   0-2298-1000  
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8) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  979/98 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 โทรสาร   0-2298-1000  

 

9) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/84 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการสนบัสนนุแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (ROH)  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 

 

10) บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซ่ิง จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)    

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 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 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 

 

11) บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน จํากัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  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  

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 

  

12) บริษัท พฤกษา – โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จํากัด (Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Private Limited)  

(บริษัทร่วมทุน) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ Brooklyn Business Centre, 6th Floor West Wing, 103-105, Poonamallee High Road, 

Chennai-600085 Tamil Nadu, Republic of India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 

   

13) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซ่ิง จาํกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway,  

Muland (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, Republic of India 

ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 
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14) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จํากัด (Pruksa Vietnam Company, Limited) (บริษัทร่วมทุน) 

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

Hai Phong, Vietnam 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเวียดนาม 

 

15) บริษัท พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (Pruksa Vietnam Construction Company, Limited) 

(บริษัทย่อย)     

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

Hai Phong, Vietnam   

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในเวียดนาม 

 

16) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซ่ิง จาํกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 

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

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์ 

 

17) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จํากัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 

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

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแต่ง 

 

18) บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคช่ัน จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 37/1 อาคารลิม้เจริญ 2 ชัน้ที ่3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท    

กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์  

ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 62 อาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2552 

ช่ือบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 0-222-0000, 0-2888-8888    

  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2553 

ช่ือบริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอร์โทรศพัท์ 0-2626-7000  

 

ผู้สอบบัญชี  

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ / หรือ 

นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3731 และ / หรือ  

นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์     ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 2826 และ / หรือ  

นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ / หรือ 

นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4068  

 

บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชยสอบบัญชี จาํกัด  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  โทรศพัท์ 0-2677-2000  

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2626-2000  
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น 

 

  9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

 

9.1.1. หุ้นสามัญ 

 

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัที่ 4 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,270,298,800บาท  

(หุ้นสามัญจํานวน 2,270,298,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชําระแล้วทัง้สิน้ 2,226,675,700 บาท (หุ้นสามัญ

จํานวน 2,226,675,700 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าซือ้ – ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่สาํคญัดงันี ้

 

 

 
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบยีนเพิ่ม / 

(ลด) ที่ก.พาณิชย์ 

ทุนที่ชาํระแล้ว 

(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. 2550 2,173,850,400 

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

23 มิ.ย.50 2,255,753,400 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับ 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 ลดทนุจดทะเบียนโดย

การตดัหุ้นรองรับ ESOP 

- 23 เม.ย.52 2,196,564,100 

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

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

3 พ.ค.53 2,206,812,000 ลดทนุจดทะเบียนโดย

การตดัหุ้นรองรับ ESOP 

- 3 พ.ค.53 2,206,812,000 

6 พ.ค.53 2,228,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับ ESOP 

- 6 พ.ค.53 2,206,812,000 

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

3 พ.ค.54 2,250,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับESOP 

- 3 พ.ค.54 2,207,479,700 

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

 

 บริษัทฯ เคยมีการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบยีนเพิ่ม / 

(ลด) ที่ก.พาณิชย์ 

ทุนที่ชาํระแล้ว 

(บาท) 

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 

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

9 พ.ค.56 2,265,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นรองรับ 

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 ม.ิ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 ม.ีค.57 2,223,802,000 

2 พ.ค.57 2,255,298,800 ลดทนุจดทะเบียน โดย

การตดัหุ้นรองรับ 

ESOP(PS-WC) 

- 2 พ.ค.57 2,223,802,000 

6 พ.ค.57 2,270,298,800 เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นรองรับ 

ESOP(PS-WF) 

- 6 พ.ค.57 2,223,802,000 

30 พ.ค.57 2,270,298,800 399,900 399,900 4 ม.ิ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 

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ / 9.ข้อมลูหลกัทรัพย์และการถือหุ้น  หน้า 71 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WD) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WD) 

จํานวน  22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย  -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น  15.30  บาท 

อาย ุ  4  ปีนบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ  1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย  ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

 ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000) 

 

ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WE) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WE) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น 28.19  บาท 

อาย ุ 4  ปีนบัจากวนัที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

 ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,228,222,000) 

 

 

ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WF) (1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WF) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น 16.28  บาท 

อาย ุ 4 ปีนบัจากวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,237,832,600) 

หมายเหต:ุ (1) ( PS-WF) ยงัไมไ่ด้นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
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9.2 ผู้ถอืหุ้น 

  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,270,298,800

บาท (หุ้นสามญั จํานวน 2,270,298,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,226,675,700 บาท (หุ้นสามัญ

จํานวน 2,226,675,700 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)   

 

โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดงันี ้

ลําดับ รายช่ือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น % 

1 กลุม่วิจิตรพงศ์พนัธุ์    1,547,499,500  69.50 

  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์    1,214,000,000  54.52 

  นางทิพย์สดุา วิจิตรพงศ์พนัธุ์         85,000,000  3.82 

  ด.ญ.ชญัญา วิจิตรพงศ์พนัธุ์         85,000,000  3.82 

  น.ส. มาลนิี วิจิตรพงศ์พนัธุ์         85,000,000  3.82 

  นางรัตนา พรหมสวัสด์ิ         78,399,500  3.52 

  นายจําลอง พรหมสวัสด์ิ              100,000  0.00 

2 UBS AG SINGAPORE BRANCH       100,000,000  4.49 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั         51,654,566  2.32 

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED         30,029,476  1.35 

5 สาํนกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)         24,521,600  1.10 

6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY         24,128,600  1.08 

7 CHASE NOMINEES LIMITED 28         17,979,849  0.81 

8 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1         13,515,200  0.61 

9 นายอนชุา กิจธนามงคลชัย         13,480,000  0.61 

10 กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30         10,151,700  0.46 

  รวม 10 อนัดบัแรก    1,832,960,491  82.32 

  จากจํานวนหุ้นทัง้หมด    2,226,675,700  100.00 

 

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

 

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯรวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ว  

โดย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 12 ของทนุชําระแล้วของ

บริษัทฯ 
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9.3.หุ้นกู้ 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนรวม 20,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น  

6 ชดุ รายละเอียดมีดงันี ้

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1/2553 ครบ

กําหนด 

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 

ครัง้ท่ี 2/2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2558 

ครัง้ท่ี 1/2555 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2559 แล  พ.ศ. 2560 

ครัง้ท่ี 1/2556 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.

2559 และ พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมม่หีลกัประกัน 

สถานะของหุ้นกู้  ไมม่หีลกัประกันและไมด้่อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายหุ้นกู้ , 

นายทะเบียนหุ้นกู้ และตวัแทน

ชําระเงิน 

ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย,  

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ, 

กสิกรไทย, ซีไอเอ็มบี 

ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ, 

 กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย,  

ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

(มหาชน) 

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 1,000,000,000 บาท 2,000,000,000 บาท 5,000,000,000 บาท 6,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 1,000,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 6,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้  5  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
5  ปี นบัจากวนั        

ออกหุ้นกู้  

3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี            นบั

จากวนัออกหุ้นกู้  

3 ปี 1เดือนและ 5  ปี      

นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  24 มถินุายน  2553 10 พฤศจิกายน 2553 21 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม2556 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ชดุท่ี 2:  

24 มถินุายน 2558 

 

 

ชดุท่ี 2:  

10 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ชดุท่ี 1: 21 มนีาคม 2559 ชดุท่ี 1: 15 มถินุายน 2559 

ชดุท่ี 2: 21 กันยายน 2560 
ชดุท่ี 2:15 พฤษภาคม2561 

ชดุท่ี 3: 21 มนีาคม 2559 

ชดุท่ี 4: 21 กันยายน 2560 
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ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 

บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1/2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอน         

ปี พ.ศ. 2558 

ครัง้ท่ี 2/2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอน         

ปี พ.ศ. 2558 

ครัง้ท่ี 1/2555 ครบ

กําหนดไถ่ถอน         

ปี พ.ศ. 2559 และ    

พ.ศ. 2560 

ครัง้ท่ี 1/2556 ครบ

กําหนดไถ่ถอน     

ปี พ.ศ.2559 และ 

พ.ศ. 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

ชดุที่ 2: 3.75% ต่อปี 

จํานวน  

1,000,000,000 บาท 

ชดุที ่2: 3.75% ต่อปี 

จํานวน  

2,000,000,000 บาท 

ชดุที่ 1: 4.22% ต่อปี 

จํานวน        

600,000,000 บาท 

ชดุที่ 1: 3.58% ต่อปี 

จํานวน 

3,000,000,000 บาท 

  

ชดุที่ 2: 4.5% ต่อปี  

จํานวน       

600,000,000 บาท 

ชดุที่ 2: 3.99% ต่อปี 

จํานวน 

3,000,000,000 บาท 

    

ชดุที่ 3: 4.22% ต่อปี 

จํานวน 

2,400,000,000 บาท 

 

    

ชดุที่ 4: 4.5% ต่อปี 

จํานวน  

1,400,000,000 บาท 

 

การชําระดอกเบีย้ ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น

กู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  

การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของหุ้นกู้  โดย บริษัท ทริส  

เรทติง้ จํากัด  (TRIS) 

A เม่ือวนัที่                    

7 พฤษภาคม 2553 

A เม่ือวนัที ่                   

7 พฤษภาคม 2553 

A เม่ือวนัที ่                  

14  สงิหาคม2555 

A เม่ือวนัที ่             

20 มีนาคม 2556 
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 ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2560 

ครัง้ท่ี 2/2557 ครบกําหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ , นายทะเบียน

หุ้นกู้และตวัแทนชําระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา,  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี  

มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,000,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,000,000 หน่วย 4,000,000  หน่วย 

อายหุุ้นกู้  3  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
2 ปี 9เดือนและ 3 ปี 6 เดือน นบัจาก

วนัออกหุ้นกู้  

วนัที่ออกหุ้นกู้  31-ม.ค.-57 17-ก.ย.-57 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ชดุที่ 1: 31 มกราคม 2560 ชดุที่  1: 17 มิถนุายน 2560 

  ชดุที่ 2: 17 มีนาคม 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  ชดุที่ 1: 3.78% ต่อปี ชดุที่ 1: 3.61% ต่อปี 

  จํานวน 2,000,000,000 บาท จํานวน 2,000,000,000  บาท 

    
ชดุที ่2: 3.80% ต่อปี 

จํานวน 2,000,000,000 บาท 

การชําระดอกเบีย้ ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงิน

ต้นตามมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ 

การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้  โดย 

บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั  (TRIS) 

A A 

(วนัที่ 20 ธันวาคม 2556) (วนัที่ 10 กรกฎาคม 2557) 
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9.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

  

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เร่ืองการปฏิบัติตามวิธีการ

บญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดยกําหนดให้

บริษัทใหญ่บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุนจากเดิมที่กําหนดให้

ใช้วิธีการรับรู้สว่นได้เสยีเท่านัน้ซึง่บริษัทฯได้เปลีย่นแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จึงส่งผล

ให้กําไรสุทธิและกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมต่างกัน ดังนัน้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมี

ความเข้าใจตรงกนัระหว่างบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 5/2550 เม่ือวันที่   

7 สงิหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30.0 ของ

กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากการหักทุนสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

 สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้บริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของ

บริษัทย่อย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนัดงันีไ้ด้แก่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทย่อยสภาพคลอ่งของบริษัทย่อยการขยายธุรกิจและปัจจยัที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 

  

นอกจากนีใ้นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯเฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลที่

ได้รับไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 

 

เงนิปันผลที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี ้

 

สาํหรับ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย 

(ล้านบาท) 

กําไรสทุธิของ

บริษัทฯ  

(ล้านบาท) 

อตัรากําไร

สทุธิต่อหุ้น 

เงินปันผล

ต่อหุ้น 

อตัราร้อยละของการ

จ่ายเงินปันผลจาก 

กําไรสทุธิของบริษัทฯ (%) 

วนัที่จ่าย 

เงินปันผล 

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

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

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

2553 3,488.15 3,545.83 1.58 0.50 31.1 13 พ.ค 2554 

2552 3,621.83  3,341.16 1.65 0.55 36.2 13 พ.ค 2553 
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10. โครงสร้างการจัดการ 
 

10.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท 

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัที่  30 ธันวาคม  2557 สามารถแสดงได้ดังแผนผงัต่อไปนี ้

 

โครงสร้างองค์กรบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

 

10.2 โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร 

 

 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจการนัน้ 

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ  (ตาม
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หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 15  ธันวาคม 2557)   ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มี

จํานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย 

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการอิสระ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 

6. นายครรชิต บนุะจินดา  กรรมการอิสระ 

7. ดร.ปิยสวัสด์ิ อมัระนนัทน์ (1) กรรมการอิสระ 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ (2) กรรมการอิสระ 

9. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล (3) กรรมการอิสระ 

10. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการ 

11. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ 

12. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

 หมายเหต ุ   

  (1)  ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 ให้

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ท่ีขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557  

  เป็นต้นไป   

 (2) นายวเิชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ของนายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ ท่ีขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี  

  10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 

 (3)  ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 ให้เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหน่งของนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ท่ีขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 

เป็นต้นไป 
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 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  หรือ นายเลอศักด์ิ จุลเทศ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หรือ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัทฯ 

 

การรวม หรือแยกตําแหน่ง 

 

 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร  ซึง่เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

การบริหารงานประจําไว้อย่างชดัเจน   

 

บทบาทอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท  

 

 ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นําและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 

แนะนํา สอดสอ่งดแูลและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม 

การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถกูต้องโปร่งใส 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

1. ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์  ข้อบังคับบริษัทฯ   ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการที่

เก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ

ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็นต้น 

2. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่ มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดเผยให้รับทราบ กําหนดให้

ปฏิบติัตามและติดตามให้มีการปฏิบติั 

3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี

ของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถงึประกาศ 
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ข้อบงัคบั และ/หรือ  ระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถงึ

ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

6. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบติัตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถงึประกาศข้อบังคับ  และ /หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอก 

พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้ 

10. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/

หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ  มีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

ให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น 

สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ   

บงัคบั ในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ

ครัง้  

 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ

รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น

การอนมุติัรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

  

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ถอดถอน  หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  นัน้ จะมีกําหนดไว้ในข้อบังคับ

บริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคัญได้ดงันี ้

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 

)2(  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่

ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุ

กบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 

นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

 

กรรมการอิสระ   

 

 คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 8 ท่าน  โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทําหน้าที่เป็น

ผู้บริหาร  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้ นที่มีอํานาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน

ลกัษณะที่จะทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุประกาศกําหนดไว้กลา่วคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า

เกณฑ์ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดไว้ โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัที่ดีในการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
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1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน           

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลาํดบัเดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

4 )  เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

ได้รับการแต่งตัง้  

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นีก้าร

คํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม 

หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า  2  ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
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ถือหุ้นที่มีนยั  ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7 )  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8 )  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น 

ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9 )  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ          

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายอดุลย์ จนัทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ    (1)  ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 

 (2) นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ  พ้นจากตําแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557  

 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศกัด์ิ วัลลกิุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(หวัหน้างานตรวจสอบภายใน) 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่า

จําเป็นและเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่

กําหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใสถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญที่

เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

4.   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผลตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย

บริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนกังานและเข้าถงึข้อมลูที่เก่ียวข้องได้โดยไม่มีข้อจํากัด 

8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

9. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

 12.1   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 12.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 12.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 12.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 12.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 12.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร  
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12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบติัการอื่นตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามที่คณะกรรม 

การบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบติัหน้าทีห่ากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต 

หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัฯ 

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ที่มีคณุสมบติัตามทีก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ 

ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  

โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

 

10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร เพื่อทําหน้าที่ในการดูแล

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้
 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

3. นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

4.     นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ (1) กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

5.     นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

6.     นายเลอศักด์ิ  จลุเทศ  กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

7.     นายปิยะ  ประยงค์  กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

 หมายเหตุ    (1) นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ พ้นจากตําแหนง่ กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

30 เมษายน 2557 
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  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร ได้แก่ นายเชิด สรรพนา ตําแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  

 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

2. สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 

3. รับทราบถงึความเสี่ยงที่สาํคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสีย่งอย่างเหมาะสม

หรือไม่ 

4. ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

5. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อพงึปฏิบติัที่ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2549 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.     นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ( 1) กรรมการบรรษัทภิบาล 

4.  นางรัตนา พรมสวัสด์ิ  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 หมายเหตุ  (1) นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหนง่ กรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

 

  เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเชิด สรรพนา ตําแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกํากบัดแูล

กิจการและบริหารความเสีย่ง 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทาง

ของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่าง

ยัง่ยืน   
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2, ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการนํานโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย

นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานที่กํากบัดแูล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่

ได้กําหนดไว้ 

4. ติดตามและสัง่การในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบติัที่วางไว้ 

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

6. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อพงึปฏิบติัที่ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เม่ือวนัที่ 28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 

ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้   

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ( 1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.   นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ   (1)  นายวสิทุธิ์ ศรีสุพรรณ พ้นจากตําแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17  

                        พฤศจิกายน 2557  

    

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายพรเทพ ศภุธราธาร ตําแหน่ง ผู้ ช่วย

กรรมการผู้จดัการ สายงานทรัพยากรบคุคล 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

1. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ  
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 2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการ

ผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ

อนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 3. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพจิารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 4. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและ

กรรมการผู้จดัการ   

  5. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ  

  6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และสภาวะตลาดโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นสาํคญั  

  7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท

ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน

กิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

กรรมการ จํานวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

  ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเลอศักด์ิ จลุเทศ  รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต (1) กรรมการบริหาร 

4.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส (2) กรรมการบริหาร 

5.    นายปิยะ ประยงค์  (3) กรรมการบริหาร 

6.   นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ (4)  กรรมการบริหาร 

7.    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (5)    กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ   (1)    นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 

     (2)    นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
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     (3)    นายปิยะ ประยงค์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 

     (4)    นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษายน 2557 

     (5)    นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 

 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดร. ต่อศกัด์ิ เลศิศรีสกุลรัตน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์

ธุรกิจและปฏิบติัการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 

 1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการ

บริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

 2. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้

ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการ

เปิดบญัชี กู้ ยืม จํานาํ จํานอง คํา้ประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสทิธ์ิที่ดิน

เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อํานาจวงเงินที่ได้กําหนดไว้ 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคัดเลือก 

การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้ บริหาร หรือผู้ บริหาร

ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่  หรือ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการ

ผู้จดัการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. กํากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่

เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

6. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความ

รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ พิจารณา

กลัน่กรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น 

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ

อนมุติัรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ / 10.โครงสร้างการจดัการ  หน้า 90 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 
พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหารโดยเลอืกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 

บคุคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอทุศิเวลาให้กบั

บริษัทฯ  มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถงึไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

 
10.2.7 คณะผู้บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบติัตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557 มี  

จํานวน 7  ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2.    นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ  กรรมการผู้อํานวยการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซัพ

พลายเชน 

3. นาย ปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 

4.  นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 

5.    นายนิมิตร พลูสวัสด์ิ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

6.    นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพิเศษ 

7.    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ :  ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการ

ผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่ง

ในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเทา่ 

 

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของ

บริษัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ

สงสยัว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
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3. จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลุมทัง้เ ร่ือง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้าง

พนกังานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลง

นามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

5. มีอํานาจอื่นๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ

ในเร่ืองดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วน

รับผิดชอบในเร่ืองนัน้ ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดย

การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือ

มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจที่ทําให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสยี หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนด

ขอบเขตที่ชดัเจน 

 

10.2.8 เลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อทําหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี  ปัจจุบัน
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ นายไพศาล  รําพรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดย

คณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 

1. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพงึปฏิบติัที่ดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้ นให้ผู้ บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการ

ปฏิบติัตามมติและนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นที่

เก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการ

บริษัท 

4. บนัทกึรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดต่อสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้ บริหารและเอกสารสําคัญอื่นๆ  เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และรายงานประจําปีของบริษัท  รวมถงึหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจด

ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2557 และ 2556 

ช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

ระดับองค์กร 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

1. ดร.พสิฐิ ลีอ้าธรรม 10/11 6/7 - - - - - - - - 12/13 5/6 

2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 11/11 7/7 12/12 - - - 12/12 9/11 - 1 / 2 13/13 6/6 

3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  

     ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

11/11 7/7 - - 12/12 13/13 - - 4/5 3/3 - - 

4. นายวสิทุธิ์ ศรีสุพรรณ (1) 10/10 7/7 - - 11/11 13/13 - - 5/5 3/3 12/12 2/2 

5. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 9/11 7/7 - - 12/12 13/13 - - 5/5 5/5 - - 

6. นายวีระชยั งามดีวไิลศกัดิ์  11/11 7/7 - - 12/12 13/13 12/12 11/11 - - 13/13 6/6 

7. นายครรชิต บนุะจินดา (2) 10/11 4/6 - - - - 10/12 5/5 - - - - 

8. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ (3) 8/8 - - - 1/1 - - - - - - - 

9. นายวเิชียร เมฆตระการ (4) 1/1 - - - - - - - - - - - 

10. ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล (5) 0/0 - - - - - - - - - - - 

11. นายเลอศกัดิ์ จุลเทศ (6) 11/11 6/6 12/12 - - - 12/12 5/5 - - - - 

12 นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 10/11 7/7 2/2 - - - 11/12 8/11 - 2/2 - - 

13. นายปิยะ ประยงค์ 10/11 7/7 3/3 - - - 11/12 4/5 - - - - 

14. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 9/11 7/7 - - - - - - 4/5 3/3 - - 

15. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส  (7) 3/3 7/7 - - - - - - - - - - 

16.นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ 

จูเนียร์ (8) 

3/3 7/7 2/2 - - - 4/4 10/11 - - - - 

17. นายวีระศกัดิ์ แก้วหนู (9) - - - - - - - - - 2/2 - 3/4 

18. นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์ (10) - - 11/12 - - - - - - - - - 
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หมายเหต ุ   (1)  นายวสิุทธิ์ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหนง่ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 

พฤศจิกายน 2557 

  (2)  นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

  (3)  ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

แทน นายวสิทุธิ์ ศรีสพุรรณ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป 

 (4)  นายวเิชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหน่ง นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ 

คูเปอร์ จูเนียร์ ท่ีขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 

 (5)   ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหน่ง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ท่ี

ขอลาออก) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป 

 (6)   นายเลอศกัดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ให้เป็น กรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556

ทัง้นี ้ต่อมาได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ให้เป็นกรรมการผู้อํานวยการ จึงไม่มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุน 

  (7)  นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2557 

  (8)  นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษายน 2557 

  (9)  นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ูพ้นจากตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

  (10)  นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

  1) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ 

 

 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท (ปี 2555 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 22 

ล้านบาทและ ปี 2556 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการ

อิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร (Non-executive Directors) ที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านัน้ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย สาํหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนที่

จ่ายจริงในปี 2557 เม่ือเทียบกบัที่จ่ายในปี 2556  และ 2555 มีดงันี ้    

หน่วย: บาท 

ชื่อ / ตําแหน่ง 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) 

1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

3,960,000 2,541,628 3,924,000 1,808,873 3,804,000 1,371,416 
ประธานกรรมการบริษัทและ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

  6,501,628 5,732,873 5,175,416 

2. ศาตราจารย์เกียรติคณุ 

ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 
2,294,193 1,254,396 2,445,380 1,131,345 2,246,400 822,850 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาล   

  
3,548,589 3,576,725 3,069,250 

3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 

2,280,000 1,038,977 2,255,000 1,085,3240 2,020,000 731,422 กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการบรรษัท   

ภบิาล 

  3,318,977 3,340,324 2,751,422 
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ชื่อ / ตําแหน่ง 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน        โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

2,580,000 1,653,977 2,785,400 1,085,324 2,378,100 731,422 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ บริหารความ

เสี่ยงระดบัองค์กร และ กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  4,233,977 3,870,724 3,109,522 

5. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการ    สรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

  

2,436,667 1,091,218 2,198,710 1,067,852 1,500,000 548,566 

3,527,885 3,266,562 2,048,566 

6. นายครรชิต บนุะจินดา 

2,010,000 838,093 1,293,333 639,462 -  -  กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดบัองค์กร 

  2,848,093 1,932,795 - 

7.  ดร. ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

1,314,194 1,080,685 - - - - 

 2,394,879 - - 

8. นาย วิเชียร เมฆตระการ  

กรรมการอิสระ 
238,000 155,659 - - - - 

 393,659 - - 

9. นาย อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล 

126,451 - - - - - 

 126,451 - - - - 

รวม 17,239,505 9,654,633 14,901,823 6,818,180 11,948,500 4,205,676 

  26,894,138 21,720,003 16,154,176 

หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ แบง่เป็น ผลงานคร่ึงปีแรกและ ผลงานคร่ึงปีหลงั ในผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายในเดือนมกราคมในปี

ถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 
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2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 10 86,832,471 10 77,505,871 8 53,532,844 

โบนสั(1) 10 62,464,132 10 43,098,220 8 21,818,167 

เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 10 6,459,607 10 2,555,674 8 1,901,305 

เงินได้อื่นๆ 10 4,007,405 10 6,643,000 8 10,682,102 

รวม 10 159,763,616 10 129,802,765 8 87,934,418 

หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเม่ือ 31กรกฎาคม สว่น ผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่าย 31 มกราคม ในปี 

ถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 

1.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสําคัญ

แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติ

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 4 (PS-WD) จํานวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ต่อหุ้นสามญั 1หุ้นและในปี 2556 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 5 (PS-WE) จํานวน 15,000,000 

หน่วย โดยมีอตัราการใช้สทิธิที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ทัง้ 2 รุ่นสามารถใช้สทิธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสดุท้ายของเดือน

กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สิทธิได้ภายในวัน

ครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิซึง่บริษัทฯ ได้นํามาจัดสรรให้แก่กรรมการ0

1และผู้บริหาร 7 ท่าน (ผู้บริหารในที่นี ้

หมายถงึ กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารใหญ่สีร่ายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา รวมถึง

ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งใน

ระดบับริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สทิธิเป็นจํานวนรวม 4,441,656 หน่วย (PS-WD จํานวน  3,458,300 หน่วยและ PS-WE จํานวน 983,356 หน่วย) และใน

ปี  2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สทิธ์ิในใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิดงัต่อไปนี ้
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรร (PS-WD, PS-WE) และมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในปี 2557 

ช่ือ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ

จดัสรร(หน่วย) 

ใบสําคัญที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2557 (หน่วย) 

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

1. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 693,000 97,100 693,000 - 

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

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 85,400 - 85,400 - 

4. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 267,300 - - - 

5. นายวีระศกัด์ิ แก้วหนู 87,200 - 87,200 - 

6. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ 52,700 30,200 52,700 - 

7. นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ 53,700 - 53,700 - 
รวม 1,499,400 245,700 1,232,100 118,400 

หมายเหต:ุ (1) การจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เน่ืองจากผู้บริหารดงักล่าวดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ด้วย ดังนัน้จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

 

10.4 บุคลากร 

 

   1) จาํนวนพนักงาน 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนกังาน ทัง้สิน้จํานวน 3,383 คน ดงันี ้

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สาํนกังานกรรมการผู้จัดการ CEO  20 

สายงานพฒันาธุรกิจ MDCDG1 216 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-CDG2  138 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-SDH 834 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-TH                          1,211 

สายงานพฒันาธุรกิจ CSCO- Supply Chain Group 669 

สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง CFRO  117 

สายงานบริหาร COO 178 

รวม 3,383 

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการดแูลกิจการ / 10.โครงสร้างการจดัการ หน้า 99 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานที่สําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2557 2556 2555 2554 2553 

จํานวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 3,383 3,119 2,737 2,619 2,054 

 

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

    นบัแต่จดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาํคญัแต่อย่างใด 

 

10.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  

 

1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 

     พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั เงินสบทบ

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทฯ ยงัได้รับสวสัดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจําปี การ

ลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสําหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร เป็นต้นสําหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มี

รายละเอียดดังนี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
สําหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 

เงินเดือนรวม 1,517,457,575 1,304,171,423 

เงินรางวัลพิเศษ(1) 964,531,199 677,499,676 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 96,022,900 41,228,053 

เงินสมทบประกนัสงัคม 30,440,054 22,605,040 

ค่าลว่งเวลา 96,179,384 89,384,628 

ค่าตอบแทนอื่น 311,720,737 345,985,933 

รวม 3,016,351,850 2,480,874,753 

หมายเหตุ   ค่าตอบแทนรวม คือ ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบริษัทฯ และบริษัทย่อย เฉพาะในประเทศไทย 

(1)บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจ่าย 31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดเงิน รางวลั  

พเิศษ ท่ีปรากฏในแต่ละปี ได้รวมโบนสัท่ีจ่ายในปีถดัไปไว้แล้ว 

 

2) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543ตาม

พระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทนุ
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สาํรองเลีย้งชีพ ซึง่พนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละ

ราย 

 

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

 บริษัทพฤกษา เ รียลเอสเตท จํากัด มหาชน  มีแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ ที่ มีความสามารถ 

(Competency Development) เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และยังมีแนว

ทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งงานส่งผลให้ บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการทํางานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ เพื่อสง่มอบผลงานที่มีคณุภาพไปยงัลกูค้าทัง้ลกูค้าภายในและภายนอก อีกทัง้ความรู้และทักษะที่พนักงาน

ได้รับนัน้ก็ยงัเป็นความรู้ที่ติดตวัไปกบัพนกังาน ซึง่สามารถนําไปต่อยอดในการทํางานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายุ

ไปแล้วได้อีกด้วย  โดยบริษัทได้จัดตัง้สายงานทรัพยากรบุคคล (Human Capital)   เป็นผู้ดูแลพนักงานเพราะเรามองว่า

พนกังานเป็นสนิทรัพย์ (Asset)  ที่คุ้มค่ากบัการลงทนุ เม่ือองค์กรพฤกษาต้องการจะเป็น Brand อันดับ 1 ในใจลกูค้าคงไม่

สามารถเป็นจริงได้โดยการดําเนินการของ CEO หรือผู้บริหาร แต่เราเช่ือว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนใน

ครอบครัวพฤกษา  ดงันัน้การพฒันาบคุคลากรจงึมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเราต้องการให้พนักงานทุกคนเติบโต

อย่างมีความสขุร่วมกนัใต้ร่มครอบครัวพฤกษา   

 

     สาํหรับวิธีการพฒันานัน้ จะประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึง่เหมาะสมกับความจําเป็นในการพัฒนาใน

แต่ละด้าน  

1. การจัดทําวิสทััศน์ พนัธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา(Pruksa Value)และภาวะ

ผู้นํา(Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของคนทัง้องค์กร 

2. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทํางานโดยใช้ Competency Based Interview เพื่อให้สามารถรับ

ผู้สมคัรที่สอดคล้องกบัวฒันธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของพฤกษาเพราะเราเช่ือว่าสิ่งเหล่านี ้

ทําให้พฤกษาประสบความสาํเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา 

3. ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจําปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรม ที่มีทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง   

การสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่

เลีย้ง (Mentor Program)   การพฒันาในรูปแบบการมอบหมายงานที่ให้พนกังานสามารถฝึกปฏิบติัจริงได้ และมีกรอบการ

ดําเนินงานที่เป็นนโยบายชดัเจน ซึง่ทัง้หมดนี ้เอือ้ให้หวัหน้างาน และพนกังานสามารถวางแผนเพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้

อย่างเหมาะสม 

4. การจัดTalent & Succession Planning โดยมีการกําหนด Talent ระดับ Band 2-6 และการกําหนด 

Successor ระดับ Band 5-7โดยหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล ( Human Capital) เพื่อระบุผู้ ที่ มี

ความสามารถสงู(Talent)  โดยพิจารณาจากระดับผลการปฎิบัติงาน และคณุลกัษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ทัง้ด้าน

ความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฎิบัติงาน การระบุจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งงานสําหรับ

ผู้บริหารระดบัฝ่ายขึน้ไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกําหนดทัง้ Talent, Successor นัน้ ยังคํานึงถึงความ

จําเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย 
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5. บริษัทมีการส่งเสริมศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต 

(Career Path) ที่ชัดเจนโดยพนักงานจะทราบว่าตําแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไร และมีการกําหนด 

ความรู้ ทักษะ และตัววัดผลงานของตําแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพ (Career Planning) ร่วมกับ

หวัหน้างาน ตลอดจนกําหนดวิธีการปฎิบติังาน และวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ได้ตัง้ไว้ 

(Work & Development Plan) 

6. บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) 

อย่างสม่ําเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยผลการสํารวจดังกล่าวจะถูกนํามากําหนดแผนงานร่วมกันทัง้อค์กรในการที่จะเพิ่มระดับ

ความผกูพนัของพนกังานต่องค์กรให้มากย่ิงขีน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรจุเป็นส่วน

หนึง่ของตวัชีว้ดัผลงานของผู้บริหารด้วย 

 

การฝึกอบรมและพัฒนาศกัยภาพพนักงาน 

 

ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน 15  ล้านบาท โดยฝ่าย 

Human Capital  ได้จัดหลกัสตูรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  442  รุ่น รวมทัง้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับ

สถาบนัภายนอก (Public Training) จํานวน  66  หลกัสตูร เฉลีย่เดือนละ 42 รุ่น (รวมทัง้ปี 508 รุ่น) ซึ่งครอบคุลมพนักงาน

ทกุสายอาชีพ  ซึง่ครอบคุลมพนักงานทุกสายอาชีพโดยพนักงานมีความพึงพอใจต่อหลักสตูรการฝึกอบรมภายใน (In-

House Training) เฉลีย่ 89.45%  

 

ทัง้นีจํ้านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานต่อคนในปี 2557 คิดเป็น 15 ชัว่โมงต่อคนต่อปี โดยในปี 2557 ที่

ผ่านมา และเน้นการพฒันาพนกังานโดยเน้นการพฒันาทกัษะในเชิงการฝึกปฏิบติังานหน้างานจริงมากขึน้ 

 

โดยหลกัสตูรที่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้สาํหรับพนกังานทุกคน แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลกั ได้แก่ 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานสาํหรับพนกังานใหม่ (On boarding program ) 

2. หมวดวิชาพืน้ฐาน (Foundation) 

3. หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ (Career Group) 

4. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety) 

5. หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 

6. หมวดวิชาเลอืก (Elective) 

 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2557 

จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 15 

จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 

เพศหญิง 16 

เพศชาย 14 
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จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี) 

ระดบัปฏิบติัการ 15 

ผู้บงัคบับัญชาระดบัต้น 13 

ผู้บงัคบับัญชาระดบักลาง 16 

ผู้บงัคบับัญชาระดบัสงู 20 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัสตูรอบรมเร่ืองสทิธิมนษุยชน ให้กบัพนกังานเข้าใหม่ทกุคน ที่เร่ิมงานตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม- 31 ธันวาคม 2557  ซึง่มีจํานวน 427 คน  

 

จํานวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ หลกัสตูรสทิธิมนษุยชน (ชม./คน/ปี) 

จาํนวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย หลักสูตรสิทธิมนุษยชน (ชม./คน/ปี) 

เพศหญิง 0.25 

เพศชาย 0.40 

 

การประเมินผลพนักงาน 

   

บริษัทมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ประสิทธิผล  และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจ และความ

ประทบัใจให้แก่ลกูค้า  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําหลกัการของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในการตัง้เป้าหมาย เพื่อสร้าง

สมดลุในการบริหาร ทัง้ในด้านการเงิน ความพงึพอใจลกูค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาพนักงาน และการสร้าง

นวตักรรมทัง้สนิค้า บริการ และนวตักรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถูกกระจายไปยังพนักงานระดับต่างๆ 

ทัว่ทัง้องค์กรโดยกลไกของการกําหนดตวัชีว้ัด (KPI)  

 

 พนักงานแต่ละคนจะมีการกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฎิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPIs) ร่วมกับ

หัวหน้างาน ตามแนวคิด Balanced Score Card ให้ครบ 4 ด้านคือ การเงิน ลกูค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และ

เติบโต ตัง้แต่ตัวชีว้ัดระดับกลยุทธ์ (Strategic KPIs), ตัวชีว้ัดระดับการปฎิบัติการ (Operational KPIs) ตัวชีว้ัดระดับ

โครงการที่ได้รับมอบหมาย (Project Level) เพื่อให้มั่นใจว่าการทํางานของพนักงานแต่ละคนตอบสนองต่อเป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน บริษัทฯ มีการตรวจติดตามความสําเร็จของตัวชีว้ัดอย่าง

สม่ําเสมอ โดยตัวชีว้ัดระดับกลยุทธ์ จะมีการจัดทําเป็นรายงานสําหรับผู้ บริหาร (Executive Dash Board) เพื่อคอย

ติดตามรายสปัดาห์ และรายเดือน ในคณะจัดการ (TMC) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าประสงค์ขององค์กรได้รับการทบทวนให้

ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ําเสมอ  และตัวชีว้ัดระดับบุคคลจะมีการทบทวน และ

ระบบการประเมินผลการปฎิบติังานระดบับคุคลปีละ 2 ครัง้  เพื่อให้ทุกส่วนสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ

องค์กรต่อไปเช่นกนั  
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ด้านการจูงใจพนักงาน ได้จัดสรรค่าตอบแทนจูงใจบริษัทฯ Reward & Recognition Program เพื่อส่งเสริมให้

พนักงานทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนเองและบริษัท พฤกษาได้ออกแบบระบบ Compensation & 

benefit Program ซึม่มีทัง้ Quarterly Incentive, Bonus (ทกุ 6 เดือน)และ Long-term Incentive ให้กบัพนกังาน 

 

เพื่อจูงใจพนกังานให้มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึน้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ข้อมูลจากการประเมินผลยังนําไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ อีก เช่น การพิจารณาเลื่อน

ตําแหน่ง การปรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม และการพฒันาของพนกังาน เป็นต้น 

 

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

บริษัทมีการส่งเสริมศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต 

(Career Path)  ที่ชัดเจนโดยพนักงานจะทราบว่าตําแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไร และมีการกําหนด

ความรู้ ทักษะ และตัววัดผลงานของตําแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพ (Career Planning) ร่วมกับ

หวัหน้างาน ตลอดจนกําหนดวิธีการปฎิบติังาน และวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ได้ตัง้ไว้ 

(Work & Development Plan) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีแนวทางการเติบโตใน 2 ลกัษณะคือ สายบริหารจัดการ 

(Management Path) และ สายผู้ ชํานาญการ (Expertise Path) โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเคร่ืองมือเพื่อช่วยพนักงานใน

การเลอืกเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต

ในสายอาชีพ โดยการจัดเตรียมเส้นทางการเติบโต (Career Path) ให้กับพนักงานทุกตําแหน่ง รวมถึงการให้คําปรึกษา 

แนะนํา เพื่อการวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) ซึง่หน่วยงานทีรั่บผิดชอบได้มีการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 

และความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมให้กับหัวหน้างานและพนักงานได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อการ

วางแผนเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพร่วมกนัอย่างเหมาะสม 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้ Human Capital Planning Team (HCPT) ขึน้ โดยเป็นทีมผู้บริหารในแต่ละ

ระดบัที่มีหน้าที่บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) ให้กบัพนกังานในระดบัที่รับผิดชอบทัง้การวางแผน

สายอาชีพ (Career) การโยกย้าย การเลือ่นขัน้เลือ่นตําแหน่ง และรวมถึงการพฒันาพนกังาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพนกังานที่

มีศกัยภาพสงู (Talent) และผู้สบืทอดตําแหน่งงาน (Successor) เพื่อสง่เสริมการเลือ่นขัน้พนักงานภายใน ทําให้พนกังาน

มีขวญักําลงัใจดีขึน้ ตลอดจนบริษัทฯมีพนกังานที่พร้อมจะขึน้ดํารงตําแหน่งในระดบัความรับผิดชอบที่สงูขึน้อยู่ตลอดเวลา 

การรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถงึข้อมูลของพนักงาน 

      

เพื่อให้พนกังานพฤกษาทกุคน ซึ่งอยู่ในหลากหลายพืน้ที่ รับรู้ข้อมูลที่สําคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับ

พนักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานที่ประจําอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของบ้านพฤกษา ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดของ

ประเทศไทย เข้าถงึข้อมลูข่าวสารมากที่สดุ พฤกษาจงึมีช่องทางในการสือ่สารที่หลากหลายในการสือ่สารกบัพนกังาน ดงันี ้
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Pruksa Newspaper เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกับพนักงาน

โดยตรง และข่าวสารที่เก่ียวกับองค์กร โดยมีการส่งอีเมลถึงผู้บริหารและพนักงานทุกวัน วันละ 2 ฉบับ เช้า – บ่าย เพื่อ

ไม่ให้ผู้บริหารและพนกังานพลาดข่าวสารที่สาํคัญ 

     

  E-Mail การสง่อีเมล์ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้แก่พนักงาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้พนักงาน

รับทราบข่าวสารจากทางบริษัทฯ ได้โดยตรงเช่นกนั 

  

  Digital Signage และ Poster ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะมีการอัพเดทข่าวสารใหม่ๆให้ทันต่อ

สถานการณ์อย่างสม่ําเสมอ 

 

  Line ในยคุเทคโนโลยีสมยัใหม่ พฤกษาไม่พลาดที่จะนําความทันสมันนัน้มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการสือ่สารให้แก่พนกังาน โดยพนักงานสามารถรับข้อมูลข่าวสารรูปแบบข้อความ ภาพ หรือวีดีโอ ได้อย่าง

ทนัต่อสถานการณ์ เข้าถงึพนกังานได้โดยตรง ในขณะเดียวกนั พนกังานยงัสามารถสง่ข้อมูล ข้อสงสยั เพื่อสอบถามปัญหา

โดยตรงมายงัฝ่าย Employee Engagement อีกด้วย 

 

Site Visit การเดินทางไปพบปะ พดูคยุ เย่ียมเยือนพนักงานที่ประจําอยู่ที่โครงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด นอกจากจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทและ

พนกังานแล้ว ยงันําข้อมลูข่าวสารใหม่ๆไปให้แก่พนกังานด้วย  

  

  SMS หรือการสง่ข้อความสัน้ ผ่านโทรศพัท์มือถือให้แก่พนกังาน ทําให้พนักงานรับข่าวสารได้รวดเร็วฉับไวที่สดุ 

และไม่พลาดข่าวสารสําคัญๆที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับพนักงาน “ทุกเร่ืองราว บอกเล่าได้ที่หมายเลข 2999 HR FOR 

YOU บริการด้วยใจ” เป็นสโลแกนที่หน่วยงาน Employee Engagement ใช้ในการสื่อสารกับพนักงาน และพร้อมที่จะเป็น

ผู้คอยช่วยเหลอื ให้คําแนะนําพนกังานในเร่ืองต่างๆ ซึง่เป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ทําให้พนักงานได้รับการ

แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

 

นอกจากนัน้แล้วพนกังานทกุคนสามารถที่จะเข้าถงึข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึง่เป็นเว็บไซต์

ภายในของบริษัทฯ ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มที่จําเป็น เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติของ

พนกังาน 
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11. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

 

 บริษัทฯ  ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า 

กระบวนการกํากบัดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมาย

พืน้ฐานที่สาํคญัย่ิงอย่างหนึง่ โดยหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่  

 

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

3) การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี  

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

6) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 

 บริษัทฯ ได้มีการสือ่สารหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง “วารสารใต้ร่มพฤกษา” 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึง

หลกัการดงักลา่วและถือปฏิบติัตามอย่างต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบติังาน คือ การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองใด 

ก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเร่ืองที่มีความสําคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น 

คณะจดัการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท 

 

1) คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสยีอื่น ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับ

ดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดําเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดย

คํานงึถงึสภาวะของความเสีย่ง 

 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มีจํานวน 13 ท่าน ซึ่งมีความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เช่น ทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเพศ กล่าวคือ เป็นชาย 
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11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยูใ่นช่วงอาย ุ30 - 50 ปี จํานวน 3 ท่าน  และช่วงอายมุากกว่า 50 ปี จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน ซึง่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (กรรมการอิสระ 8 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ นายอดลุย์ จันทนจุลกะ นายครรชิต บุนะจินดา 

ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ นายวิเชียร เมฆตระการ และดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ) และ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกบั

ประธานกรรมการบริหาร  (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ) รวมทัง้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน (โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร หมวดบทบาทอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและ

หมวดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร) 

 

 1.2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

 

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น

ผู้ ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญััติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

 

กรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา

อย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าที่ให้บริษัท ฯ ได้ 

 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์  รวมทัง้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 

1.3 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ 

นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีถัดไป และเม่ือครบ

กําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก 

 

 สาํหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ 
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จาํนวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการที่

ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที ่

ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลอืกตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้อง

เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ ไม่ได้มีการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

 

  1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   

  การกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 

 บริษัทฯ กําหนดวันประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทกุคนทราบ

กําหนดการดงักลา่ว เพือ่ให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้

ถือหุ้น กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาเพื่อเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชุม  

 

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 

 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม

ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม

คณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีที่ผ่านมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุก

เดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และ 2556) 

 

 องค์ประชุมขัน้ตํ่าขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 

 ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด 

 

1.5 การเปิดเผยจาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และ 2556) 

 

1.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ 

  

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมี

จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีการทบทวนและอนุมติัเป็นประจําทุกๆ ปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา) 
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1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อยตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี  ้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท  เช่น   

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และคณะกรรมการบริหาร 

 

 1.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จดัทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบัญชีที่สําคัญ  มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอด จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่น

ใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการ

สอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนกังานและเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

โดยไม่มีข้อจํากัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยใน

รายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้และกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก

เป็นประจํา 

 

1.7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงระดับองค์กร  

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และ

แนวทางในการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สําคัญและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร  
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  1.7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและ

พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการ

ผู้จดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนและกําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัว

เงิน กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ   

 

  1.7.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

    

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม นโยบายเพื่อการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบติัอื่นใดที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตามแนวทางของ

ธรรมาภิบาล ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการนํานโยบาย/แนวปฏิบติัดังกล่าวข้างตันไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตาม

และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี ติดตามและสัง่การในกรณีที่

การปฏิบติังานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและ

รายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการ

บริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม  

 

 1.7.5 คณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ

ประจําปี และอํานาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจัดการแก่

ผู้บริหารระดับสงู อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซือ้ขาย/จด

ทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ กํากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอ

คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุย่อยอื่น 
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 1.8 การเชิญผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่าน

นัน้ เพื่อให้ข้อมลูรายละเอียดเพิม่เติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูสําหรับประกอบการ

พิจารณาแผนการสบืทอดงานด้วย 

 

1.9 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 

เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัท ฯ 

ได้จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  ซึง่เนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ  ซึง่มีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

อาทิเช่น หมวดวตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การ 

ประชมุ องค์ประชมุและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com 

 

 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ  

 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพื่อที่กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้

รับทราบถงึข้อบงัคบั กฎระเบียบ และข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทัง้ภายใน

และภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัสตูรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าที่และกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ฯ อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมากรรมการของบริษัท คือ นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2557 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 นอกจากนี ้กรรมการบริษัทยังได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 10 

ท่าน Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 8  ท่าน  Audit Committee Program (ACP) จํานวน 3  ท่าน   

Role of the Compensation Committee จํานวน 2 ท่าน Successful Formulation & Execution of Strategy จํานวน 1 

ท่าน Finance for Non-Finance Directors จํานวน 3 ท่าน Monitoring the System of Internal Control and Risk  

Management (MIR) จํานวน 1 ท่าน Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) จํานวน 1 ท่าน  Chartered 

Director Class จํานวน 1 ท่าน และ DCP Refresher Courseจํานวน 1 ท่าน จากคณะกรรมการทัง้หมด 13  ท่าน ของ

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
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    1.11 นโยบายการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจดัการกับความเสี่ยง 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) การบริหารความ

เสีย่ง (Risk Management Policy) และแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ซึ่งมีการ

ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ

เปลี่ยนแปลง ทัง้นี  ้ รวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย โดย

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสีย่งด้วย (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 

1.12 หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

  

 บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึน้ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  โดยใช้ช่ือ

เรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล”หรือ “GRC Management” ซึ่งมีหน้าที่หลกัด้าน 

Corporate Governance, Risk และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้

(1) เพื่อให้มีหลกัการในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกบัวิสยัทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดย

แสดงให้เห็นถงึการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมั่น

และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสยีและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

(2) เพื่อจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้น 

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

โดยคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสยีอื่น 

(3) เพื่อให้องค์กรมีศกัยภาพนําข้อมลูที่มี มาใช้ในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ลดความซบัซ้อนและความไม่สม่ําเสมอในการดําเนินงานและควบคุมประสทิธิภาพ 

 

 1.13 การจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    

  คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักด์ิ วัลลิกุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในและเพื่อให้การทํางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจงึกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รายงานการปฏิบติัหน้าที่ที่สาํคญัและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดเผยจํานวนครัง้

ของการประชุมคณะกรรมการจรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทํารายการ

ระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 และ 2556 และ หมวด 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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1.14 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของ

ผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัองค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัท ฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การ

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับรายการผลประโยชน์ที่ขดัแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลใน

เร่ืองดงักลา่วอย่างครบถ้วน  

 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่กําลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

หมวด การขดัแย้งแห่งผลประโยชน์) 

 

  1.15 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

จัดการอย่างชัดเจน รวมทัง้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ

อตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่  

 

  1.16 อํานาจอนมุติัของคณะกรรมการ  

   

  นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับกําหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามที่

กําหนดไว้ในกฎบติัของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯ 

(2) พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึ

ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตําแหน่ง

กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

(3) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 
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(4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ

ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้ บริหารของบริษัท หรือ

บคุคลภายนอก พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

(6)   พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(7)   พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทฯ ได้ 

(8)  แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

(9)  พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

(10) พิจารณาอนมุติัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุติัดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(11) พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทํา

เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

 

  1.17 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

  

 กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่

เป็นอยู่ จดุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบติังานนีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อย รวมถงึนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

อีกด้วย    

 

 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ 

 ในทกุสิน้ปีสว่นงานเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) เพื่อให้

คณะกรรมการประเมินผลงานประจําปี ซึง่ภายหลงัจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่ง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลบัมายังสว่นงานเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป 
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 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ 

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถงึ ดีมาก-ดีเย่ียม 

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถงึ ดี 

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถงึ ค่อนข้างดี 

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถงึ พอสมควร 

- คะแนนที่ได้รับต่ํากว่า 50 หมายถงึ ควรปรับปรุง 

 

 แบบประเมินผลปฏิบติังานคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) พิจารณาจาก โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที่ของกรรมการ 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

  

  1.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสงูสดุในตําแหน่ง

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป  

 

  1.19 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนการ

พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และการดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการประเมินผล

งานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการ

ปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 

  1.20 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 

  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารไว้ (โปรดดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 

  1.21 บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

 

  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

หมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
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  1.22 การเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอํานาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชี

ภายนอก เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

  1.23 กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงและมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 

  บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จํานวน 1 คน ซึง่ถือเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทํางาน

ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัฯ  คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 

คณะกรรมการบริษัท) 

 

  1.24 การจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด  

 

  ในกรณีที่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตําแหน่งดังกล่าว 

โดยการให้ผู้บริหารในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือก

บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสยัทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ โดย

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติัให้ดํารงตําแหน่งแทน 

  

 1.25 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

 

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา

กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําหน้าที่ในการ

พิจารณาสรรหากรรมการ และผู้ บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน ทกัษะจําเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสงู ไม่จํากัด

เพศ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ  นัน้ สว่นหนึง่จะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ซึง่จะก่อให้เกิด

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่

ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจําเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแล้วแต่กรณี ซึง่ถือเป็นกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ 

 

1.26 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที่เหมาะสมจงูใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  ซึง่แบ่งเป็น

สองสว่น คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
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พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่เป็น

ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 

1.27 การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชมุ  เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือเร่ืองอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2557 ได้มีการประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ 

 

  1.28 การไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านัน้ คือ บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

  1.29 การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 

   

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

หมวด เลขานกุารบริษัท และหมวด ประวติัของเลขานกุารบริษัท 

 

1.30 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

     

 บริษัทฯ ยดึมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส และไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับการทุจริต ดังนัน้ เม่ือวันที่ 1 

กนัยายน 2557 บริษัทฯ จงึได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  

 

 1.31 การไม่กระทําผิดด้านการทุจริต/กระทําผิดจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการและช่ือเสียงในทางลบ 

   

 ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไม่มีการกระทําผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ

กระทําผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทําการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเร่ืองการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีช่ือเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทําหน้าที่สอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการแต่อย่างใด 
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2) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 

 2.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือริดรอน

สิทธิของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกําไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 

การรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอช่ือ

กรรมการ สทิธิในการส่งคําถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนน  สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการและ สทิธิในการออกเสยีงแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  

 

2.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

      2.2.1 การกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการประชุมเพ่ืออํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือ

หุ้นทุกกลุ่มซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

 

ในการจดัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่จะจัดขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดุลประจําปี 

บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานที่ ที่จะจดัประชมุ ซึง่มีความพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุกลุ่ม ซึง่รวมถงึผู้ ถือหุ้นที่เป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จดัประชมุ

ในวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเร่ิมประชมุในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นทกุคนสามารถสง่ใบลงทะเบียน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชมุใน

เขตกรุงเทพฯ หรือท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่าย

และจะมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคําชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือ

ประกอบ มติที่ขอตามที่ระบไุว้ในหนังสอืเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ

การประชมุ โดยไม่มีการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชมุ

วิสามัญผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจําเป็นหรือสมควร 

 

2.2.2 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

 

บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด

ค่าบริการ ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 

 

 2.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถงึการมีกลไกในการป้องกนัการครอบงํากิจการที่จะทําให้ 
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ฝ่ายจดัการ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่

โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นในกลุม่ของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสดัส่วนของหุ้น 

free float มากกว่ากฎหมายกําหนดและมากกว่าร้อยละ 25 

 

2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 

 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามเก่ียวกับบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณา

และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วย 

  

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือ

กรรมการและสง่คําถามก่อนวนัประชมุเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยได้

ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุน

สมัพนัธ์) 

  

 2.5 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

2.5.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 

 

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นควรนําเอกสารที่ใช้แสดงตวัเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บตัรประจําตัวประชาชน 

หรือหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 

หนงัสอืมอบฉนัทะ และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ

เป็นผู้แทน จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสอืมอบฉนัทะและหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคล   ที่มีการรับรองสาํเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อน

เวลาประชมุ 

 

 2.5.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ นอกจากนี ้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร

สงูสุดของบริษัทฯ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความ

คิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
จาํนวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2557 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 1/1 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1/1 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 1/1 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 1/1 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 1/1 

6. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ * 1/1 

7. ดร.ปิยสวัสด์ิ อมัระนนัทน์ ** 1/1 

8. นายครรชิต บนุะจินดา 1/1 

9. นายวิเชียร เมฆตระการ *** 0/0 

10. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล **** 0/0 

11. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ 1/1 

12. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 1/1 

13. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 1/1 

14. นายปิยะ ประยงค์ 1/1 

15. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ***** 1/1 

16. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ ****** 1/1 

หมายเหตุ      

 * นายวสิทุธิ์ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

 ** ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 ให้เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป   

 *** นายวเิชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ของนายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2557 เป็นต้นไป 

 **** ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 ให้

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ของนายวสิทุธิ์ ศรีสพุรรณ) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป 

 ***** นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2557 

 ****** นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ พ้นจากตําแหนง่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหารและรอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษายน 2557 
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     2.5.3 การกําหนดวาระการประชุม 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกําหนดวาระการประชุม

ไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลอืกตัง้กรรมการ การกําหนดอํานาจ

กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ  

 

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่ม

วาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กําหนดไว้ในวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

 

 2.5.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

 

บริษัทฯ จดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 

 

  2.5.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถาม/แสดงความ 

                        คิดเห็น 

 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ

ประชมุตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตร

ลงคะแนนเสียง สําหรับผู้ ถือหุ้ นใช้ในการลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ในการ

ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้

บตัรลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม   ซึ่ง

การออกเสยีงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง และถือเสยีงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่

ประชมุเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 

 2.5.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

    

            บริษัทฯ สนนัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตามกฎหมาย และวาระที่สําคัญ เช่น 

การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี

มีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

 

    2.5.7 การบันทึกรายงานการประชุม   

 

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ

ประชมุ ตลอดจนรายช่ือ พร้อมตําแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ กรรมการที่ลาประชุม และคําถาม คําตอบ คําชีแ้จง 
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ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรในรายงานการประชมุอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมี

สว่นร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระ

การประชมุเร่ืองใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสยีงเลือกตัง้ หรือ

ถอดถอนกรรมการ 

 

2.6 การเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากการประชมุ หรืออย่างช้าในช่วง

เช้าของวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com 

 

2.7 การจ่ายเงินปันผล  

 

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมติัจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 

  

 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 

หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและ

ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกําไร

สว่นที่เหลอืจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็น

เงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุสํารอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัท

ต่อไปบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่

คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 

2.8 การแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 

ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ 

 

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ /11. การกํากับดแูลกิจการท่ีดี  หน้า 122 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 
3) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั 

 

3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 

กําหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการ

พิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณา

เห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทําหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการ

ล่วงหน้าตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

   

3.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

                  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ

มอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ได้ระบถุงึเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้คําแนะนํา ขัน้ตอน

ในการมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

โดยกรอกเอกสารหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับ

หนังสือนัดประชุม ซึ่งไม่ได้กําหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยาก ต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ น

สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุน

สมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 2  คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือ

หุ้น 

 

3.2.2  การส่งหนังสือนัดประชุม 

    

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบใุห้การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัลว่งหน้าก่อน 

การประชุมผู้ ถือหุ้ น แต่ในทางปฏิบัติ  บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  21 วัน ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้การจัดส่งหนังสือนัด
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ประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี ้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอ

ต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 

เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง

ดงักลา่วด้วย  

 

บริษัทฯ ประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อย

กว่า  3 วนั และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท www.pruksa.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์)ล่วงหน้า

อย่างน้อย30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูล วัน 

เวลา สถานที่ วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอและ

ทนัเวลา  

 

3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น 

การให้กู้ ยืมเงิน การคํา้ประกนัสนิเช่ือแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด 

 

3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในที่เป็นลายลกัษณ์อักษรและมีการแจ้ง

แนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบติั และกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจํา โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน 

 

3.5 การทํารายการเกี่ยวโยงกัน 

   

  ในกรณีที่มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรือขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทํารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับช่ือและความสมัพันธ์ของ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั  นโยบายการกําหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนและรายการที่ เก่ียวโยงกันดังกล่าวต้องกระทํา

อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)   โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่ได้ทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุม่ธุรกิจที่มีการ

ทํารายการเก่ียวโยงกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ คือ เม่ือพิจารณาระดับของการทํารายการไม่ว่าจะ

เป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น 
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3.6 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ 

 

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรัพย์ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

3.7 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 

 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสงูของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เก่ียวกับ

การซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทําการซือ้/ขาย เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้สําหรับ

กรรมการและผู้บริหารแต่ละคน 

 

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริษัทฯ เคารพในสทิธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีต่างๆ และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท 

ฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสทิธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลกูค้า     

คู่ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกลุ่มต่างๆ  ตามบทบาทและหน้าที่ ทัง้นีเ้พื่อให้กิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผล       

ประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  

 

  4.1 การกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 4.1.1  คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้น เหตเุพราะตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ 

ดังนัน้ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสดุให้กับผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึงการ

เจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ดําเนินการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

 (1)  ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนตัดสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและ

รายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและ

ด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

 (4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 
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  สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 

 (5)   บริษัทฯ ต้องปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  

พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุ และเป็นปัจจยัสาํคญัสูค่วามสาํเร็จของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จงึได้มุ่งพฒันาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางาน

เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง 

แต่งตัง้และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ   

บริษัทฯ ถือปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทยีมกนัไม่คํานงึถงึเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ 

 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิต  ทรัพย์สนิของพนกังานอยู่เสมอและยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเร่ืองค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี  

และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้สวสัดิการของพนักงาน อาทิ เช่น 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ สวัสดิการเพื่อซือ้ที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสงัคม Fitness & Sport Club  

กองทนุเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน ของเย่ียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้า

รักษาตวัที่โรงพยาบาลและเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด

เพื่อเคารพศพ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

 

 (1)       ความเป็นส่วนตัว 

 สทิธิเสรีภาพสว่นบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 

หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือ

ข้อมลูสว่นตวัอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือ

บคุคลอื่นใด ทัง้นีก้ารลว่งละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามหน้าที่โดย

สจุริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 

1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษา

ของบริษัทฯ 

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ 

1.3 จํากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูสว่นตวัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่

จําเป็น 
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 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสท่ีเท่าเทียม 

         2.1   บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 

  2.2   บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

คํานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ

ข้อกําหนดอื่นๆ ที่จําเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ

สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบติังานและความสามารถของบริษัทฯ ในการ

จ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

  2.4   บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการทํางาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป 

          โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 19 

ช่ัวโมงต่อคน 

 2.5   บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพันธ์อันดีใน

การทํางานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่

เสมอตามโอกาสอนัควรและเท่าที่จะทําได้ 

2.6   บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ือง

คบัข้องใจเก่ียวกับการทํางาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและ

กําหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสมัพันธ์อันดีในการ

ทํางานร่วมกนั 

 

 (3)   การล่วงละเมิด 

 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบติัตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไม่พึงกระทํา

การใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

 3.2   พนกังานต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ

การกระทําต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

และจิตใจ 

  3.3   เคารพความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การจัดการด้านสิทธิ

มนษุยชน) 

 

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  

   

   บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังานรวมถงึผู้ มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ รับเหมาให้เป็น

ผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพื่อการวางแผนการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

(Career Management) ของพนกังานโดยมีวิธีการพฒันาที่หลากหลาย อาทิ  
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  - พัฒนาระบบ Learning Management System กับ SAP เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างาน 

สามารถที่จะบริหาร หรือวางแผนการพฒันาของตนเองและทีมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้อง

กบัความจําเป็นในการพฒันารายบคุคลอย่างต่อเนื่อง 

  - พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการเช่ือมโยงไปสู่การจัดสรร

ผลตอบแทน (Long Term Benefit / Shot Term Benefit) อย่างเป็นธรรม 

  - การพฒันาผู้ รับเหมา (Sub-Contractor) เพื่อเพิ่มพนูทกัษะในการทํางาน 

  - จดัหลกัสตูรการอบรมพฒันาพนกังานทกุระดบั โดยพนกังานทุกคนมีสิทธิในการพิจารณาสมัคร

เข้ารับการอบรมที่ตรงกบัความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม 

  - พฒันาและปรับปรุง Competency Model ให้สอดคล้องกบัทิศทางและสถานการณ์ทางธุรกิจ 

  - การพฒันาระบบ Career Management เพื่อให้พนกังานทุกคนในองค์กรมีโอกาสในการเติบโต

ไปพร้อมกบัการเติบโตขององค์กร 

   - จัดกิจกรรม Career Day และ Career Roadshow เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน

เส้นทางอาชีพของตนเอง 

  - การพฒันาระบบ Talent Management เพื่อหาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อพัฒนา

ให้พนักงานกลุ่มนัน้มีศักยภาพโดดเด่นและสมบูรณ์แบบมากที่สดุ เพื่อเข้ามาเป็นทีมสําคัญที่จะ

ขบัเคลือ่นองค์กรไปข้างหน้า 

   - การพฒันาระบบ Succession Planning เพื่อเป็นการจดัเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมา

ดํารงตําแหน่งที่ว่างอนัเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกษียณอายุ การย้ายไปรับผิดชอบงาน

อื่น การลาออกของเจ้าของตําแหน่งเดิม หรือเพื่อรองรับตําแหน่งที่จะกําหนดขึน้ใหม่ ซึง่เรียกบุคคลผู้นัน้

ว่า “ผู้สบืทอดตําแหน่งงาน” (Successor) ต่อไป  

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสทิธิมนษุยชน) 

 

   นโยบายท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   

   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้าน

สทิธิมนษุยชน คือ เร่ือง การสรรหาว่าจ้าง ซึง่บริษัทฯ จะยดึหลกัจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดย

ไม่มีการเลอืกปฏิบัติทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

หน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และ

บริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว่าจ้างพนักงานเข้าดํารงตําแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา

โดยตรงมีความสมัพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ทําให้ทกุคนมีโอกาสเท่าเทียมกันใน

การเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนกังานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับ

ตําแหน่งงานนัน้ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบติัตามกฎหมายเร่ือง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงาน

กบัหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทํา ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่จัด
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จ้างพนกังานผู้พิการ บริษัทฯ จะสง่เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ

เป็นทนุสาํหรับการใช้จ่ายเก่ียวกบัการคุ้มครองและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสทิธิมนษุยชน) 

 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ

และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการ

ดําเนินงานดงันี ้

 (1)    สง่มอบผลติภัณฑ์และบริการที่มีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและ

มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่าวสาร

ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

           (2)   ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า 

เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ

โฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลกูค้า อันเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 (3)  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการ 

ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่าน  

www.pruksa.com และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4)  รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่นําข้อมลูไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่

ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบังคบัของกฎหมาย 

 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะประสบความสําเร็จอย่าง

ยั่งยืน และดํารงความเป็นบริษัทฯ ชัน้นําในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม โดยการสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ 

ผูกขาด หรือกําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง

การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมี

หลกัการปฏิบติัตวัต่อคู่แข่งทางการค้า ดงันี ้

 (1)   ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 

 (2)   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  (3)   ไม่กลา่วหาในทางร้าย หรือมุ่งทําลายช่ือเสยีงแก่คู่แข่งทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการทําสญัญา หรือข้อตกลง อนัอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการ

ค้าอย่างไม่สมเหตสุมผล 
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 คู่ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการดําเนินการ

สรรหา การจดัซือ้ และจดัจ้างผู้ รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า 

ผู้ ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา  

เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกบับริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และ

เป็นธรรมกบัคู่ค้าทกุราย ดงันัน้ ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ใน

ลกัษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การให้โดย

ธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการ

ตอบแทน หรือในกรณีที่   คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดย

โปร่งใส ไม่เป็นธรรมกบัคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบทนัที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซือ้ 

จดัจ้างแก่คู่ค้าทกุราย ซึง่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และ

เท่าเทียม 

 

การสรรหา จดัซือ้ จดัจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

 

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัต่อไปนี ้

1.1 มีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั 

1.2 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคู่ค้าและคู่สญัญา 

1.3 จดัทํารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 

1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ  และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา

อย่างครบถ้วน  และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจัดหา 

1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา  ตามเง่ือนไขการชําระเงินที่ตกลงกนั 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสมัพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวัตถุประสงค์

ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินคณุภาพทางด้านเทคนิค และมี

ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น

ครอบครัวหรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นสว่น 

5. ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น 

 

วิธีการประเมินคู่ค้า 

 

1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการทํางาน 
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2. ประเมินคณุภาพของงาน สนิค้าและบริการ 

3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการสง่มอบงาน สนิค้าและบริการ 

4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน 

 

การร้องเรียน 

 

1. การแจ้งข้อร้องเรียน 

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่าง

หนึง่ ซึง่สอ่ไปในทางทจุริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบทันทีผ่านช่องทาง Pruksa Contact Center โทร.1739 หรือ ทาง Website 

(www.pruksa.com) หรือ คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน (GRC@Pruksa.com)  หรือ ทางไปรษณีย์ ส่ง

ถงึคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน หรือคณุยวุธิดา แซ่ว่อง โทร 02-298-0101 ต่อ 1143 

2. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

2.1 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสยีหายใดๆ แต่

หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้

ทราบ หรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

2.2 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือตวั ช่ือ

สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมลูอื่นใดที่สามารถระบุตวัผู้แจ้งได้แล้วดําเนินการสบืสวนว่า มีมูลความ

จริงเพียงใดหรือไม่ 

2.3 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลบั และเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานงึถึง

ความปลอดภัย และความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2.4 กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่

ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 

หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน

เสยีหาย หรือความไม่ปลอดภัย 

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็น

ธรรม 
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 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหนี ้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนั 

การบริหารเงินทนุและกรณีที่เกิดการผิดนดัชําระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรือ

เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชําระหนี ้รวมถงึการปฏิบติัตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีกํ้าหนด

อย่างเคร่งครัด ดงันี ้

(1) ชําระหนีคื้นต่อเจ้าหนีต้รงต่อเวลาตามเง่ือนไขที่กําหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชําระหนี ้

(2) ในการชําระหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้และความรับผิดชอบในหลกัประกนั หรือการคํา้ประกนัต่างๆ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 

(3) เม่ือมีเหตสุาํคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท้ี่ต้องชําระ 

บริษัทฯ จะบริหารเงินทนุโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพื่อร่วมกนัหาวิธีป้องกนั หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้

เกิดความเสยีหาย 

(4) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ที่เจ้าหนีกํ้าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา

เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ยัง่ยืนสบืไป บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องและกําหนดนโยบายด้าน 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุก

กระบวนการ (Process) และทั่วทัง้องค์กร ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ

ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญและปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

(2) มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติ

กนัภายในองค์กร 

(3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม 

(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้า

ไปดําเนินธุรกิจ 

(5) ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่

บริษัทฯ ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ดําเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และชมุชน 

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตาม

ควรแก่กรณี 

(7) ดําเนินการป้องกนัอบุติัเหต ุควบคมุการดําเนินงาน ตลอดจนควบคมุการปล่อยของเสียให้อยู่ใน

เกณฑ์ค่ามาตรฐาน 
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(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

ชีวิตและทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่นอกกระบวนการ เพื่อร่วมสร้างความยัง่ยืนให้กบั

สงัคม ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา  ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และด้านศาสนา

และศิลปวฒันธรรม   (รายละเอียดตามเนือ้หา ในหมวดความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม) 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันายกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการ

จดัทํารายงานผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 

Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาที่ยัง่ยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชดัเจน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน” หมวด การ

ดําเนินงานด้านสงัคม) 

 

ผลของการดําเนินด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดงันี ้     

1. รางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ “Corporate Social Responsibility Awards” จาก

งาน  SET  AWARDS 2014 ในฐานะเป็นองค์กรที่โดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม โดยมอบให้เพื่อเป็นแบบอย่างสาํหรับภาคธุรกิจอื่นๆ  

2.  รางวัล CSRI Recognition 2014 ประเภทรางวลัทัว่ไป ที่จดัขึน้โดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) ซึง่

มอบให้แก่บริษัทที่ตระหนกัถงึความสาํคัญและมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างต่อเนื่อง 

3. รางวัลประเภทดีเด่น Sustainability Report  Awards 2014 จากการประกวดรายงานความยัง่ยืน ซึง่

จดัโดย CSR Club และสมาคมจดทะเบียนไทย  ซึง่มอบให้แก่บริษัทที่มีรายงานความยั่งยืนที่สมบูรณ์  

   น่าเช่ือถือและมีการนําเสนอที่ดี ซึง่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวใน

กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวลันี ้

 

 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับ

การดูแลเ ร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัย 

สขุอนามยั ชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่จะร่วมก้าว

เดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน

และสังคม  อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

โดยรวม ดงันี ้ 

(1) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้การดําเนนิกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความ

ปลอดภัย และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(2) กําหนดให้ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบัติงานของ

พนกังานทกุคน 

(3) กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ นํา อบรม ฝึกสอน     

จงูใจให้พนกังานปฏิบติังานด้วยความปลอดภัย 

(4) กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 

(5) กําหนดให้พนกังานทกุคนต้องดูแล ทําความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่

ปฏิบติังานของตนเองอยู่เสมอ 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของ

พนกังานให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

(7) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการ

ปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถงึการจัดการของเสยีอันตรายและไม่อันตรายเพื่อ

รักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 

(9) ใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา้ อากาศ ของ

เสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สดุต่อ

สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สภาพแวดล้อมในการทํางานและหมวด การดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม) 

 

สรุปสถิติการเกิดอบุติัเหต ุจากการทํางานในปี 2557  คือ ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือเจ็บป่วยจากการ

ทํางาน จํานวน 27 คน  

  

 4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการไม่ล่วง ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือลขิสทิธ์ิไว้ ซึง่ถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัทฯ และการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือช่ือรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิ

ของบคุคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา

อื่นๆ  หรือกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เถ่ือนหรือ

ซอฟแวร์ที่ไม่ได้รับอนญุาตอย่างถกูต้องให้กบัทางบริษัทฯ 

 

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ /11. การกํากับดแูลกิจการท่ีดี  หน้า 134 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

4.3 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ันและห้ามจ่ายสินบน  

   

(1) การให้และรับสินบน 

1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจ

ปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อัน

ชอบธรรม 

1.2 พนกังานพงึละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจ

ให้ผู้นัน้กระทํา หรือละเว้นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของ

ตน 

 

(2)   ของขวัญ หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ 

 

2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่ง

ผู้ รับพงึพิจารณาและปรึกษาผู้บงัคบับญัชาต้นสงักัดเพื่อขอคําแนะนําตามความเหมาะสม 

2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเ ป็นเ งินสด เ ช็ค พันธบัตร หุ้ น ทองคํา อัญมณี 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิง่ของในทํานองเดียวกนั 

2.3 ของขวญั หรือของที่ระลกึที่มีมลูค่าที่เหมาะสมในโอกาสอนัสมควร เช่น การให้ปฏิทิน  

สมุดไดอาร่ี เคร่ืองเขียนที่มีลกัษณะเป็นของชําร่วยในวันขึน้ปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถ

ยอมรับได้ 

2.4 หากพนกังานได้รับของขวญั ของชําร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณา

ว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและ

สง่คืน หรือพิจารณาดําเนินการสง่มอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ ยกเว้นของที่เน่าเสีย

ได้ หรือมีอายจํุากดั 

2.5 พนกังานควรหลกีเลีย่งการให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุความสมัพันธ์

ปกติจากบคุคลอื่นที่มีธุรกิจเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ 

 

 4.4 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

 

 นอกจากการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ทําให้

คนทัง้องค์กรมีสว่นร่วมกบัการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา  

E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วโดยการสาํรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเร่ืองการ

ต่อต้านการทจุริต 
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4.5 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

 บริษัทฯ ได้มีหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ ตามคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ในการต่อต้านการทจุริตไปแล้วเม่ือวนัที ่ 1 กนัยายน 2557 

 

4.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปช่ัน 

  

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการ

จัดซือ้ จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการกําหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงาน Precast ไว้อย่างเป็น

มาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทัง้เปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน 

ประชาชนและภาครัฐ ฯลฯ 

 

4.7 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้จดัอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดแูล 

หรือเก่ียวข้องในการป้องกนัการทจุริตภายในองค์กรและสง่บคุลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน โดยจดัให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชัน่แก่พนกังานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าทํางานและมีการอบรมพนักงาน

ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ในรูปของ Video และ Billboard ตลอดจนประกาศและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกํานลั การ

เลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

 

 4.8 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

  

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทัง้

ภายในองค์กรและบคุคลภายนอก ดงันี ้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสงัคม 

รวมทัง้อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการปลกูฝังค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการ

ทํางานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ การฝีก

อบรมและให้ความรู้ ด้านสิง่แวดล้อมภายในแก่พนกังานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ตัง้แต่วันแรกของ

การเร่ิมงานและการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและองค์กรที่สนใจเข้าเย่ียมชมโรงงาน

พฤกษา          พรีคาสท์ เป็นต้น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การดําเนินงาน

ด้านสิง่แวดล้อม 
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4.9 การร้องเรียน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเร่ืองที่อาจทําให้เกิด

ความเสยีหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้

(1)    การแจ้งข้อร้องเรียน 

  หากพนกังานหรือผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่พบเห็นการกระทําที่สงสยัว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการ

ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสยั หรือรายงานต่อผู้ รับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

- ระดบัผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดบั 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กําหนด เช่น ร้องเรียนต่อฝ่ายสือ่สารองค์กรของบริษัทฯ 

ทางโทรศพัท์ หมายเลข 1739 และทางอเีมล์ webmaster@pruksa.com 

(2) กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับร้องเรียน 

- รวบรวมข้อเท็จจริง 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดําเนินการ หรือ

หน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นอย่างเดียวกนัแต่เรียกช่ืออย่างอื่น 

- ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและ

วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกช่ืออย่างอื่นเป็น

ผู้ ดําเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็น

ผู้ ดําเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป 

(3) มาตรการดําเนินการ  

  - ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรเทาความเสยีหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความ

เดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

  (4) รายงานผล 

- ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคัญ

ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี 
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(5) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหมวด คู่ค้า คู่สญัญา เร่ือง การร้องเรียน) 

 

 4.10 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

                       

บริษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว โดยการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลตุามเป้าหมายที่กําหนด โดย

นําแนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผล

การปฏิบติังาน รวมถงึการจดัสวสัดิการอื่นๆ  เพื่อสร้างความผูกพันของพนกังาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตราเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนพืน้ฐาน โดยมีอตัราผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอัตรา 1:1 เช่น การขึน้เงินเดือน โบนัส   เป็น

รางวลัตามผลงาน ค่าคอมมิชชัน่ เป็นต้น 

 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อย่างสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ 56-1) รายงานประ 

จําปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสื่อมวลชนต่างๆ  บริษัทฯ จัดให้มี

หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ  กับผู้ ถือหุ้ น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ

ผู้ เก่ียวข้อง 

 

บริษัทฯ  ให้ความสําคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทั่วถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่แสดงถงึผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสดุที่

แสดงให้ผู้ใช้ข้อมลูสามารถทราบถงึผู้ ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯอย่างชัดเจน นโยบายการกํากบัดูแล   

กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเก่ียวกับการดูแลสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี คําอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชี

ให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชมุในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่

กรรมการและผู้ บริหารระดับสงู โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด  
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5.1 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

บริษัทฯ เลง็เห็นและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการนําหลกัการ

ดงักลา่วไปใช้พฒันาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง

ยัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวด สทิธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ

ปฏิบติัตามหลกัการในหมวดต่างๆ แต่ในบางหมวดบริษัทฯ ยงัไม่สามารถปฏิบติัได้ครบทุกข้อ เช่น คณะกรรมการบริษัทยัง

ไม่มีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

รวมทัง้ไม่มีการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นของกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ที่กําหนดไว้ว่า สามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านัน้ คือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) เนื่องจากยงัไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ    แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ 

จะพยายามปฏิบติัตามให้ครบถ้วนโดยจะปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกบัหลกัการดงักลา่วต่อไป 

 

5.2 ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คําอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน) 

 

5.3 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตวัชีว้ัดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่การเงนิ)  

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า จงึให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศยัที่จะสง่มอบให้กบัลกูค้ามีการพฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทฯ 

ได้จดัให้มีฝ่ายวิจัยการตลาดและศูนย์กลางการจดัการนวัตกรรมภายใน รวมทัง้ได้มีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

เพื่อทําการสํารวจ วิจัยและวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่ ตลอดจนศักยภาพของทําเลที่ตัง้

โครงการในด้านสาธารณปูโภคต่างๆ ซึง่ทําให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่

อยู่อาศยัของผู้บริโภค ซึง่รวมถงึบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทําเลที่ตัง้และระดับราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้นําผลสํารวจจาก

การวิจยัไปใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ต่อไป (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

หมวด ความรับผิดชอบต่อผลติภัณฑ์) 

 

 

5.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 
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 5.5 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 

 

5.6 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดําเนินธุรกิจ 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจยัความเสีย่ง) 

 

5.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 

5.8 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน) 

 

5.9 ประวัติของคณะกรรมการ 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 

 

5.10 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการ

และผู้บริหาร) 

 

5.11 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบุคคล 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 

5.12 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
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5.13 การเปิดเผยข้อมูลจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2557 และ 2556) 

 

5.14 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ) 

 

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกัน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เร่ือง การทํารายการเก่ียวโยงกัน 

และรายการระหว่างกนั) 

 

5.16 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร 4 รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ รายงานการซือ้-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ทราบ 

 

5.17 การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 

ช่ือ  ตําแหน่ง 

ในรอบปี 2556        ในรอบปี 2557             

จาํนวนหุ้นคงเหลือ จาํนวนหุ้นคงเหลือ  

ณ 27 ธันวาคม 2556 ณ 30 ธันวาคม 2557 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการ 
- - 

  และกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 1,208,257,500 1,214,000,000 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 
กรรมการอิสระ 1,300,000 200,000 

   ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ - - 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ - - 

6. นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการอิสระ - - 

7. ดร.ปิยสวัสด์ิ อมัระนนัทน์ * กรรมการอิสระ - 18,500 
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ช่ือ  ตําแหน่ง ในรอบปี 2556        ในรอบปี 2557             

  จาํนวนหุ้นคงเหลือ จาํนวนหุ้นคงเหลือ  

  ณ 27 ธันวาคม 2556 ณ 30 ธันวาคม 2557 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ ** กรรมการอิสระ - - 

9. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล *** กรรมการอิสระ - - 

10. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ กรรมการ - - 

11. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ 480,100 693,000 

12. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 79,078,600 78,399,500 

13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 878,600 678,500 

14. นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ 
กรรมการผู้จดัการ 

544,600 540,400 
กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

15. นายวีระศักด์ิ แก้วหนู 
กรรมการผู้จดัการ 

205,400 87,200 
กลุม่ธุรกิจพิเศษ 

16. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

55,000 35,000 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 หมายเหต ุ

         *   ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557  

             ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป   

      ** นายวเิชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557  

          ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ของนายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์)  

          โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 

*** ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557  

       ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แทนท่ีในตําแหนง่ของนายวสิุทธิ์ ศรีสพุรรณ) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557   

       เป็นต้นไป 

 

5.18 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 

ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีของตนเอง คู่สมรส และ บคุคลที่เก่ียวข้องต่อคณะ กรรมการ

บริษัท โดยส่งข้อมลูสว่นได้เสียดงักลา่วไปยงัเลขานกุารบริษัท และให้เลขานกุารบริษัท จดัสง่สาํเนารายงานให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการ

และผู้บริหารสง่แบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสยี (ฉบบัแก้ไข) ให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่

มีการเปลีย่นแปลงและให้เลขานกุารบริษัทจดัสง่สําเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 
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 5.19 นโยบายการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกนัที่สาํคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ (โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการระหว่างกนั) 

 

5.20 นโยบายการจดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

   

บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเปิด

โอกาสให้พบผู้ บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วและข้อมลูในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)    

 

นอกจากนี ้ในปี 2557 ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ได้รับรางวัลจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในงาน 

SET  Awards 2014 รางวัลที่ได้รับจํานวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสมัพันธ์ยอดเย่ียม (Best 

Investor Relations Award) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทนุสมัพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations 

Awards) ทัง้นีย้งัมีการจดักิจกรรมนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้รับ

ข้อมลูอย่างทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

• จดัประชมุนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

4 ครัง้ เพื่อแถลงวิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจประจําปี แถลงผลประกอบการประจําปี ปีละ 1 ครัง้ รวมถงึการจัด

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครัง้ ภายหลงัจากที่ได้นําสง่งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

(Operating Results) ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว  

• จัดทํา / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกบัแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจ  รายไตรมาส  

• เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เข้าพบ (Company Visit)  และ/หรือ ประชุมทางโทรศัพท์ 

(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสอบถามถงึนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน 

(ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ได้แจ้งต่อตลาดหนักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์แล้ว) ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน และความ

คืบหน้าด้านการดําเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจ อย่าง
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สม่ําเสมอ โดยในปี มี Company Visit  49 ครัง้ และมี Conference Call 9 ครัง้ เย่ียมชมโรงงาน 1 ครัง้และ

เย่ียมชมโครงการ รวม 14 ครัง้ 

• นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast 

Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลติแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ที่ทนัสมยั 

ที่สดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ที่เป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ

คอนโดมิเนียม  

• ร่วมกิจกรรมกบัทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ  งาน SET in the city และ งาน opportunity day 

เพื่อให้ข้อมลู ตอบข้อซกัถาม ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย  นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และสือ่มวลชน  

• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามคําเชิญของบริษัท ฯ  หลกัทรัพย์ต่างๆเพื่อให้ข้อมูล

ตอบข้อซกัถามรวมถงึแลกเปลีย่นมมุมองธุรกิจของผู้ ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดย

ในปี 2557มี Roadshow ในประเทศ 5 ครัง้ และต่างประเทศ 4 ครัง้ 

• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดับสงู ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์  เช่น TNN, 

Money channel, CNBC และ อื่นๆ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อ

แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นํามาพฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ    

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ที่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com  หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2298 0101 

ต่อ 2669   

 

6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 

บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบริหารความเสีย่ง  

 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

  

บริษัทฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้

มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ

ควบคมุการบริหารงานภายในบริษัทฯ  ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทัง้

คู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ  อย่างเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ       

นายเปรมศกัด์ิ วิลลกิลุ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 
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6.2 การบริหารความเสี่ยง  

 

บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะบริหารความเสีย่งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจัยภายในและ

ปัจจยัภายนอกให้มีความเสีย่งคงเหลอือยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดให้มี

การสอบทานปัจจยัความเสีย่งในทกุๆ ด้านอย่างสม่ําเสมอ ครอบคลมุถงึความเสีย่งเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การ

บริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสที่จะ

เกิดความเสีย่งและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การ

กําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทัง้นีโ้ดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเก่ียวกบัความ

เสีย่งที่สาํคญั 

 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนว 

ทาง เดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทฯ  จงึได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของกลุม่บริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสตัย์ ใน

วิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถงึความปลอดภัยของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้าน 

การทจุริตคอรัปชัน่ การต่อต้านการให้สนิบน การเก่ียวข้องกบัการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพ

กฎหมาย และหลกัสทิธิมนษุยชน โดยพนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดยกําหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบในการสง่เสริมให้ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ  

ยอมรับและศรัทธามาตัง้แต่ปี 2549  

 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ที่  8/2553 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการ

ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อให้ครอบคลมุแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดีตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึน้  เพื่อให้การ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

เป็นที่ยอมรับของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเว็บไซต์

ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพันธ์) รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา, E-mail ฯลฯ และ

จดัเตรียมช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้เสยี  ซึง่รวมถงึพนกังานสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซด์ได้

ด้วย 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้จัดทําวีดีทัศน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทัง้จัดให้มีการฉายให้
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พนกังานใหม่รับทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี

ความเหมาะสมอยู่เสมอ  โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธ

กิจ วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมี

จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 

11.2  การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 

ในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึง่มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 

วนั ก่อนและ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ 

ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่า ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินัย

เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างและ

ดําเนินคดีในกรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมาย 
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11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

ประเทศไทย และสาํหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย มัลดีฟส์ และเวียดนามโดยได้

จ่ายให้กบักลุม่บริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 2554 2553 

ค่าสอบบัญชีบริษัท ฯ และ บริษัท

ย่อยในประเทศไทย 

3,980,000 3,600,000 3,600,000 3,900,000 3,850,000 

ค่าสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1,437,420 1,795,950 1,077,536 1,342,345 840,078 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 132,000 157,000 245,500 131,760 105,205 

รวม 5,549,420 5,552,950 4,923,036 5,374,105 4,795,283 

 

นอกจากนี ้ยงัมีค่าบริการอื่น ๆ ดงันี ้

 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 
 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 2554 2553 

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 1,551,500 2,134,300 1,675,115 721,220 1,504,563 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 2554 2553 

ตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน - - - 107,877 - 

ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ 1,064,650 - - - - 

สอบทานระบบ PISIS 856,000     

โครงการบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity 

Management : BCM)* 

500,000 - - - - 

รวม 2,420,650 - - 107,877 - 

หมายเหตุ : * ค่าบริการทัง้หมด 5,000,000 บาทเป็นงานบริการต่อเน่ือง ทัง้นีกํ้าหนดการจ่ายตามสดัสว่นการสง่มอบผลงาน 
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3. บริษัท สาํนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากดั 

 

หน่วย : บาท 2557 2556 2555 2554 2553 

ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทนุ - 4,368,000 - - 3,969,700 

รายงานเก่ียวกบักฎหมาย

ประเทศอินเดีย 

- - - 32,100 - 

 หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากดั เป็นคนละนติิบคุคลกบั บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และขอบเขตงานท่ีให้คําปรึกษาดงักลา่วไม่ซํา้ซ้อนกับงานด้านการสอบบญัชี 

 

11.4 การปฎิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

       

บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ในเร่ืองอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ได้มีการเปิดเผยไว้ในสว่นการจดัการ หวัข้อการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น   
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12. ความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ 

 

พฤกษา สร้างสงัคมอย่างยั่ งยืน (CSR in Process) 

 

พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมัน่ดําเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างมัน่คง ควบคู่ไปกบัการให้ความสาํคญัต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทัง้คิดค้นนวัตกรรมก่อสร้างอย่างไม่

หยดุนิ่ง เพื่อสร้างสรรค์ที่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพให้กบัลกูค้า โดยมุ่งเน้นคณุภาพบ้านที่ดี และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

บริษัทฯ สร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสต์ (Pruksa Precast) แห่งใหม่ จํานวน 2 โรงงานในปี 2556 โดยใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนันี ควบคมุการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขัน้ตอน ทําให้ได้ชิน้งาน

ที่มีคณุภาพสงูกว่ามาตรฐาน อีกทัง้ยงัเป็น Green Factory แห่งแรกของเมืองไทย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีระบบ 

Concrete Recycling ที่ทําให้ไม่มีเศษวสัดเุหลอืทิง้จากการผลติ 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของพฤกษา (CSR after Process) 

 

พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR After Process) โดย

มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ  

 

 ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน  

 

บริษัทฯ เลง็เห็นความสาํคญัในด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน โดยดําเนินโครงการต่างๆ อาท ิ

- โครงการ “ทนุพฤกษา” ที่ดําเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปี 2557 บริษัทฯ มอบ “ทุนพฤกษา” 

จํานวน 501 ทนุ มลูค่ากว่า 3.3 ล้านบาท แก่บตุรลกูค้า บตุรพนกังาน และเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาด

แคลนทนุทรัพย์ ทัง้ในระดบัประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนีย้ังมีนโยบายให้การสนับสนุน

ทนุเรียนดีแก่ผู้ที่ศกึษาด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นกําลงัสําคญั

ในการพฒันาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป 

- โครงการ “Pruksa Precast Factory Learning Center” เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา จาก

สถาบนัการศกึษาต่างๆ  และองค์กรที่สนใจ เข้าเย่ียมชมกระบวนการก่อสร้างบ้าน ด้วยเทคโนโลยีการผลิต

แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปที่ทันสมัย จากโรงงานพฤกษา พรีคาสต์  โดยในปี 2557 มีสถาบันการศึกษา และ

องค์กรชัน้นํามากมายเข้าศึกษา ดูงาน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย (AIT) ฯลฯ  

- โครงการ “1 ช่วย 9” ร่วมกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

หรือ สมศ. เพื่อให้ความช่วยเหลอืด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษาแก่สถานศกึษา จํานวน 9 แห่ง  
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 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

- โครงการ “PRUKSA Green Living Healthy 2014” บริการตรวจสขุภาพฟรีจากทีมแพทย์และพยาบาล

โรงพยาบาลชัน้นํา ให้กบัลกูค้า พนกังาน และผู้ที่อยู่อาศยัโดยรอบโครงการฯ พร้อมแจกพันธุ์ไม้ เพื่อส่งเสริม

การร่วมสร้างชมุชนสเีขียว โดยกิจโครงการ นีบ้ริษัทฯ ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 

- โครงการ “พฤกษา รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์

ให้คนมาบริจาคโลหิต เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ ป่วยทั่วประเทศ โดยในปี 2557 บริษัทฯ บริจาคโลหิตให้แก่

สภากาชาดไทย ได้มากถงึ 237,200 ซีซี กิจกรรมนี ้บริษัทฯ ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที ่9    

- โครงการ “การจดัการสิง่แวดล้อมโดยชมุชน” ร่วมกบั สาํนกัสิง่แวดล้อม กทม. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้

การกําจดัขยะและนํา้เสยี จากแหลง่กําเนิด ป้องกนัการเกิดปัญหามลพิษต่อสิง่แวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 

โดยมีโครงการบ้านพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมลาดกระบงั) เป็นโครงการนําร่อง 

- การให้ความช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ อบต.แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดย

มอบหน้ากากนิรภัยให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่

ได้รับผลกระทบจากพืน้ที่ เกิดเหตุทัง้ยังนําทีมหน่วยแพทย์ลงพืน้ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะฯพร้อมมอบคู่มือดูแลสขุภาพเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากฝุ่ น

ละอองและสารพิษที่ลอยมาในอากาศ  

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาสงัคม ตลอดปี 2557 ดงันี ้

- การเข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All: ก้าวข้ามขีดจํากัด” ร่วมกับ "มูลนิธิศิลปะเพื่อมวล

มนษุย์" เพื่อสนบัสนนุให้พนกังานได้ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันการอยู่ร่วมกันกับผู้พิการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

ซึง่กนัและกนั 

- การร่วมบริจาคหนงัสอืมือสองเพื่อสนบัสนนุโครงการ "อ่านสร้างชาติ" ของมลูนิธิกระจกเงา เพื่อนําไปจัดทําเป็น 

"ตู้หนงัสอืเย็นๆ" เพื่อสง่ต่อให้กบัชมุชนที่ขาดแคลน  

- การสง่มอบปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วให้กบั “มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ” เพื่อนําไปจัดทําสื่อการเรียนการ

สอนแก่ผู้พิการทางสายตา 

 

 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

 

บริษัทฯ เล็งเห็นถงึความสําคัญของการทํานุบํารุงพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่สืบ

ต่อไป โดยตลอดปี 2557 บริษัทฯ จดัโครงการ “ธรรมะ..สร้างสขุ” เพื่อสง่เสริมให้พนกังานและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฟัง

ธรรมะบรรยาย ธรรมเทศนา และปฏิบติัธรรมอยู่เป็นประจํา 

  

บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญัในการอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย มีการจดักิจกรรมในวนัสาํคัญทางศาสนา 

ต่างๆ อาทิ การทําบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่ การบําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาดศาสนสถาน และถวายเทียนพรรษา

พร้อมปัจจยัไทยธรรมเนื่องในวนัเข้าพรรษา การรดนํา้ดําหวัอวยพรผู้บริหารเนื่องในวนัสงกรานต์ เป็นต้น 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง โดยกําหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยนํากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้

ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็น

เคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มาก

ย่ิงขึน้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังกําหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุง

ประสทิธิผลของระบบควบคมุ การบริหารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผล

การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ซึ่งมี  5 องค์ประกอบ คือ  การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความ

เสีย่ง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของผู้บริหารว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอ 

 

 ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน

ระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบนัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ 

รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกัน สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคมุภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกนั สรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

 บริษัทฯ ได้จัดให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อํานวยให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่

บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน  มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ฝ่าย

จดัการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ให้ความสําคัญต่อความซ่ือสตัย์ สจุริต และจริยธรรมใน
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การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เพื่อเป็นหลกัปฏิบัติ

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยจัดช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ผ่านรายงานประจําปี

ของบริษัทฯ คู่มือจรรยาบรรณ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุง

จรรยาบรรณ    ทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจทัง้ในและ

ต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบ และ

แนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเสีย่งอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ

กบัการบริหารความเสีย่ง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเสีย่ง และระบบป้องกนั เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบติังานแต่ละ

สายงาน มานําเสนอสิง่ที่ได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับฟัง

ถงึปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้นีใ้นปี 2557 ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้ 12 ครัง้ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความสอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการแต่งตัง้

หน่วยงาน GRC เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานในส่วนของ Governance, Risk Management และ Compliance  

รวมทัง้รับนโยบายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไปกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และสือ่สาร หรือผลกัดนัให้นําไปปฏิบติัและติดตาม (Monitor) ผลสําเร็จ เพื่อนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการชดุย่อยที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้จัดตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาและกํากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลด

ผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เม่ือเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามา

ดําเนินโครงการ 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 

และดชันีวดัความสาํเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยก

หน้าที่ความรับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน  บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึง่ใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ ป้องกนั และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้

จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน

การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคล่องตัว และ
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ชดัเจนในการปฏิบติังาน นอกจากนีเ้พื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ มีการกําหนด

วิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่

บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการ

อนมุติัโดยผู้ไม่มีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ 

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

 บริษัทฯ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการ

สื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียง

พอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนัน้ บริษัทฯ ได้ให้

ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อการดําเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน

ระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการสือ่สารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้

ข้อมลูข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทัง้จดัสง่รายงานการดําเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตาม

ระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตามกําหนดเวลาอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 บริษัทฯ มีระบบควบคมุการรับสง่ หรือนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบ มีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ

อํานาจของบคุลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัสารสนเทศการสือ่สารอย่างชัดเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดสิทธิใน

การเข้าถงึข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านัน้ 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

กับเป้าหมายที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท

ได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เป็นประจําทกุไตรมาส 
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14. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกรรมที่

เก่ียวข้องกนัซึง่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคตบริษัทฯ จะกําหนด

กรอบของรายการดงักลา่ว ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกบัราคา และเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม

สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น        

ผู้พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักลา่ว เพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการตามกรอบที่กําหนดต่อไป 

 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น

เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกนัที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสนิของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ

โยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ แต่เป็นการทํารายการที่บริษัทฯ ได้คํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

14.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกนั 
 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่เก่ียวข้องดงันี ้

 

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ

และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2557 

ณ 31 ธ.ค.

2556 
ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1 

นายทองมา 

วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ

และผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ เช่า พืน้ท่ีใน

อาคารหลกัส่ีพลาซา่    

ชัน้ 10 ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์

ของ นายทองมา      

วจิิตรพงศ์พนัธุ์ เพ่ือใช้

เป็นศูนย์ฝึกอบรม

สว่นกลาง 

3.2 3.2 สญัญาเช่าและบริการพืน้ท่ี 425.68 ตาราง

เมตรตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กนัยายน 

2558 ในอตัราเดือนละ 268,148 บาท  
 

สรุป โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักลา่ว

เป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีใกล้เคียงกบั

ราคาตลาด และในเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากท่ี

บริษัทฯ เข้าทํากบับคุคลภายนอก โดยเทียบ

กบัอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการท่ีบริษัทฯ

เช่ากบัผู้ให้เช่ารายอ่ืน 

      

 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ/ 14.รายการระหว่างกัน     หน้า 154 



  

                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

14.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกนัที่ได้มีการเปิดเผยข้างต้น และมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นรายการอนัเป็นปกติของธุรกิจ และมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องหรืออาจ

มีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

 

14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้

สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความ

จําเป็นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ เช่ียวชาญ

อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดังกล่าวจะถูกนําไป

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสทิธิออก

เสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือ    

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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15. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 
 

15.1 งบการเงนิ 
 

15.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัที่รายงาน   สาํหรับปีสิน้สดุ 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 22 ก.พ. 2556 31 ธ.ค. 2555 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2557 31 ธ.ค. 2556 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2557 

  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 

จากรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557  มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบ

แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

15.1.2. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  

 

 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2555 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555  - วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2556 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556  - วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2557 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557  - วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                                                                     

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 715.7 1.6 1,036.2 1.8 523.7 0.9 

เงินลงทนุชัว่คราว 850.3 1.9 779.0 1.4 447.5 0.7 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 37,817.7 86.3 48,686.6 86.6 53,826.8 88.2 

เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน  804.6 1.8 562.1 1.0 293.0 0.5 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 521.3 1.2 866.5 1.5 706.6 1.1 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 279.5 0.6 360.7 0.6 230.7 0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,989.1 93.5 52,291.1 93.1 56,028.3 91.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 127.8 0.3 610.6 1.1 466.8 0.8 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,219.9 5.1 2,702.3 4.8 3,890.3 6.4 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 187.0 0.4 252.5 0.4 271.4 0.4 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 182.1 0.4 200.1 0.4 202.4 0.3 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 115.0 0.3 137.7 0.2 174.3 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,831.8 6.5 3,903.2 6.9 5,005.2 8.2 

รวมสินทรัพย์ 43,820.9 100.0 56,194.3 100.0 61,033.5 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                            

(หน่วย: ล้านบาท)  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีส้ินหมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,528.8 3.5 6,697.6 11.9 2,047.6 3.4 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 1,527.0 3.5 2,090.3 3.7 2,129.2 3.5 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน 468.1 1.1 3,197.5 5.7 2,094.3 3.4 

เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 3,229.6 7.4 250.0 0.4 247.0 0.4 

หุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,500.0 10.3 0.0 0.0 3,000.0 4.9 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี 10.0 0.0 7.2 0.0 4.4 0.0 

เงินมดัจําจากลกูค้า 1,968.5 4.5 1,749.3 3.1 1,439.8 2.4 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 527.0 1.2 652.2 1.2 820.0 1.3 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,522.3 3.5 2,352.8 4.2 2,194.4 3.6 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

     

15,281.3  

          

34.9  

     

16,996.9  

          

30.2  

     

13,976.7  

          

22.9  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะยาว 250.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

หุ้นกู้ ระยะยาว 8,000.0 18.3 14,000.0 24.9 17,000.0 27.9 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 8.1 0.0 7.6 0.0 1.8 0.0 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93.8 0.2 114.7 0.2 203.9 0.3 

ประมาณการความเสียหายจากคดคีวาม 105.9 0.2 142.5 0.3 143.9 0.2 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

      

8,457.8  

          

19.3  

     

14,264.8  

          

25.4  

     

17,349.6  28.4 

รวมหนีส้ิน 

     

23,739.1  

          

54.2  

     

31,261.7  

          

55.6  

     

31,326.3  

          

51.3  
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  

                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทนุเรือนหุ้น              

ทุนจดทะเบยีน  2,250.8   2,265.8   2,270.3   

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 2,213.2 5.1 2,222.8 4.0 2,226.7 3.7 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,451.5 3.3 1,594.3 2.8 1,672.4 2.7 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 17.2 0.0 18.4 0.0 17.7 0.0 

กําไรสะสม           

   จดัสรรแล้ว           

   ทนุสํารองตามกฎหมาย 225.6 0.5 226.6 0.4 227.0 0.4 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 16,248.2 37.1 20,938.6 37.3 25,702.4 42.1 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผ้ถือหุ้น (74.3) (0.2) (69.8) (0.1) (140.1) (0.2) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 20,081.4 45.8 24,930.9 44.4 29,706.1 48.7 

ส่วนได้เสียท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ 0.4 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  20,081.8 45.8 24,932.6 44.4 29,707.2 48.7 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,820.9 100.0 56,194.3 100.0 61,033.5 100.0 
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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 27,023.5 

              

99.6  38,847.7 

              

99.5  42,781.0 99.4 

รายได้อ่ืน 117.3 

                

0.4  193.4 

                

0.5  246.0 0.6 

รวมรายได้ 27,140.7 

         

100.0  39,041.1 

         

100.0  43,027.0 100.0 

ค่าใช้จ่าย           

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์* 17,890.4 

              

66.2  25,349.9 

              

65.3  27,094.6 63.3 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,950.0 

                

7.2  3,046.0 

                

7.8  3,363.6 7.8 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,974.7 

                

7.3  3,030.7 

                

7.8  3,727.4 8.7 

ต้นทนุทางการเงิน 304.7 

                

1.1  415.1 

                

1.1  375.9 0.8 

รวมค่าใช้จ่าย 22,119.8 

          

81.5  31,841.7 

          

81.6  34,561.5 80.3 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,020.9 

              

18.5  7,199.4 

              

18.4  8,465.5 19.7 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

       

(1,122.9) 

              

(4.1) 

       

(1,398.6) 

              

(3.6) (1,811.7) -4.2 

กําไรสําหรับปี 3,898.0 

          

14.4  5,800.8 

          

14.9  6,653.8 15.5 

หมายเหต:ุ * อตัราส่วนในงบกําไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                                  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ (4.7) -  4.8  -  (14.3)  -  

 

     

 การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิของ             

   เงินลงทนุเผื่อขาย (0.4) -  (0.3) -  (0.1) -  

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์             

   ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - - (55.9) - 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สทุธิจากภาษี (5.1) -  4.5  -  (70.3)  -  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 3,892.9  -  5,805.3  -  6,583.5  -  

 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)             

  ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

         

3,898.1    

         

5,801.8    

         

6,654.5    

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

              

(0.1)   

              

(1.0)   

              

(0.7)   

กําไรสําหรับปี 

      

3,898.0    

      

5,800.8    

      

6,653.8   

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.76   2.61   2.99   

กําไรต่อหุ้นปรับลด 1.76   2.61   2.99   
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                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 

งบกระแสเงนิสด  

                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

2555 2556 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสทุธิ          3,898.0           5,800.8  6,653.8 

รายการปรับปรุง      

ค่าเผื่อการลดมลูค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา           (348.5)             (34.9) 55.7 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ -              45.0  41.7 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน (กลบัรายการ)               22.9              (12.2) - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าจากสินทรัพย์   76.8 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             368.0              374.0  348.6 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์               (0.2)               (7.7) (4.2) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน - - 8.6 

กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - - (91.9) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ               (2.4)                 5.7  (18.0) 

ผลประโยชน์พนกังาน               18.1                20.9  19.4 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์               20.6                12.3  11.8 

ประมาณการความเสียหายจากคดคีวาม               (4.5)               36.6  1.3 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว             (19.9)             (14.5) (5.0) 

ต้นทนุทางการเงิน             304.7              415.1  375.9 

ภาษีเงินได้          1,122.9           1,398.6  1,811.7 

รวม       5,379.7        8,039.7  9,286.2 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน      

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา           (678.6)      (10,648.7) (4,490.9) 

เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน           (642.5)             254.7  269.3 

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า           (137.4)           (345.1) 159.9 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน           (122.6)             (81.1) 52.8 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน               25.7              (22.7) (36.6) 

เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอ่ืน             443.7              563.3  39.1 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน               72.2           2,729.4  (1,103.2) 

เงินมดัจําจากลกูค้า             364.5            (219.2) (309.5) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน             480.5              799.7  (209.7) 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน          5,185.2           1,069.9  3,657.4 

จ่ายภาษีเงินได้           (987.9)        (1,292.1) (1,628.6) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน       4,197.3          (222.2) 2,028.8 
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                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

2555 2556 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ                   -                (24.3) - 

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - - 237.0 

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์           (129.8)           (848.8) (1,516.0) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์               37.3                41.2  40.4 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มตีวัตน             (38.4)             (93.4) (60.5) 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว      (19,823.5)      (25,784.3) (13,588.6) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว        20,185.7         25,869.7  13,925.0 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยลดลง                   -                    2.5  - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน          231.3          (837.4) (962.7) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

จ่ายต้นทนุทางการเงิน           (942.5)        (1,089.9) (1,104.8) 

จ่ายเงินปันผล           (883.8)        (1,110.4) (1,890.2) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)        (4,459.3)          5,168.8  (4,649.9) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั               55.7              141.2  69.4 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว          1,537.6                    -    1,087.0 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว        (3,358.0)        (3,229.6) (1,090.0) 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ ระยะยาว          5,000.0           6,000.0  6,000.0 

ชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว        (1,500.0)        (4,500.0) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      (4,550.3)       1,380.1  (1,578.5) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ         (121.7)          320.5  (512.4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี             837.4              715.7  1,036.1 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี          715.7        1,036.2  523.7 

    รายการท่ีมิใช่เงินสด: 

   เจ้าหนีค่้าอปุกรณ์ที่ยงัมิได้ชําระเงิน            (3.1)          (16.7) 32.4 

รับโอนอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่าง

การพฒันา, สทุธิ 

                       

-            503.6 42.8 
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                                                                                                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1  ปี 2557 

 
 
อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

  

ประจาํปี   2555  2556  2557  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.68                3.08                 4.01  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.29 (0.02) 0.13  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลอื เท่า 0.48 0.59  0.53  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย วนั 744 645  715  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)        

อตัรากําไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 33.80              34.75               36.67  

อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน รอ้ยละ 18.58              18.53               19.80  

อตัรากําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 14.36              14.86               15.50  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 21.03              25.77               24.40  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(1)  รอ้ยละ  9.09              11.60               11.35  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(2) รอ้ยละ 12.41 15.23 15.08 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.63                0.78                 0.73  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)        

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.18                1.25                 1.05  

อตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.87                0.84                 0.75  

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)  รอ้ยละ  33.78 36.53 45.29 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (งบการเงนิรวม)  รอ้ยละ  28.41 32.57 33.44 

 

หมายเหต ุ: (1) ผลตอบแทนเฉล่ียจากสนิทรัพย์ = กําไรสทุธิ/ สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 

                  (2) ผลตอบแทนเฉล่ียจากสนิทรัพย์ = กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้/ สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 

 

 เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2555 ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.50 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2556 

เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2556 ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.85 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน 2557 

เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในอัตรา 

1.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน (เท่า) 

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน /หนีส้นิหมนุเวียน (เฉลีย่) 

 

(เท่า) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) (เท่า) 

 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย 

 

= 365 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื 

 

(วนั) 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 

   

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 

   

อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 

   

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่) (ร้อยละ) 

   

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (1)* = กําไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) (ร้อยละ) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (2) = กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) / สนิทรัพย์รวม 

(เฉลีย่) 

(ร้อยละ) 

   

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (เท่า) 

   

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 
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อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

= หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

(เท่า) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share) / กําไรต่อหุ้น (EPS) (ร้อยละ) 

 

หมายเหต:ุ *  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (1) คิดจากกําไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
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16 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการและผลการดําเนินงาน 

 

ในการอ่านคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควร

ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ

ข้อมูลที่นําเสนอไว้ในเอกสารฉบับนีป้ระกอบ โดยบริษัทฯได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ข้อมูล

ทางการเงินที่แสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวมประจําปี การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

และมลูค่าต่างๆ  รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉลีย่ในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการคํานวณจากงบการเงินรายปี 

 

16.1  ผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  

 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชุด และ

เป็นผู้นําตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ที่มีรายได้ระดับต่ําถึงปานกลาง และในปี 2555 เป็นต้นมาบริษัทฯ เร่ิมเน้นการ

ลงทนุโครงการอาคารชดุ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสว่นต่อขยาย ใกล้แห่งชมุชนและใกล้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึน้เพื่อ

ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่มี

การบริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ประกอบ

กบัมีการนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคา

ขายที่อยู่อาศยัที่บริษัทฯ สร้างด้วยต้นทนุที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น เม่ือเทียบกบัที่อยู่อาศยัในรูปแบบ ขนาด และทําเล

ที่ใกล้เคียงกนั ด้วยกลยทุธ์ทางด้านราคาขายและการพฒันารูปแบบผลติภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

อยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถครองใจผู้บริโภคตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯมียอดจองซือ้ใหม่และมีรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

                                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2556 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2557 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ   2555 

ยอดจองซือ้ใหม่สทุธิ 29,396.3 15.0 41,282.1 40.4 39,089.9 (5.3) 

รายได้รวม 27,140.7 15.9 39,041.1 43.8 43,027.0 10.2 

กําไรสทุธิสําหรับปี 3,898.0 37.5 5,800.8 48.8 6,653.8 14.7 

กําไรสทุธิ - สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,898.1 37.5 5,801.8 48.8 6,654.5 14.7 

 

ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 15.9 ร้อยละ 43.8 และร้อย

ละ 10.2 ตามลาํดบั โดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.6 ร้อยละ 99.5 และ

ร้อยละ 99.4 ของรายได้รวมในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ  การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย
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อสังหาริมทรัพย์เป็นผลจากการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ให้ทันสมัยและ

รวดเร็วทําให้บริษัทฯ สามารถโอนบ้านให้กบัลกูค้าได้เร็วขึน้  

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 เท่ากับ 6,653.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้

จากปีก่อนเท่ากับ 853.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 จากปีก่อน ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์และความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ

บริษัทฯ ที่มีประสทิธิภาพ แบ่งเป็นกําไรสว่นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 6,654.5  ล้านบาท และสว่นขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่

มีอํานาจควบคมุเท่ากบั 0.7 ล้านบาท 

รายได้รวมของบริษัทฯ 

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 14,908 54.9 20,669 52.9 22,791 53.0 

บ้านเด่ียว (ไทย) 8,775 32.3 9,195 23.6 9,776 22.7 

อาคารชดุ (ไทย) 2,837 10.5 8,450 21.6 9,694 22.5 

ต่างประเทศ 429 1.6 497 1.3 441 1.0 

รวม 26,949 99.3 38,811 99.4 42,702 99.2 

อื่นๆ * 75 0.3 37 0.1 79 0.2 

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 27,024 99.6 38,848 99.5 42,781 99.4 

รายได้อื่น 117 0.4 193 0.5 246 0.6 

รายได้รวมทัง้หมด 27,141 100.0 39,041 100.0 43,027 100.0 

หมายเหต ุ: * อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปลา่และรายได้จากค่าก่อสร้าง 

 

สาํหรับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,141 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,718 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เป็นผล

จากการปรับกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจหลงัจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 ทัง้การปรับเปลี่ยนและ

พฒันาผลติภณัฑ์ของโครงการใหม่ๆ ที่เปิดขายโดยรองรับเหตุการณ์นํา้ท่วมที่อาจจะเกิดขึน้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ผู้บริโภค การเพิ่มขึน้โดยรวมของรายได้คือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 3,405 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.6  
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สาํหรับรายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้ 1,635 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.9 เม่ือเทียบกับปี 2554 สาเหตุการ

เพิ่มขึน้เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านเด่ียวให้ทันสมัยเพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาดมากขึน้ รวมทัง้โครงการบ้านเด่ียวที่เปิดใหม่ยังตัง้อยู่ในทําเลที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น โครงการ The 

Plant พฒันาการ โครงการ The Plant City นวมินทร์ โครงการ The Plant แจ้งวฒันะ โครงการภัสสร 27 โครงการภัสสร 28 

เป็นต้น สง่ผลให้รายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่มสงูขึน้ 

 

สาํหรับรายได้จากการขายอาคารชดุจํานวนลดลง 1,650 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.8 เม่ือเทียบกบัปี 2554  

ทัง้นีเ้นื่องจากมีอาคารชดุหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปีนี ้เช่น โครงการ The 

Tree Interchange โครงการ The Tree บางโพ โครงการ Chapter One  Modern Dutch โครงการ Condo FUSE โมเบียส 

รามคําแหง สเตชัน่ เป็นต้น  

 

 นอกจากนัน้แผนการลงทนุในต่างประเทศของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย เวียดนามและมัลดีฟส์นัน้ 

มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ CORAL VILL ประเทศมัลดีฟส์ และจากโครงการ 

SILVANA  BANGALORE ประเทศอินเดีย โดยมีรายได้จากสว่นงานต่างประเทศในปี 2555 ทัง้สิน้ 429 ล้านบาท  

 

สาํหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 39,041 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11,900 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.8 เม่ือ

เทียบกับรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลกัคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 11,824 

ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2556 รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 20,669 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ 

เพิ่มขึน้ 5,761 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.6  รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากับ 9,195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 420 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8  ซึง่เป็นผลจากการขยายการลงทนุในโครงการต่างๆ และสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน 

และเร่งการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีที่ผ่านมา 

สาํหรับอาคารชดุมีรายได้เท่ากบั 8,450 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,613 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 197.8  เนื่องจากมีโครงการ

อาคารชุดที่สร้างเสร็จในปี 2556 จํานวน 6 โครงการ และรับรู้รายได้คิดเป็นมลูค่า 7,633 ล้านบาท จึงทําให้มีรายได้เพิ่ม

มากขึน้มากเม่ือเทียบกบัปี 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

สําหรับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 497 ล้านบาท จาก

โครงการ CORAL VILL ประเทศมลัดีฟส์ และโครงการ SILVANA  BANGALORE ประเทศอินเดีย 

 

สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 43,027 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,986 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.2 เม่ือ

เทียบกบัรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจยัหลกัคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 3,933 ล้าน

บาท 
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สําหรับปี 2557 รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 22,791 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ 

เพิ่มขึน้ 2,122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3  รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากับ 9,776 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 581 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 สาํหรับอาคารชดุมีรายได้เท่ากบั 9,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7  

ซึง่เป็นผลจากการขยายการลงทนุในโครงการต่างๆ และสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน และเร่งการส่งมอบบ้าน

ให้ลกูค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีที่ผ่าน  ในขณะเดียวกันมีโครงการ

อาคารชดุที่สร้างเสร็จและรับรู้รายได้ในรอบปีนีเ้พิ่มขึน้จงึทําให้มีรายได้จากสว่นอาคารชุดเพิ่มมากขึน้เช่นกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

ค่าใช้จ่าย 

 

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  

 

ปี 2555 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 17,890.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ สาเหตกุารเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายเนื่องจากต้นทนุค่าวสัดกุ่อสร้างและค่าแรงที่สงูขึน้ และต้นทนุสว่นเพิ่ม 

จากผลกระทบของเหตกุารณ์อทุกภัยในปลายปี 2554 อีกทัง้บริษัทฯมีการปรับเปลีย่นรูปแบบผลติภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็น

ที่ต้องการของตลาดมากขึน้สง่ผลให้อตัราต้นทนุขายของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ 

 

ปี 2556 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 25,349.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 17,890.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อัตราต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ

ควบคมุ และบริหารจดัการต้นทนุค่าก่อสร้างต่างๆ ของโครงการได้มีประสทิธิภาพ 

 

ปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 27,094.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 

ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 25,349.9 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 65.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อัตราต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถควบคุม และบริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้างต่างๆ ของโครงการได้มี

ประสทิธิภาพ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 3,924.7 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 729.4

ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.7 มีสาเหตมุาจาก 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 228.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.5  ซึง่ปัจจัยหลกัมาจากการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพันธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งลดลงถึง 358.6 ล้านบาท 
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หรือลดลงร้อยละ 29.5  ในขณะที่ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ 117.8 ล้านบาท

และ 18.5 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้ 

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 501.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.2 เป็นผลมาจากการลดลงของ

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์และประมาณการความเสียหายจากคดีความ และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน 

 

ในปี 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 6,076.7 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 

2,152.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.8 มีสาเหตุมาจาก 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 1,096.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.2 ซึง่ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้

ของค่าใช้จ่ายสาํหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ 629.3 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.7 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ เพิ่มขึน้ 385.1 ล้านบาท และ 

81.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 45.2 ตามลาํดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 1,056.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.5 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ

ค่าใช้จ่ายของพนกังานจํานวน 593.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.5 การเพิ่มขึน้ของค่าที่ปรึกษาจํานวน 45.8 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.5 และมีประมาณการความเสียหายจากคดีความเพิ่มขึน้จํานวน 36.7  ล้านบาท 

 

ในปี 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 7,091.0 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึน้จากของปีก่อน

เท่ากบั 1,014.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีสาเหตุมาจาก 

- ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 3,363.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 317.6 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.4 จากปีก่อน 

เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายสาํหรับการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เท่ากบั 123.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย

ในการสง่เสริมการขายเพิ่มขึน้ 47.3 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ 

เพิ่มขึน้ 147.2 ล้านบาท  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2557 เท่ากบั 3,727.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 696.7 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายของพนกังานจํานวน 348.0 ล้าน

บาท ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์เท่ากบั 172.0  ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ เพิ่มขึน้

เท่ากบั 176.7 ล้านบาท 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

สําหรับปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 304.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 167.2 ล้านบาทจากปีก่อน 

เนื่องจากในระหว่างปี 2555 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตโดยนํามาจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่

เป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 1,500 ล้านบาท 
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สําหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 415.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม 

เพิ่มขึน้ 110.4 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 36.2 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

 

สาํหรับปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 375.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ

รายได้รวม ทัง้นีต้้นทนุทางการเงินลดลงจากปีก่อน 39.2 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.4 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี 2555 เท่ากบั 1,122.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของรายได้รวม ถึงแม้จะมี

การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23 แต่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ยังสงูกว่าปีก่อน 

เป็นผลจากการเพิ่มชึน้ของรายได้ของบริษัทฯ  

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2556 เท่ากับ 1,398.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้รวม ซึง่สงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 275.7 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ  

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะที่อัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 22.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาเหตุที่อัตราภาษีเงินได้นิติ

บคุคลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากประกาศพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที่ 530 พ.ศ. 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 

20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 และ 2557 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสาํหรับปี 2557 เท่ากบั 1,811.7  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของรายได้รวม ซึ่งสงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 413.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย    

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 21.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะที่อัตรา

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

กําไรสุทธิ 

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 เท่ากับ 3,898.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้

จากปีก่อนเท่ากับ 1,063.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.5  ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์และความสามารถในการควบคมุและบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ 

ที่มีประสทิธิภาพ 
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บริษัทฯมีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2556 เท่ากบั 5,800.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม โดยมีกําไร

สทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,902.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8 ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2557 เท่ากับ 6,653.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้

รวม โดยมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 853.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีประสทิธิภาพ แบ่งเป็นกําไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 6,654.5  ล้านบาท และ

สว่นขาดทนุของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคมุเท่ากบั 0.7 ล้านบาท 

 

16.1.2 ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 43,820.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้  1,838.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 4.4 จากสิน้ปี 2554  โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวลดลง 464.5 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ 619.6 

ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึน้สงูถึง 1,657.9 ล้านบาท  เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่

เพิ่มขึน้และอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 2,984 ล้านบาท แต่ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้าน

เพื่อขายลดลง 886 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง 248.7 ล้านบาท  

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 56,194.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,373.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 28.2 จากสิน้ปี 2555 โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้  249.2 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินลดลง 242.4 

ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึน้สงูถึง 10,869.0 ล้านบาท  เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่

และอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 12,226 ล้านบาท มีที่ดินรอการพัฒนาลดลง 3,333 

ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายเพิ่มขึน้ 1,514 

ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 482.5 ล้านบาท เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทฯ มีการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีต

สาํเร็จรูปแห่งใหม่จงึมีการลงทนุซือ้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานจํานวน 502 ล้านบาท  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 61,033.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,839.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 8.6 จากสิน้ปี 2556 โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 844 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินลดลง 269.1 ล้าน

บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถงึ  5,140.2 ล้านบาท  เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 

62 โครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้ 3,441.4 ล้านบาท มีที่ดินรอการพัฒนา

ลดลง 1,247.8 ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย

เพิ่มขึน้ 2,926.5 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 1,187.9 ล้านบาท จากการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป
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แห่งใหม่ (PCF6, PCF7) ทําให้ในระหว่างปีมีสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้เพิ่มขึน้จํานวน 1,401.0 

ล้านบาท 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555  2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 715.7 ล้าน

บาท 1,036.2 ล้านบาทและ 523.7 ล้านบาทตามลาํดับ  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด ส่วนใหญ่เป็นรายการ

เงินรับจากการขายในช่วงใกล้วนัสิน้งวด ที่บริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึ่งมีโอกาสเพิ่มลดได้ตามยอด

โอนกรรมสทิธ์ิในช่วงปลายปี 

 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  37,817.7  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 1,657.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 จากปี 2554 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนาจํานวน 2,984 

ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่มีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 30 โครงการในปี 2555 

โครงการเหลา่นีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และ

บางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ จงึทําให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่ใน

สว่นของโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้จากปี 2554 แต่บริษัทฯ มีมูลค่าที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายลดลง 886 

ล้านบาท ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 783.4  วันในปี 2554 เป็น 744.3  วันในปี 2555 นอกจากนีต้าม

แผนการขยายโครงการในปี 2556 ที่บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 78 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 47 โครงการ 

บ้านเด่ียว 16 โครงการ คอนโดมิเนียม13 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 2 โครงการ โดยจะเร่ิมเปิดขายในประเทศ

อินเดียและเวียดนาม 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  48,686.6  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 10,869 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.7 จากปี 2555 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนาจํานวน 

12,226 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 30-50 

โครงการ ในปี 2556 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และ

บ้านเด่ียว และบางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ จงึทําให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ

พฒันาที่อยู่ในสว่นของโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้จากปี 2555 แต่บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาลดลง 3,333 ล้าน

บาทจากการโอนไปเป็นมูลค่าโครงการระหว่างการพัฒนาในปีเพิ่มขึน้  ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายเพิ่มขึน้ 1,514 

ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งโดยภาพรวมของบริษัทฯ จะเห็นว่าปี 2556 สามารถบริหาร

จดัการสนิทรัพย์ได้ดีขึน้ ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลีย่ที่ลดลงจาก 744 วนั เป็น 645 วนั  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  53,826.8  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 5,140.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 จากปี 2556 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนาจํานวน 

3,441.4 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเปิดโครงการใหม่ 62 โครงการ ในปี 2557 

โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอนให้กับลูกค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และ

บางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ สําหรับที่ดินรอการพัฒนาลดลง 1,247.8  ล้านบาทจากการโอนไป

เป็นมูลค่าโครงการระหว่างการพัฒนาในปีเพิ่มขึน้  โดยส่วนของที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายเพิ่มขึน้ 2,926.5 ล้าน

บาท การเพิ่มขึน้ของมูลค่าอสังริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจึงทําให้ในปี 2557 อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุในสนิทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 15.08 ปรับลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 15.23 ในปี 2556  

  

เงินมดัจําค่าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ  มีเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดิน  ณ  สิน้ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557   เป็นจํานวน 804.6 ล้านบาท 562.1 ล้าน

บาทและ 293.0 ล้านบาทตามลําดับ   ซึง่ยอดเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินดังกล่าวเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้หรือ

ลดลงของยอดคงค้างดงักลา่วเป็นไปตามจงัหวะเวลา โอกาส และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี

ย้อนหลงัเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายจัดการเร่งดําเนินการซือ้ที่ดินและโอน

กรรมสทิธ์ิในที่ดินให้ได้เร็วขึน้เพื่อให้สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึน้เช่นกนั 

 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 

บริษัทฯมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  ณ  สิน้ปี   2555 ปี 2556 และปี 255 7   เป็นจํานวน  521.3 ล้านบาท 866.5 

ล้านบาทและ 706.6 ล้านบาทตามลําดับ ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าสญัญาก่อสร้างและตกแต่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อ

การก่อสร้างและเหลก็ ซึง่บริษทฯ มีการทําสญัญาลว่งหน้าเพื่อป้องกนัราคาเหลก็ที่เพิ่มสงูขึน้ และชําระเงินค่าวัสดุดังกล่าว

ด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่มีอายไุถ่ถอนในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกนั  

 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 279.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 122.7 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 78.2 จากปี 2554 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจํานวน 360.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 81 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.1 จากปี 2555 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจํานวน 230.7 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 130 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 36.0 จากปี 2556 
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ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสทุธิ  248.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

10.1  จากปี 2554 ซึง่เป็นการลดลงอย่างปกติจากค่าเสื่อมราคา เนื่องจากปีนีไ้ม่มีการลงทุนในเคร่ืองจักรและโรงงาน

เพิ่มเติม 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ  482.5  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

21.7  จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และการใช้เทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปยังคงเป็น

แนวทางหลกัในการก่อสร้างให้ทันความต้องการของลกูค้า ดังนัน้ในปีนีจ้ึงมีการลงทุนซือ้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่น

คอนกรีตสาํเร็จรูปแห่งใหม่จํานวน 502 ล้านบาท ขณะนีย้งัอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานดังกลา่ว 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 1,187.9  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 44.0  จากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และการใช้เทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปยังคงเป็น

แนวทางหลกัในการก่อสร้างให้ทนัความต้องการของลกูค้า ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่ง

ใหม่ (PCF6, PCF7) ทําให้ในระหว่างปีมีสนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตัง้เพิ่มขึน้จํานวน 1,401 ล้าน

บาท 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 182.1 ล้านบาท และ 200.1 

ล้านบาทและ 202.4 ล้านบาทตามลําดับ เป็นการบันทึกสินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินกับผลแตกต่างทาง

ภาษีที่ สว่นใหญ่เป็นผลต่างของการรับรู้รายได้ทางภาษีเม่ือค่างวดครบกําหนดชําระ ในขณะที่ทางบัญชียังไม่รับรู้รายได้ 

โดยเฉพาะในสว่นของอาคารชดุที่ต้องรอการรับรู้รายได้เกินระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป  

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

 

ณ สิน้ปี  2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเป็นจํานวน 115.0 ล้านบาท และ 137.7 

ล้านบาทและ 174.3 ล้านบาทตามลาํดบั สว่นใหญ่คือ เงินมดัจําต่างๆ ของบริษัทฯ  

 

หนีส้ิน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน  23,739.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2554 

จํานวน  1,246.8  ล้านบาท  เนื่องจากการลดลงหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จํานวน 2,773.6 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2555 

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาท 
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และเพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีเ้พื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

และรองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,261.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 

จํานวน 7,522.6 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จํานวน 3,435.8 ล้านบาทโดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มี

การออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500 ล้านบาท และเพื่อ

จ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารออกหุ้นกู้ยงัคงเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และ

รองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,326.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 

จํานวน 64.6 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จํานวน 1,347.1 ล้านบาทโดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มี

การออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ทําให้ในสิน้ปี 2557 มี

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน  4,649.9 ล้านบาท อีกทัง้การออกหุ้นกู้ยังคงเป็นแนวทางที่ช่วยลด

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายโครงการอสงัหาฯ ของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

เจ้าหนีก้ารคา้ 

 

สาํหรับปี 2555 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 1,527.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 443.7 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 41  เนื่องจากหนีส้นิทางการค้าที่ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกับจํานวนโครงการ

ก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ในปี 2555 

 

สาํหรับปี 2556 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 2,090.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 563.3 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.9  เนื่องจากหนีส้นิทางการค้าที่ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกับจํานวนโครงการ

ก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ 

 

สาํหรับปี 2557 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 2,129.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556เพียงเลก็น้อย จํานวน 38.9 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8   

 

 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ มีเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดิน ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็นจํานวน  468.1 ล้านบาท 3,197.5 ล้านบาท 

และ 2,094.3 ล้านบาทตามลําดับ ทัง้นีย้อดคงค้างดังกล่าวเป็นไปตามจังหวะเวลา  โอกาสปริมาณ  และลักษณะของ
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ธุรกรรมการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ ในช่วงใกล้สิน้งวดบญัชี ซึง่จะปรากฏเป็นยอดคงค้างดังกล่าวสําหรับตั๋วสญัญาใช้เงินที่ยัง

ไม่ถงึกําหนดชําระ  

เงินมดัจําจากลูกค้า 

 

ในปี 2555 เงินมัดจํารับจากลูกค้าที่เพิ่มขึน้จํานวน 364.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 จากปี 2554 

เนื่องจากในปี 2555 มีลกูค้าจองซือ้ใหม่เพิ่มขึน้มาก ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Back 

Log) จํานวน 35,395.5 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชุดประมาณ 21,482 ล้านบาท บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่ม

มากขึน้เช่นเดียวกนั  

 

ในปี 2556 เงินมดัจํารับจากลกูค้าลดลงจํานวน 219.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.13 จากปี 2555 โดยในปี 

2556 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 37,836 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดประมาณ 

27,503 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ประมาณ 7,553 ล้านบาท บ้านเด่ียวประมาณ 2,462 ล้านบาท และในต่างประเทศประมาณ 

318 ล้านบาท  

 

ในปี 2557 เงินมดัจํารับจากลกูค้าคงค้างจํานวน 1,439.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน 309.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 17.7 จากปี 2556 สว่นหนึง่จากการที่บริษัทขายบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิมากขึน้ทําให้ระยะเวลาและจํานวนเงินผ่อน

ชําระลดลง โดยในปี 2557 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 34,224 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ

อาคารชดุประมาณ 27,999 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ประมาณ 3,392 ล้านบาท บ้านเด่ียวประมาณ 2,725 ล้านบาท และใน

ต่างประเทศประมาณ 108 ล้านบาท  

 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2555  ปี 2556 และปี 2557 เป็นจํานวน 527.0 ล้านบาทและ 652.2 ล้าน

บาท และ 820.0 ล้านบาทตามลําดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ทุกปีตามสดัส่วนรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์  

 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 

 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่าย เงินค่าบํารุงค่า

สาธารณปูโภคค้างจ่าย เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่น ณ สิน้ปี 

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็นจํานวน 1,522.3 ล้านบาท  2,353.8 ล้านบาท และ 2,194.4 ล้านบาทตามลาํดบั 

 

ปี 2555 หนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 476.2 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากผลตอบแทนพนักงานค้าง

จ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 245.0 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายจํานวน  134.0 ล้านบาท เงิน
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บํารุงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึน้จํานวน 114 ล้านบาท และเงินประกันผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 34.0 ล้านบาท ตาม

สดัสว่นของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง 50.8 ล้านบาท  

 

ปี 2556 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 831.0 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายจํานวนเพิ่มขึน้จํานวน  488.0 ล้านบาท ผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 103.0 

ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึน้จํานวน 83.0 ล้านบาท และเงินประกันผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้จํานวน 

110.0 ล้านบาทตามสดัส่วนของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 47.0 ล้านบาท

เช่นกนั  

 

ปี 2557 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นจํานวน 2,194.4 ล้านบาท ลดลงจํานวน 158.4 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากค่า

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายลดลงจํานวน  505.2 ล้านบาท ผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึน้

จํานวน 80.1 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึน้จํานวน 48.1 ล้านบาท และเงินประกันผลงานของผู้ รับเหมา

เพิ่มขึน้จํานวน 100.8 ล้านบาทตามสดัส่วนของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 

117.8 ล้านบาท  

 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิไม่หมนุเวียนจํานวน  8,457.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน  2,701.6 ล้าน

บาท  โดยในปีบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัจํานวน 5,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ 

และไม่มีประกนัซึง่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,211.6 ภาระผกูผนั 

ของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ 18.1 ล้านบาทและมีประมาณการความเสียหายจากคดีความลดลงจํานวน 4.5 ล้าน

บาท ทัง้นีก้ารลดลงของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.47 เป็น 1.18 และอัตราส่วน

หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.19 เป็น 0.87 ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและ

ไม่มีความเสีย่งในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจํานวน  14,264.8  ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน  5,807  

ล้านบาท  โดยในปี2556 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจํานวน 6,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้

ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัซึ่งถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน  4,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 

ล้านบาท ภาระผูกผันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ 20.9 ล้านบาทและมีประมาณการความเสียหายจากคดีความ

เพิ่มขึน้จํานวน 36.7 ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.18 เป็น 

1.25 และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 0.87 เป็น 0.84 อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ยงัคงดํารงไว้ซึง่โครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม และเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความเสี่ยง

ในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจํานวน 17,349.6 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 3,084.8  

ล้านบาท  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัจํานวน 6,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนเงินกู้ ยืม

ระยะสัน้บางสว่น  และเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในปี 2557 มีภาระผูกผันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ 89.2 

ล้านบาท แต่การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินดังกล่าวไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เนื่องจากบริษัทฯ มีผล

ประกอบการที่ดีทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ด้วย ดงันัน้อตัราหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจึงลดลงจาก 1.25 เป็น 1.05 และ

อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 0.84 เป็น 0.75 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทาง

การเงินที่มัง่คง และยังดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความ

เสีย่งในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 20,081.8 ล้านบาทเพิ่มขึน้  3,085.5 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.15 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 3,898 ล้านบาท และระหว่างปี 2555 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 

ล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 24,932.6 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 4,850.8 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 5,800.8 ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรของบริษัทใหญ่เท่ากับ 5,801.8 และส่วนขาดทุน

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 1 ล้านบาท และระหว่างปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 

1,110.4 ล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 29,707.2 ล้านบาทเพิ่มขึน้  4,774.6 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 6,653.8  ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 6,654.5 ล้านบาท 

และสว่นขาดทนุของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 0.7 ล้านบาท และระหว่างปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หุ้นจํานวน 1,890.2 ล้านบาท 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 21.03  ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 25.77 และปี 2557 เท่ากับ

24.36 อตัราสว่นดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละปีบริษัทฯ มีกําไรสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นที่สงูขึน้จากผลการดําเนินงาน

และการบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

 

อัตราการจ่ายเงินปันผลใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 33.8 ร้อยละ 36.5 ร้อยละ 45.2 

ตามลาํดบั ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังเป็นไปตามนโยบายคือไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ ทัง้นีเ้พื่อ
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สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและนําผลกําไรที่ได้จากการดําเนินงานส่วนที่เหลือไปใช้ในการ

ขยายการลงทนุเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต 

 

งบกระแสเงนิสด 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 121.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2554 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 320.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2555 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 512.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2556 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม  2555  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 121.7 ล้านบาท โดย

ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,197.3 ล้านบาท  โดยที่บริษัทฯมีกระแสเงินสด

ที่ได้จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ หลงัรายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเสือ่มราคาและค่าใช้จ่ายตัด

บญัชี  สาํรองและค่าเผ่ือทางบญัชี ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 5,379.7  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงิน

ได้ 987.9 ล้านบาท  ดังนัน้สทุธิเหลือกระแสเงินสด 4,391.8 ล้านบาทเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน โดยนําไปลงทุนใน

โครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 678.6 ล้านบาท จ่ายเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินจํานวน 642.5 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

และสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 137.4 ล้านบาท และ 122.6 ล้านบาทตามลําดับ และมีเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้จํานวน 515.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นและหนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 

25.8 ล้านบาทและ 480.6 ล้านบาทตามลาํดบั อีกทัง้ยงัได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของลกูค้าจํานวน 364.5 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 231.3 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 168.2 ล้านบาทเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงาน ได้รับเงินจากการขายอุปกรณ์

จํานวน 37.3 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 362.2 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 4,550.3 ล้านบาท โดยใน

ระหว่างปี 2555 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท นํามาจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 4,459.3 

ล้านบาท ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจที่เป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหว่างปีมีการชําระคืนหุ้นกู้ เดิมซึ่ง 
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ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาทและจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจํานวน 1,820.5 ล้านบาท อีกทัง้ยงั 

มีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 942.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 ล้านบาท และรับเงิน

ค่าหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 55.8 ล้านบาท 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 320.5 ล้านบาท โดย

ในปี 2556  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่า

เสือ่มราคาและค่าตัดจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบัญชี ประมาณการความเสียหายจากคดีความ ต้นทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 2,238.9  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 1,292.1 ล้านบาท คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงั

ปรับปรุงรายการที่มิใช่เงินสดเท่ากบั 8,039.7 ล้านบาท โดยนําไปลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 10,648.7ล้าน

บาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 345.1 ล้านบาท และ 81.1 ล้านบาทตามลําดับ และมี

เครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 563.3 ล้านบาทและเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้จํานวน 2,729.4 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียน

อื่นเพิ่มขึน้จํานวน 799.7 ล้านบาทตามลําดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 222.2 

ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 837.4 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทุนในที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ จํานวน 848.8 ล้านบาทเป็นการซือ้ที่ดินและเคร่ืองจักรนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้สําหรับโรงงานผลิตแผ่น

คอนกรีตสาํเร็จรูปแห่งใหม่ มีการลงทนุในสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 93.4 ล้านบาทเป็นการลงทุนในด้านของซอฟแวร์และ

ระบบเทคโทโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กร และในปีนีมี้การซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เป็นจํานวน 24.3 ล้านบาท ได้รับเงินจากการขายอปุกรณ์จํานวน 41.2 ล้านบาท อีกทัง้ยังมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงิน

ลงทนุชัว่คราวจํานวน 51.7 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

สาํหรับปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,380.1 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

2556 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000.0 ล้านบาท และมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จํานวน 5,168.8 ล้านบาท 

โดยเงินที่ได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพื่อนํามาชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500.0 ล้านบาท จ่าย

คืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 1,089.9 ล้านบาท และ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,110.4 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจํานวน 141.2 ล้านบาท 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 512.4 ล้านบาท โดย

ในปี 2557  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่า

เสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย สาํรองและค่าเผ่ือทางบญัชี กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ ประมาณการความ

เสียหายจากคดีความ คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงัปรับปรุงรายการที่มิใช่เงินสดเท่ากับ 9,286.2 ล้านบาท โดยนําไป

ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน  4,490.9 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 159.9 ล้านบาท จ่ายเงินมัดจํา

ค่าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ 269.3 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค่้าที่ดินเพิ่มขึน้จํานวน 1,103.2 ล้านบาท เงินมัดจําจากลกูค้าลดลงจํานวน 

309.5 ล้านบาท สินทรัพย์และหนีส้ินอื่นลดลงจํานวน 154.4 ล้านบาทตามลําดับ และบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติ

บคุคลจํานวน 1,628.6 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 2,028.8 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน  962.7 ล้านบาท  โดยมีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เพิ่มขึน้จํานวน  1,516.0 ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึน้จากการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่งใหม่ PCF6, PCF7 

และการนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจักรในโรงงาน อีกทัง้มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 60.5 ล้านบาทเป็นการ

ลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโทโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันากระบวนการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อรองรับ

การเติบโตของธุรกิจ ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 237.0 ล้านบาท 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์จํานวน 40.4 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการซือ้ขายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 336.4 ล้าน

บาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

สาํหรับปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,578.5 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 6,000.0 ล้านบาท เพื่อจ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งต้นทุนทางการเงินที่

สงูกว่า ทําให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถานบนัการเงินลดลง 4,649.9 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท

ตามลําดับ อีกทัง้ยังมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินจํานวน 1,104.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 

1,890.2 ล้านบาท  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ล้ว  ด้วยความระมัดระวัง  บริษัทฯ ฯ ขอ

รับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ 

ย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระสําคัญทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ 

บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31  ธันวาคม 2557  ต่อผู้สอบบัญชี 

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่สําคัญของ

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสภุรณ์  ตรีวิชยพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย    หากเอกสารใดไม่

มีลายมือช่ือของ นางสาวสภุรณ์  ตรีวิชยพงศ์ กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของ

ข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายเลอศักด์ิ จลุเทศ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

                    ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ 
  

นางสาวสภุรณ์  ตรีวิชยพงศ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ลําดับที่ 1    

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 

อายุ  64 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  

1. ไม่มี- (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557) 

2. ไม่มี- (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศึกษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน)   

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 185 
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ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จํากดั 

 ประธานประจําประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 

 นายกสมาคม สมาคมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 

 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2544-2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั 

 ปี 2538-2540 ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2534-2537 ผู้อํานวยการสาํนักผู้ ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ปี 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department,  

 International Monetary Fund, Washington DC 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับที่ 2  

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

อายุ  57 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

1. 54.521% (1,214,000,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557)  

2. 7.635% (170,000,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัด์ิ 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดัการใหญ่ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) - 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2541-2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด  

 (ปิดกิจการเม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

 ปี 2528-2536 ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง 
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การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับที่ 3 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเลอศักด์ิ จลุเทศ 

อายุ  60 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

1. ไม่มี- (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557) 

2. ไม่มี- (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร / กรรมการผู้อํานวยการ / 

 รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2556) 

การศึกษา ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) - 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 นายกสภาสถาบนัวิทยาการจดัการแห่งแปซิฟิค 

 กรรมการบริหาร สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 ที่ปรึกษา บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2551 - 2555              ผู้อํานวยการ ธนาคารออมสนิ 

ปี 2552 - 2555              กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี  

ปี 2551 - 2555              กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี  

ปี 2551 - 2556              ประธานสาํนกังานกองทนุพฒันาเมืองในภูมิภาค RUDF 

ปี 2553 - 2556              ประธานมลูนิธิออมสนิเพื่อสงัคม 

ปี 2554 - 2556              ประธานมลูนิธิไทรใหญ่  

ปี 2545 - 2551              ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี ้ประกนัภัย จํากัด 

ปี 2550 - 2551              ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลกูค้าธุรกิจ และปฎิบติัการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ปี 2548 - 2550              รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ปี 2545 - 2547              รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม 1. ปริญญาบัตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

    สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

2. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

3. Mini MBA รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4. Management Development Program for Middle Manager ของ Standard Chartered ประเทศสิงคโปร์ 

5. วฒุิบตัรโครงการพฒันาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

6. Director Accreditation Program – DAP / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 191 

ลาํดับที่  4  

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 

อายุ  47 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.031% (693,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)  

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)   

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

นายก สมาคมอาคารชดุไทย 

 ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

รองประธานกรรมการ มลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย 

 กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเก่าเอม็บีเอ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสํานกังานจดัการทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553-2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 

                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2550- 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2548-2550 กรรมการ /  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                        สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2542-2545  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

 ปี 2536-2542  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

การฝึกอบรม หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) / วิทยาลยัพฒันามหานคร  

มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช  

Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5/2549 สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 193 

ลาํดับที่ 5 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 

อายุ  53 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 3.521% (78,399,500 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)  

2. 0.004% (100,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 

เมษายน 2548) 

การศกึษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) - 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั  

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 

 (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

 ปี 2536-2546 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2529-2544 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ลาํดับที่ 6 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายปิยะ ประยงค์ 

อายุ  45 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.030% (678,500 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร /  กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) - 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั และ กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553 รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ลาํดับที่  7 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ 

อายุ   66 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

  

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 29 กนัยายน 2553)  

(หมายเหต ุ: ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2557) 

การศกึษา ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลยั ลามาร์ (Lamar University) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ – เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัพระปกเกล้า 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5  

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553 - 2554   ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2553   ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2552   อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

 ปี 2551 - 2553   รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 – 2552  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 ปี 2551 – 2552  รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 ปี 2550 – 2551  อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

 ปี 2550 - 2550   อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

 ปี 2549 – 2552  ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ 

 ปี 2549 – 2552  กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2549 – 2551  ประธานอํานวยการโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

 ปี 2548 – 2549  ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 – 2550  อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั 

 ปี 2545 – 2549  กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2545 – 2546  ผู้ อํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2543 – 2549  ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 ปี 2543 – 2549  กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2542 – 2545  อธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 3/2000 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 199 

ลาํดับที่ 8 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

อายุ  72 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.009%   (200,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)  

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 4 ตลุาคม 2548) 

การศกึษา ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) Ecole Des Beaux Arts ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 ปริญญาเอก (การผงัเมือง) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลยั Pantheon - Sorbonne  ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุักษ์พลงังาน / สถาบนั Sogesta  ประเทศอิตาลี 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนั Bouwcentrum  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบนั Pratt นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (สถาบนัพระปกเกล้า) 

 ดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ การจดัการมรดกสถาปัตยกรรมกบัการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปคา่นิยม ศิลปะ วฒันธรรม    

ประธานอนกุรรมาธิการปฏิรูปการผงัเมืองและการใช้พืน้ที่ 

กรรมการและอนกุรรมการในสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  (สกอ.) 

ประธานกรรมการ บริษัท เอน็ที เอสเตท อินเตอร์แนทชัน่แนล จํากดั 

 อาจารย์พิเศษ หลกัสตูรนานาชาติบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2511-2557   สมาชิกวฒุิสภาสองสมยั 

ปี 2511-2551   ข้าราชการตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณุ ระดบั 11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปี 2545-2551   ประธานหลกัสตูรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการทอ่งเที่ยว”   

                        มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปี 2549 -2550  ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปี 2545-2550   กรรมการบริหารและอปุนายกสภาสถาปนิก 

ปี 2547-2549   นายกสโมสร ซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 7 

ปี 2539-2543   อธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ปี 2531-2535   คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปี 2532-2543   กรรมการควบคมุอาคาร / กรรมการกองทนุอนรุักษ์พลงังาน  

ปี 2530-2539   นายกสมาคมจดัรูปที่ดินเพื่อพฒันาเมือง กองจดัรูปที่ดิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ปี 2518-2529   กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ และประธานคณะกรรมาธิการวิชาการ  

ปี 2510-2511   สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A. 

ปี 2509-2510   สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc, บริษัท Ammann & Whitney Int., บริษัท  Intaren  Co., Ltd 
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การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 202 

ลาํดับที่  9 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 

อายุ  52 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน  สถาบนัพระปกเกล้า 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอน็จิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 203 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลา่ จํากดั  

 กรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

 กรรมการบริษัท สํานกังานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จํากดั 

 กรรมการบริษัท ออดิท วนั จํากดั 

 กรรมการบริษัท แอสโซซิเอท วนั จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2542-2546   กรรมการบริหาร กลุม่บริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น ประเทศไทย 

 ปี 2539-2542   ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

 ปี 2535-2539   ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

 ปี 2528-2535   ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP                   รุ่น 0/2000 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Finance for Non-Finance Director - FN                  รุ่น 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee - RCC        รุ่น 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Successful Formulation & Execution of Strategy   รุ่น 4/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Chartered Director Class - CDC                            รุ่น 8/2014 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 204 

ลาํดับที่ 10 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

อายุ  69 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2547   กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 ปี 2544-2545   ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเตด็ เซอร์วิส จํากดั, 

                          กรรมการ บริษัท ดสุติสนิธร จํากดั 

 ปี 2543-2545    กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2511-2545    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (ตําแหน่งสดุท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาขน) 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 205 

การฝึกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 206 

ลาํดับที่ 11 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายครรชิต บนุะจินดา 

อายุ  47 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2556) 

การศกึษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

กรรมการ บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จํากดั  

กรรมการ บริษัท เซน็ คอร์เปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2550-2555 กรรมการร่วม Asian Corporate Governance  Association ประเทศฮ่องกง 

ปี 2545-2555 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไพรเวทอิควิตี ้ประเทศไทย จํากดั (ในเครือลอมบาร์ด อินเวสเมนต์ กรุ๊ป) 

 ปี 2534-2545 ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ / หวัหน้าคณะทํางานด้านการควบรวมกิจการ บมจ  หลกัทรัพย์  เมอริล ลนิซ์ ภทัร 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 207 

การฝึกอบรม 1. Directors Certification Program - DCP 30/2003 / สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. Directors Accreditation Program - DAP 35/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. Audit Committee Program -ACP 14/2006 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

4. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - MIR 4/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

5. Monitoring the Quality of Financial Reporting - MFR 8/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2557 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท             หน้า 208 

ลาํดับที่ 12 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 

อายุ  61 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.001% (18,500 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)    

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 21 มีนาคม 2557) 

การศกึษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, 

มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)             บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)          ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

2553-ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ          มลูนิธิพลงังานเพื่อสิง่แวดล้อม 
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ประสบการณ์หลักในอดีต 2552-2555           กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 2551-2552           ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 2549-2551           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 

การฝึกอบรม Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายวิเชียร เมฆตระการ 

อายุ  61 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2557) 

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า – เกียรตินิยม) / California State Polytechnic University, Pomona 

   

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอม็เปย์ จํากดั 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

บริษัทอื่นๆ 

กรรมการ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จํากดั 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากดั 

กรรมการ บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จํากดั 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลชูัน่ จํากดั 

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 

กรรมการ สํานกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 – มิถนุายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ปี 2549 – 2552  กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม :  Advanced Technical  in Microwave    

   California State University - Northridge  

:  Mini MBA for Shinawatra Executives    

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

:  Advanced Executive Program     

   Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 

:  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย  

:  Director Certification Program – DCP 107/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

:  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 17 สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.17) 
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ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 

อายุ  60 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 4 ธนัวาคม 2557) 

การศกึษา ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia 

ปริญญาโท (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) / สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค็ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย่์ จํากดั (มหาชน) 

ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

ประธานกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง่ จํากดั 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

กรรมการ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 

ที่ปรึกษา บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต 

 

 

 

 

 

ปี 2548 – 2555 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

ปี 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จํากดั 

ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จํากดั 

ปี 2551 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั 

ปี 2551 – 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (TBCSD) 

ปี 2551 – 2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

ปี 2550 – 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ปี 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ / กรรมาธิการและเลขานกุารคณะกรรมาธิการพลงังาน  

การฝึกอบรม :  ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 

:  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 10 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (วตท.10) 

:  ประกาศนียบตัรขัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบนัพระปกเกล้า (ปรม. 5)  

:  หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 /     

   สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

:  Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

:  Director Accredited Program (DAP) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 15 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายนิมิตร พลูสวสัดิ์ 

อายุ 54 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.024% (540,400 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเดี่ยว (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 9 มิถนุายน 2551)                     

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต 2533 - 2551      บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

2528 - 2533      การประปานครหลวง 

2526 - 2528      กรมชลประทาน 

2526                 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั  

การฝึกอบรม 

 

- Executive Coaching 

- Executive Development Program (EDP) 
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อันดับ 16 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู

อายุ 56 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)   

1. ตนเอง 0.004% (87,200 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 2. ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพิเศษ (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 สงิหาคม 2550) 

  
การศกึษา ปริญญาตรี  บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดกัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัทโครโมลอยด์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ผู้จดัการฝ่ายโครงการพฒันาคณุภาพ - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 หวัหน้าหน่วยงานการผลติ - บริษัท ฟิลปิส์ เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

การฝึกอบรม Role of the Compensation Committee - RCC / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 การพฒันาผู้บริหารระดบัสงู / ศศินทร์ 

 Mini MRE / ธรรมศาสตร์ 

 Quality College, Signetics Corporated (USA) 

 Quality Control Circle, Toshiba Semiconductor (Japan) 

 Building the Aggregate System, Microchip Technology (USA) 
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อันดับที่ 17 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นางสาวสภุรณ์   ตรีวิชยพงศ์ 

อายุ  54 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ  

 

1. 0.002% (35,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)  

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 กมุภาพนัธ์ 2554) 

การศกึษา ปริญญาโท (การเงิน) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท (บญัชี)   / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (บญัชี - เกียรตินิยมอนัดบั 2)  / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

บริษัท พนาลี จํากดั 

บริษัท พทุธชาด จํากดั 

บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2554-ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2537-2548        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2535-2537        System Development Manager  -  American Engineering Company Limited  

 ปี 2531-2535        ผู้จดัการฝ่ายบญัชี   บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จํากดั 

 ปี 2526-2531        Senior Accountant  บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์นวธนกิจ จํากดั 

การฝึกอบรม CFO (Chief Finance Officer Certifiation Program) from Federation of Accounting Professions 

 DCP (Directors Certification Program) from Thai Institute of Directors 
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อันดับที่ 18 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายเปรมศกัดิ์  วลัลกิลุ 

อายุ  50 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. 0.000% (100 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)             

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557)                       

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 กนัยายน 2551) 

การศกึษา ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 

อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 

 ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2552     ผู้ อํานวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2550 - 2551     ผู้ อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 - 2550     ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546 - 2547     ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จํากดั 

ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากดั 

ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จํากดั 

การฝึกอบรม Certified Information System Audit - CISA 0126580/2001 / ISACA 

Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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อันดับ 19 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายไพศาล รําพรรณ์ 

อายุ  55 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

1. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

2. ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2557) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551) 

การศกึษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – 2552      ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2548 – 2549      ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจผา่นนายหน้า บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

ปี 2535 – 2548      ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

                              อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชีวิตไทย 
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การฝึกอบรม Company Secretary Program – CSP 27/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Effective Minute Taking – EMT 13/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Board Reporting Program – BRP 3/2010 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย 

 

ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
 

ช่ือ บริษัทฯ บจ. เกสร ก่อสร้าง  บจ. พนาล ี ฯ บจ. พทุธชาด ฯ บจ.พฤกษา 

อินเตอร์ฯ 

บจ.พฤกษา โอเวอร์ซีส์  บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วิส 

  1.  ดร.พิสฐิ  ลีอ้าธรรม X - - - - - - 

2.  นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ / & // - - - X X X 

3.  ศ.เกียรติคณุ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ / - - - - - - 

4.  นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ / - - - - - - 

5. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ / - - - - - - 

6. นายวิสทุธ์ิ  ศรีสพุรรณ (1) / - - - - - - 

7. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต /  - - - - - - 

8.  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส (2) /  - - - / / / 

9. นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ /  / - - / / - 

10. นายปิยะ  ประยงค์ / & // / - - - - / 

11. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ (3) / - - - - - - 

12. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ / & //  - - - - - - 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย                      หน้า 223 
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ช่ือ บริษัทฯ บจ. เกสร ก่อสร้าง  บจ. พนาล ี ฯ บจ. พทุธชาด ฯ บจ.พฤกษา 

อินเตอร์ฯ 

บจ.พฤกษา โอเวอร์ซีส์  บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วิส 

13. นายครรชิต บนุะจินดา /  - - - - - - 

14. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ (4) /       

15. นายวิเชียร เมฆตระการ (5) /       

16. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล (6) /       

17. นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู(7) - - - - - / / 

18. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (8) // / / / / /   / 

 

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

   (1)  นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

(2)  นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 และลาออกจากการเป็นกรรมการบจ. พฤกษา อินเตอร์ฯ, บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ และบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส  

      เมื่อวนัท่ี 1  สิงหาคม  2557 

   (3)  นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จูเนียร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557 

   (4)  ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา 

   (5)  นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 

   (6)  ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา 

   (7)  นายวีระศกัด์ิ แก้วหนู ลาออกจากการเป็นกรรมการ บจ.พฤกษา โอเวอร์ซีส์ และบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 

   (8)  นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2557 และเข้าเป็นกรรมการบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เมื่อวนัท่ี  3 กนัยายน  2557 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเปรมศกัด์ิ  วลัลกิุล 

อายุ  50 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

1. 0.00% (100 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557)             

2. ไม่มี (ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2557)                       

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 กนัยายน 2551) 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 

อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

- 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 - ปัจจบุนั ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2552     ผู้อํานวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2550 - 2551     ผู้อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 - 2550     ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546 - 2547     ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จํากัด 

ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากัด 

ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั 

การฝึกอบรม Certified Information System Audit - CISA 0126580/2001 /  ISACA 

Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4.2 สนิค้าคงเหลอืในโครงการต่างๆ  
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เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2557 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11 / 2557  มีมติแต่งตัง้  

ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557  (แทนนายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ที่

ลาออกจากตําแหน่ง เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2557) ต่อมาเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึง

ใจ บูรณสมภพ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบเกษียณอายุตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของ

กรรมการบริษัท ดงันัน้ ณ วนัที่รายงาน กรรมการตรวจสอบของบริษัทจงึมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระ

นนัทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอันจะพงึมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า 

คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน        

 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทัง้สิน้รวม 12  ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร  ผู้ตรวจ 

สอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ สรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจําปี 2557 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุติั โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้ สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง

ประเด็นสาํคญัๆ ในการจดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณา

ข้อเสนอ แนะของผู้สอบบญัชี เพื่อปรับปรุงจดุอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจําปี 

2557 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีการควบคุมที่

เพียงพอให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐาน

การบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 
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2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ

เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลกัษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในระหว่างปีโดยบรรจุเป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการ

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติ

ของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 

3.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ 

บริษัทดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอื่นที่สาํคญัที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นประเด็น

หลกัประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ อีกทัง้ยังมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมายของบริษัทเป็น

ประจํา ทกุไตรมาส  

 

 จากการสอบทานดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้บริโภคซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอข้อมูลโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึน้จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ทําให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนาที่จะละเว้นไม่

ปฏิบติัตาม และ/หรือ มีการดําเนินการใดๆ ที่ขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายที่มีสาระสําคญั 

 

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถงึแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่

ได้รับการอนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างเป็น

ผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายในสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ อีกทัง้ในปี 2557 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่

ปรึกษาให้ตรวจสอบระบบงานที่สาํคญัของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้นีผ้ลการ

ตรวจสอบไม่พบจดุอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระสาํคัญ  

 

 นอกจากนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถงึความเสี่ยงในการดําเนินงานทางธุรกิจอันมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

ควบคมุได้และอาจสง่ผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่ือเสียง และความเช่ือมั่นต่อบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดตัง้

โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้โดยได้จัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้า
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มาดําเนินโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าหากเกิดวิกฤต

ต่างๆ บริษัทจะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลบัมาดําเนินธุรกิจได้ในเวลาที่เหมาะสม  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเสี่ยงที่

เหมาะสมเพียงพอ 

           

5.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกํากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบ รวมถงึการจดัองค์กรและอตัรากําลงั โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 

2557 ที่จดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเสีย่งในหนว่ยงานของบริษัท การกําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ 

และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้บริหารและหน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทกุระดบั  

 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่าง

อสิระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

6.      การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทัง้ให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการ

ควบคมุดแูลการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและความมั่นใจ

แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึง่จะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความ

มัน่คงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน   

 

นอกจากนี  ้บ ริษัทยังได้มีการแต่งตั ง้หน่วยงาน GRC ขึน้ เพื่อทําหน้าที่ รับผิดชอบดูแลงานในส่วนของ 

Governance, Risk Management และ Compliance  รวมทัง้รับนโยบายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบ ไปกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และสื่อสาร หรือผลกัดนัให้

นําไปปฏิบติัและติดตามผลสาํเร็จ (Monitor) ซึง่เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  

 

7.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจําทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่าย

จดัการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการ

ประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
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8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรดังกล่าวยังมีความ

เหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของกิจการ ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจําปี 2558   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ 

ผู้สอบบัญชี รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจําปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็น

อิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ

อนมุติัที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 

ต่อไปอีกวาระหนึง่  

 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล

ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้ให้ความสาํคญัเป็นอย่างสงูต่อการดําเนินงานภายใต้

ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่รัดกมุเหมาะสม มีการกํากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและ

เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 19 มกราคม 2558 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 
 

ดร.ปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

19 มกราคม 2558 
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