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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 
บริษัทฯ  จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัทจํากดั ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั เม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2536  เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการพฒันาโครงการประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และ
อาคารชุด ครอบคลมุทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทฯ ถือเป็น
ผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮ้าส์สําหรับผู้ มีรายได้ระดับต่ําถึงปานกลางและบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดท่ีสร้างโดย
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สว่นในตา่งประเทศ ปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการเป็นครัง้แรก คือ อาคารชดุท่ีมลัดีฟส์ ภายใต้แบรนด์ 
“คอรัลวิลล์” ตามด้วยบ้านแนวราบท่ีบงักาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้แบรนด์ “ซิลวาน่า” โดยมีการโอนยนิูตแรกได้ในปี 
2554 
 

ปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการปรับวิสยัทศัน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นในวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัคือ “พฤกษา มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น 
แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการอาศัยและก้าวขึน้เป็น 1 ใน  10 แบรนด์ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีคณุคา่เพ่ือให้ทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น 
และมีชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั” เพ่ือเป็นการรองรับกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดัสรรงบประมาณจํานวน 
2,300 ล้านบาท เพ่ือซือ้ท่ีดินจํานวน 130 ไร่ ท่ีบริเวณนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือทําการก่อสร้างเป็น
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) ซึง่เป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีช่วย
ลดมลภาวะเร่ืองเสียง ฝุ่ น และนํา้เสีย มีระบบการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสดุและมีกําลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศไทย โดยเม่ือ
รวมโรงงานทัง้ 7 โรงงานแล้วหากทําการผลติเตม็ประสทิธิภาพจะสามารถผลติบ้านได้ถงึประมาณ 1,120 หลงัตอ่เดือน 

 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดตวับ้านเด่ียวระดบัพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม”บนถนนพฒันาการ ราคา 9-25 
ล้านบาท ซึง่เป็นการนํา precast มาใช้กบับ้านระดบัพรีเม่ียมทัง้หลงัและได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี นอกจาก 
นีท้างบริษัทฯ ได้มีการนํา Pruksa Real Estate Manufacturing (REM) มาใช้ ทําให้สามารถควบคมุต้นทนุได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพและลด Business Cycle Time สําหรับแนวราบ เหลือ 87 วนั จาก 146 วนัในปี 2556  นอกจากนีท้างบริษัทฯ
มีการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดและอยูใ่นระหวา่งการศกึษาในการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการ
แนวราบ ซึง่การนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้สามารถช่วยยน่ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึได้ห้องนํา้ท่ีมีคณุภาพท่ีดีขึน้   

 

สําหรับในปี 2558 บริษัทเร่ิมใช้สโลแกน “Create Value คดิสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ือลูกค้า” ท่ีสะท้อนถงึการ
สง่เสริมคา่นิยมพฤกษาในด้านการคิดนวตักรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation เพ่ือนํามาใช้ในองค์กรอย่างชดัเจน 
นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ มีแผนขยายกลุม่ลกูค้า โดยเน้นสร้างความแตกตา่งของแบบบ้านให้โดดเดน่จากคู่แข่งในตลาด 
และรองรับราคาท่ีดินท่ีปรับเพิ่มสงูมากขึน้ จงึได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียว 3 ชัน้ ระดบัพรีเม่ียมเป็นครัง้แรก “โครงการเดอะ
แพลนท์ เอลทิ” บนถนนพฒันาการ ราคาเร่ิมต้น 9.7 ล้านบาท และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี และบริษัทฯ ได้
มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นครัง้แรก จากผลดําเนินงาน 6 เดือนแรกตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถนุายน 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทตอ่ หุ้น  
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ปี 2558 ตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณการซือ้จากกลุ่มนกัลงทนุทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมากขึน้  ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ทัง้นีส้่วน
หนึ่งเป็นผลจากการโครงการเปิดใหม่อยู่ในระดับบนและพรีเม่ียมมากขึน้ สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคง
สามารถรักษาการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะรายได้รวมท่ีทําได้สงูสดุ ในระดบั 51,438 ล้านบาท เป็นการสร้างสถิติรายได้สงูสดุ 
ต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นปีท่ี 22 และกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ท่ีทําได้ 7,680 ล้านบาท เติบโตถึง 15.4% เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผา่นมา 

 

จากผลการดําเนินงานท่ีดีเด่นในทกุๆ ด้าน สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัเกียรติยศท่ีน่าภาคภมิูใจ อาทิ “รางวลั
ผู้บริหารสงูสดุดีเด่น”, “รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น” และ “รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการ
ดําเนินงานดีเด่น” จาก พิธีประกาศผลรางวลั “SET Awards 2015” จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ASEAN 
CG SCORECARD ในระดบั TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED โดย ASEAN CAPITAL MARKETS 
FORUM (ACMF) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ และ Sustainability Report Award 2015 เป็นต้น   

 

และจากจดุแข็งของบริษัทฯ ดงักลา่ว จงึพอจะสรุปได้วา่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
มีการพฒันาระบบการบริหารและมีการพฒันาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารคณุภาพ
การก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้ นําด้านการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในงานการก่อสร้างบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว โดยเร่ิมตัง้แต่ พืน้สําเร็จรูป โครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบต่างๆ  สง่ผลให้บริษัทฯ นําจดุแข็งนีใ้ช้
เป็นกลยทุธ์ท่ีเดน่กวา่  หากเปรียบเทียบกบัการสร้างบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนักบัผู้ประกอบการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดโดยทัว่ไป  
  

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีส่งผลให้มีการ
เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง และแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมทางการเมือง
ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือแม้แต่เหตขุองภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ  เช่น อทุกภยัฯ  แต่บริษัทฯ ก็ยงัสามารถบริหารให้ผ่าน
พ้นวิกฤตไปด้วยดี (ตามข้อมลูทางเงินท่ีสําคญัย้อนหลงั 5 ปี ตามตาราง) 

 

ตัวเลขทางการเงนิที่สาํคัญ 2554 2555 2556 2557 2558 
ยอดขาย (ล้านบาท) 25,554 29,396 41,282 39,090 42,386 
โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้บ้าน (หน่วย) 12,194 12,444 17,137 17,084 20,700 
รายได้รวม (ล้านบาท) 23,422 27,141 39,041 43,027 51,438 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,835 3,898 5,801 6,654 7,670 
กําไรสทุธิ-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 2,835 3,898 5,802 6,655 7,680 
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สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ  / 1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ  หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
                                         

1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ วัฒนธรรม และค่านิยมของพฤกษา 
 

วสัิยทัศน์พฤกษา 
พฤกษามุง่มัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 
10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีคณุคา่ เพ่ือทกุครอบครัวได้
สมัผสัความสขุ ความอบอุน่ และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆวนั 
 
พันธกจิพฤกษา 
เรามุง่มัน่ช่วยเหลือลกูค้าทกุรายเติมเตม็ทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุค่า เพ่ือชีวิตเป่ียมสขุทกุครอบครัว 
 
วัฒนธรรมพฤกษา 
ฉนัมีใจรักเมตตา เตม็ใจช่วยเหลือลกูค้า ให้ได้รับในสิง่ท่ีปรารถนา                                                      
ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถงึสิง่ท่ีลกูค้าต้องการ                                                                               
ฉนัเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบติังาน                                                      
ฉนัเร่งลงมือปฏิบติังาน ให้ลกูค้าได้รับในสิง่ท่ีปรารถนา ลกูค้ามีความสขุ                                                
ฉนัมีความสขุ ฉนัภมิูใจในผลงานของฉนั 
 
ค่านิยมพฤกษา 
มุง่มัน่เพ่ือลกูค้า 
สร้างนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ 

ทํางานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม 

มีวินยัปฏิบติังาน 

ยดึมัน่จริยธรรม 
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  
 
1.2.1 ความเป็นมา  
 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 50 ล้านบาท  

ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยพัฒนาโครงการทัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงมีการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ เช่น อินเดีย  โดย
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 และได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 ภายใต้สญัลกัษณ์ “PS” 
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บริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง จงึได้มีการพฒันาแบรนด์สินค้าตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ทกุกลุม่ โดยแยกตามกลุม่สินค้า ดงันี ้

 
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมเินียม 
บ้านพฤกษา พฤกษาวิลเลจ พลมั คอนโด 
พฤกษาวิลล์ พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี ้ เดอะไพรเวซ่ี 
พฤกษาทาวน์ บ้านพฤกษานารา  เดอะทรี 
เดอะคอนเนค พฤกษาปริู  แชปเตอร์วนั คอนโด 

วิลเลต ภสัสร คอนโดเลต 
พฤกษา ไลท์  เดอะแพลนท์ ฟิวส์ 
พาทิโอ เดอะปาล์ม Stylish Residence 

เดอะแพลนท์ Pruksa Silvana (สาธารณรัฐอินเดีย) เออบาโน่ 
ไอว่ี   

Pruksa Silvana (สาธารณรัฐอินเดีย)   
 
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทย ท่ีนําเทคโนโลยีทนัสมยัจากต่างประเทศมาใช้ในการก่อสร้างท่ี

อยู่อาศัย และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐาน 
ควบคมุระยะเวลาการก่อสร้างได้ตามแผนงาน และบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลา
กว่า 22 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบสินค้าท่ีมี
คณุภาพและบริการท่ีประทบัใจให้แก่ลกูค้า 

 
  1.2.2 พัฒนาการที่สาํคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
  
ปี 2554 
 

• โรงงานผลิตแผ่น Precast   PCF 4 และ  PCF 5 ซึง่เร่ิมดําเนินการผลิตในปลายปี 2553 สามารถขยายกําลงัการ
ผลติให้เตม็ท่ีได้ ในกลางปี 2554   

 
• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม ่ดงันี ้

• ทาวน์เฮ้าส์ คือ “วิลเลต” “เดอะ รีโน่” และ “พาทิโอ” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึบน 
• บ้านเด่ียว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปริู” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบับน 
• อาคารชดุ คือ “พลมั” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางลงมา 
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• ขยายโครงการออกไปสูต่ลาดต่างจงัหวดัเพิ่ม เช่น ภเูก็ต (“พฤกษาวิลล์”)  และ ขอนแก่น (บ้านเด่ียว / บ้านแฝด 
ในแบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”)            

 
• ในเมืองบงักาลอร์ บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ ในช่ือโครงการ Pruksa Silvana มีจํานวนทัง้หมด 
401 ยนิูต   มียอดจองท่ี 469 ล้านบาทในปี 2554 โดยบริษัทฯ เร่ิมโอนบ้านยนิูตแรกได้ ในเดือนธนัวาคม 2554  

 
• โครงการอาคารชดุโครงการแรกบนเกาะฮลูมูาเล ่(Hulhumale') สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ช่ือ Coral Ville จํานวน 9 
อาคาร เร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิ 2 อาคารแรก  

 
• เดือนพฤศจิกายนเกิดวิกฤตินํา้ท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพชัน้นอกและปริมณฑล ทําให้ลกูค้าบางส่วนยกเลิกการ
จองและการโอน แม้กระนัน้ก็ตามบริษัทฯ ยงัสามารถรักษายอดโอนได้สงูเป็นอนัดบั 1 ของผู้ประกอบการท่ีอยู่อาศยั 
คือท่ี 23,231 ล้านบาท  ส่วนยอดจองได้ท่ี 25,554 ล้านบาท สงูเป็นอนัดบั 2 ของยอดจองท่ีบริษัทฯ เคยทําได้  
สําหรับ   โรงงานพรีคาสท์ได้เตรียมการเพ่ือป้องกนันํา้ท่วมเป็นอย่างดี ทําให้สามารถป้องกนันํา้ไม่ให้เข้าท่วมโรงงาน
หลกั (PCF1, PCF 5) แต่พืน้ท่ีโดยรอบโรงงานนํา้ท่วม จึงต้องหยดุการผลิตเป็นเวลา 40 วนั และเร่ิมกลบัมาผลิตใน
ต้นเดือนธนัวาคม    

 
ปี 2555      

    
• เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงาน  ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ให้คุ้มค่าท่ีสุด บริษัทฯ ได้นํา
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพ่ือควบคมุการ
ก่อสร้างบ้านแนวราบ ตามลําดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคณุภาพ REM เป็นระบบท่ีใช้แรงงาน
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทํางานก่อสร้างเฉพาะให้ส่วนงานท่ีตนเองมีความถนัด
เพียงกิจกรรมเดียว จนสําเร็จทัง้เฟส หรือโครงการ ณ จดุดงักล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการผลิตรถยนต์  
จงึสามารถยน่ระยะเวลาการก่อสร้างลงให้เหลือเฉลี่ย 21 วนั จากระยะเวลาก่อสร้างเฉล่ีย 45 วนัได้ 

 
•  ผลจากวิกฤตินํา้ท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ จะมีข้อปฏิบติัท่ีต้องกระทําเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงหรือ เตรียมความพร้อมจากนํา้ท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพท่ีดิน (ท่ีราบลุม่, ท่ีลาดชนั ฯลฯ) การถมท่ีดิน 
(เทียบกบัถนนเมน, ระดบันํา้ทว่มสงูสดุท่ีผา่นมา) ระบบระบายนํา้     

 
•  ในวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2555  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 6 เดือน 3,000 
ล้านบาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปี 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลําดบั    
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ปี 2556 
 

• ประกาศวิสยัทศัน์ใหม่ว่า “พฤกษา มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอยู ่
อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย  ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศยั ท่ีมีคณุค่า 
เพ่ือทุกครอบครัวได้สมัผัสความสุข ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึน้ในทุกๆวัน” พร้อมทําการปรับโครงสร้าง การ
บริหารงานองค์กร ใหม่ เพ่ือให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุ่มทกุระดบั โดยแบ่งความ
รับผิดชอบของผู้บริหารตาม Segment ของบ้าน เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมในการสร้างบ้านท่ีมีคุณภาพและ
บริการท่ีดีเลิศ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดรับกับภาวะการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และปีนีเ้องถือได้ว่าเป็นปีทองท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของยอดขาย ยอดโอนกรรมสทิธ์ิ และจํานวนหน่วย (unit) ท่ีโอนท่ีสงูท่ีสดุเป็นประวติัการณ์ 
 

•  พฒันาห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม (เร่ิมติดตัง้ปี 2557) เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีสวยงามมี 
คุณภาพดีขึน้ ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลัง ตลอดจนสามารถส่งมอบได้รวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ 

 
• พฒันารูปแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ (Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) ซึง่เป็น
จดุแข็งของพฤกษาเพ่ือลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกนัยงัช่วยแก้ปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน ตลอดจน
คุณภาพของการทํางานหน้างานท่ีเปล่ียนมาเป็นระบบสําเร็จรูปผลิตจากโรงงาน โดยต่อยอดองค์ความรู้จาก     
ทาวน์เฮ้าส์/บ้านเด่ียวท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญและอยู่ในช่วงการนําระบบการบริหารจดัการ REM มาผนวกเข้าไป
กบัเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่นีด้้วย ตลอดจนให้สถาบนั AIT วิเคราะห์เร่ืองการต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้าง
ดงักลา่ว 

 
• ผลกัดนัการใช้ระบบ BIM (Building Information Management) เพ่ือช่วยในการเขียนแบบ 3 มิติ BIM ตาม
ภาษาวิชาการ ย่อมาจาก Building Information Modeling เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งของแบบท่ีจะทําให้เกิด
ปัญหาในขัน้ตอนการก่อสร้าง ทัง้ยงัช่วยในการประมาณปริมาณวสัดไุด้แบบครบวงจร ลดการทํางานหลายขัน้ตอน
ให้เป็นการคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
• เพ่ือรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงลงทนุประมาณ 2,300 ล้านบาท ซือ้ท่ีดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร 
จงัหวดัปทมุธานีและก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงาน 
ระบบอตัโนมติัทกุขัน้ตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant ท่ีมีกําลงัผลิตสงูท่ีสดุในโลก
ซึ่งนําเข้าจากประเทศเยอรมนี เพ่ือผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน อาทิ  
- การประกอบแบบข้างและช่องเปิดโดยหุน่ยนต์ (Shuttering & Block out Robot)  
- เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อตัโนมติัพร้อมระบบจดัเก็บและนําไปวางท่ีโต๊ะหลอ่แบบอตัโนมติั  
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(Automated Mesh Plant with Mesh storage & handling system)  
- เคร่ืองเทคอนกรีตอตัโนมติั  
- ขดัหน้าคอนกรีต โดยระบบอตัโนมติั 
- การถอดแบบข้างโดยหุน่ยนต์ (De shuttering robot) 
- ระบบจดัเก็บชิน้งานอตัโนมติั (Finished goods Automatic Storage)  

 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แหง่ใหม ่ ท่ีนวนครเป็น Green Factory แหง่แรกของประเทศไทย ท่ีช่วยลดมลภาวะเร่ือง

เสียง ฝุ่ น และนํา้เสีย โดยใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนี โดยใช้หุน่ยนต์(Robot)ใน
กระบวนการผลิตเพ่ือลดเร่ืองปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นระบบอตัโนมติัท่ีควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน   
ขัน้ตอนการผลติ จงึสง่ผลทําให้สามารถผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพสงูกวา่มาตรฐานทัว่ไป นอกจากนีย้งัได้นําระบบ Concrete 
Recycling มาใช้เพ่ือนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลติอีกครัง้ ทําให้ไมมี่เศษวสัดเุหลือ
ทิง้จากการผลติและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 
• ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 1 เดือน มลูค่า  
3,000 ล้านบาท และ 5 ปี มลูคา่ 3,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี 2559 และ พ.ศ. 2561 ตามลําดบั    

 
ปี 2557 

 
• เร่ิมทดลองใช้งานโปรแกรม “ตรวจรับบ้านอจัฉริยะ (I-Inspection II)” กบัทาวน์เฮ้าส์ภายใต้แบรนด์“พฤกษาวิลล์” 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับบ้านให้กบัลกูค้า ผ่านอปุกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ทําให้ส่ง
มอบบ้านได้รวดเร็วย่ิงขึน้ และได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจ จงึขยายการใช้งานไปยงัแบรนด์อ่ืนๆ ด้วย     
 

• ใช้กลยทุธ์ขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ให้ครอบคลมุมากขึน้ ในเดือนมีนาคม ได้เปิดตวับ้านเด่ียว
ระดบัพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม” บนถนนพฒันาการ ราคา 9-25 ล้านบาท ซึง่เป็นการนํา Precast มาใช้
กบับ้านระดบัพรีเม่ียม และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี โดยในเฟสท่ีหนึ่งสามารถขายหมดได้ภายในเวลา
อนัสัน้  

 
• การบริหารจดัการต้นทนุ ได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ นํา Technology Pruksa Precast และ Pruksa REM  
 (Pruksa Real Estate Manufacturing) มาใช้ ทําให้สามารถควบคมุต้นทนุได้ดี ลด Business Cycle Time สําหรับ
แนวราบ ลงเหลือ 87 วนั จาก 146 วนั ในปี 2556 ทําให้ลกูค้าสามารถได้รับโอนบ้านท่ีเร็วและทําให้การรับรู้รายได้
เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนีท้างบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายท่ีคุ้มค่ามากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ท่ีผลิต
สนิค้าในระดบัเดียวกนั แตร่าคาจะสงูกวา่พฤกษา ประมาณ 10-15%  

 



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ  / 1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ  หน้า 6 

• มีการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม อาทิ พลมัคอนโดบางใหญ่และ พลมัคอนโด พระราม 2  
รวมถึงอยู่ในระหว่างการศึกษาในการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการแนวราบ ซึ่งการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ 
สามารถช่วยยน่ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึได้ห้องนํา้ท่ีมีคณุภาพท่ีดีขึน้ 
 

• โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) เร่ิมต้นการผลิตบางส่วน  ตัง้แต่เดือนกนัยายน 
2557  โดยมีกําลงัการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลงัต่อเดือน และเม่ือรวมกบัโรงงานเดิมจํานวน 5 โรงงาน ท่ี       
ลําลกูกา ซึ่งมีกําลงัผลิต 640 หลงัต่อเดือน ทําให้บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตรวมสงูถึง 1,120 หลงัต่อเดือน ซึ่ง
สอดคล้องกบัแผนการเปิดโครงการใหม ่และแผนการสง่มอบบ้านคณุภาพให้กบัลกูค้าท่ีเพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะปี   

 
• ในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  1 ชดุ มลูค่า 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้  ในปี 2560 

 
•  ในวนัท่ี 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 
 

ปี 2558 
 
• ในปี 2558 บริษัทเร่ิมใช้สโลแกน “Create  Value คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ือลูกค้า”  ท่ีสะท้อนถึงการสง่เสริม
ค่านิยมพฤกษาในด้านการคิดนวตักรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation เพ่ือนํามาใช้ในองค์กรอย่างชดัเจน 
เพราะหวัใจสําคญัของธุรกิจ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีอยู่เบือ้งหลงัสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุค่า เป็นประโยชน์ต่อ
ลกูค้าและสงัคมโดยรวม การทุม่เทและเดินหน้าพฒันานวตักรรมอยา่งไมห่ยดุยัง้ ทําให้โครงการท่ีอยูอ่าศยัของ 
บริษัทฯ ได้รับความเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภค และในปี 2558 ได้รับการจดัอนัดบั เป็นอนัดบัหนึ่งในกลุ่ม
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม” จาก นิตยสาร  BrandAge และนิตยสาร  
COMPANY ในงานวิจยั “Thailand’s Most Admired Company 2015”   
 
• บริษัทฯ มีแผนขยายกลุ่มลกูค้า โดยเน้นสร้างความแตกต่างของแบบบ้านให้โดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด และ
รองรับราคาท่ีดินท่ีปรับเพิ่มสงูมากขึน้ จึงได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียว 3 ชัน้ ระดบัพรีเม่ียมเป็นครัง้แรก “โครงการ
เดอะแพลนท์ เอลทิ” บนถนนพฒันาการ ราคาเร่ิมต้น 9.7 ล้านบาท ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี 
 
• ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ มลูค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 6 เดือน และ 5  ปี 
โดยครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี 2561 และ 2563  
  
• ในเดือนตลุาคม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครัง้แรก จากผลดําเนินงาน 6 เดือนแรกตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถนุายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทตอ่ หุ้น 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2636 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ และมีการขยาย
กิจการอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
1.3.1) บริษัทย่อย  

บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมทนุ ท่ีจดทะเบียนก่อตัง้แล้ว แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ  
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บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทนุ แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ 
แล้ว)  ณ 31 ธนัวาคม  2558  

หมายเหต ุ:   1. บจ. พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคชัน่ ได้ชําระบญัชีเรียบร้อยแล้วในปี 2558 
2 : เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

              3 : อยู่ระหวา่งการขายหุ้นให้ Partner  
                          4 : บจ. ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ คอนสตร๊ัคชัน่  ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 

ลาํดับที่ ปีที่ก่อตัง้ ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานที่ ทุนจดทะเบยีน 
ทุนจดทะเบยีน   

ชาํระแล้ว 
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 เฮาส์ซ่ิง 
บงักะลอร์, 
อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 0.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 19.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

100% 

7 2553 
พฤกษาโอเวอร์ซีส์ 
เซอร์วิส 

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  
คอนสตรัคชัน่1 

ไฮฟอง, 
เวียดนาม 

- - - - 

10 2553 พฤกษา ลกัโซร่า เฮาส์ซ่ิง มมุไบ, อินเดีย 
เทียบเท่าท่ี 1.2  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เทียบเท่าท่ี 0.01   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.006 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

50% 

11 2553 พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซ่ิง มลัดีฟส์ 
เทียบเท่าท่ี 10  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เทียบเท่าท่ี 5  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
- 80% 

12 2553 
เกสรคอนสตรัคชัน่ 
สาขามลัดีฟส์2 

มลัดีฟส์ - - - 100% 

13 2554 
โมฮนั มธูา ไลพ์สเปซ3 
ช่ือเดิม( พฤกษา 
โมฮนั มธูา เรียลเอสเตท) 

เชนไน, 
อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 2  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

84.85% 

14 2556 พฤกษา เวียดนาม  
ไฮฟอง, 
เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี 10  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 3.56  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

- 85% 

15 2556 
ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ คอนสตร๊ัคชัน่4 
 

กทม. 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท - 51% 
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แผนภาพการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  
 
  โดยปัจจบุนัมีการแบง่การดําเนินงานของบริษัทฯ ในกลุม่ดงันี ้
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2 สว่นคือ 
 

 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
 

โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความ
ชํานาญนัน่คือธุรกิจพฒันาท่ีอยูอ่าศยั และดําเนินธุรกิจอยูบ่นความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ท่ีสะสมมาเป็นระยะ
เวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเทา่นัน้ 

 
1. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีอยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด และ

อาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ในทําเลท่ีมีศกัยภาพและการเจริญเติบโตสงู ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการในต่างจงัหวดั ได้แก่
นครปฐม ชลบรีุ และภเูก็ต ในปี 2554 ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่น และเปิดขายเพ่ิมในจงัหวดัภเูก็ต นอกจากนีใ้นปี 
2557-2558  บริษัทได้ขยายสินค้าแนวราบไปในกลุม่ตลาดระดบัราคาสงูขึน้ พร้อมปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้เกิด
ความชดัเจนในการบริหารของแตล่ะกลุม่ธุรกิจมากย่ิงขึน้เพ่ือให้ธุรกิจยัง่ยืน มีการเติบโตต่อเน่ือง และรักษาสถานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง 

 
2. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมพฒันาโครงการแรกในสาธารณรัฐมลัดีฟส์

ตัง้แต่ปี 2553 ตามด้วยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนาม ซึ่งจากการศึกษาและประเมินสถานการณ์ในการลงทนุ
อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในแต่ละประเทศ 
บริษัทฯ ได้ตัง้เป้ามุง่เน้นการพฒันาโครงการท่ีสาธารณรัฐอินเดียเป็นหลกั 

 
2.1  สาธารณรัฐอนิเดีย  เมืองบงักาลอร์  

 

เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว ภายใต้ตราสนิค้า “Pruksa Silvana” (บริษัทยอ่ยถือหุ้น 100%) ซึง่เป็น
โครงการท่ีพกัอาศยัแนวราบจํานวน 401 ยนิูต รวมมลูคา่โครงการ 1,504 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 321 หลงั  และ
ทาวน์เฮ้าส์ 80 หลงั และเร่ิมโอนบ้านหลงัแรกตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2554 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถสร้าง
ยอดขาย จํานวน 241 ล้านบาท และมีรายได้ 278 ล้านบาท ทัง้นี ้ มียอดขายสะสมของโครงการท่ี 1,422 ล้านบาท และ
ยอดรายได้สะสมท่ี 1,350 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีแผนจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพแปลงใหม ่เพ่ือพฒันาโครงการตอ่ไป    
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2.2   สาธารณรัฐมลัดีฟส์ เมืองฮลูมูาเล:่ Coral Ville Condominium 
                

เป็นโครงการร่วมทนุกบั Housing Development Corporation (HDC) โดยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
80 บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในเมืองฮลูมูาเล ่โดยในเฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 
จํานวน 9 อาคาร รวมทัง้สิน้ 180 ยนิูต มลูค่า 376 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และโอน
กรรมสิทธ์ิทัง้หมดให้กบัลกูค้าแล้ว อย่างไรก็ดีเน่ืองจากสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย เช่น ขนาด
ตลาดท่ีค่อนข้างเล็ก ภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ท่ีมีความเปราะบางและปัญหาการขาดแคลนเงินตรา
ตา่งประเทศ ในระบบธนาคาร จงึทําให้บริษัทฯ ตดัสนิใจไมดํ่าเนินการลงทนุในเฟสถดัไป 

 

2.3  ประเทศเวียดนาม  เมืองไฮฟอง   
 
        บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตัง้บริษัทร่วมทนุ (Pruksa Vietnam Company Limited) กบันกัลงทนุท้องถ่ิน (Hoang 
Huy Service Investment Co.) เพ่ือพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย และได้รับใบอนญุาตการลงทนุตัง้แต่
เดือนมกราคม 2556 โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน ในส่วนของ Pruksa Vietnam Construction 
Company Limited ท่ีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น 100% นัน้ ได้ดําเนินการปิดบริษัทแล้วเม่ือ 17 ธนัวาคม 2558 
 

ตัง้แตปี่ 2536 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 494 โครงการ โดยบริษัทฯ มี
รายได้รวม โดยแยกประเภทผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้ 
 

ประเภทผลติภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

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

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

ตา่งประเทศ 497 1.3 441 1.0 278 0.5 

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

อ่ืนๆ * 37 0.1 79 0.2 568 1.1 

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

รายได้อ่ืน 193 0.5 246 0.6 198 0.4 

รายได้รวมทัง้หมด 39,041 100.0 43,027 100.0 51,438 100.0 
หมายเหต:ุ * อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปลา่และรายได้จากคา่ก่อสร้าง 
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โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 173 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าทัง้หมด ขายได้แล้วและส่วน
ที่เหลือขาย ดังนี ้ 
  

 
 
 
 
 

โครงการ

31 ธ.ค. 58 ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

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

ไอวี่ ไชนาทาวน์ 1                    19                 361 18                 333 1                   28

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

พฤกษาไลท์ 3                    705               1,460 388               758 317               701

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

พฤกษาวิลเลต 1                    292               687 62                 144 230               543

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

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

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

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

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

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

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

พฤกษาปูริ 1                    189               799 122               520 67                 279

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จํานวน

โครงการเปิด

มูลค่าโครงการ ยอดขาย ยอดส่วนที่ เหลือขาย
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2.1 การประกอบธุรกจิในแต่ละสายผลติภัณฑ์  
 

2.1.1 บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 

 
โดยสรุป บริษัทฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 
 

 
ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮ้าส์ 
 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด มีขนาดประมาณ 20% ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วยบ้านท่ี
จดทะเบียน และบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 45% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยปี 
2558 บริษัทฯ เปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2556 2557 2558 

จํานวน (หลงั)  10,941 10,880 10,696 
รับรู้รายได้ของบริษัท (ล้านบาท)  20,669 22,791 23,026 
จํานวนบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝดท่ีจดทะเบียนเพิ่ม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 

23,746 20,082 21,418 

หมายเหต ุ 1: ท่ีมา:ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 10 กมุภาพนัธ์ 2559) 

 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านท่ีแตกต่าง

กนัออกไป โดยตัง้ราคาของทาวน์เฮ้าส์ตัง้แต ่1 ล้านบาท ถงึ 5 ล้านบาท 
 
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ผลกัดนัการพฒันาทาวน์เฮ้าส์ในตราสินค้าเดิมไปในพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ โดยครอบคลมุทัว่ทัง้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ตราสินค้าใหม่ เออร์บาโน่ (Urbano) ซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่และมีการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเน่ือง เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัภายใต้ช่ือ “พฤกษานารา” ใน
จงัหวดัอยธุยา ชลบรีุ ขอนแก่น “เดอะคอนเนค / วิตเลต” ขยายพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ 
ยงัไม่มีโครงการดําเนินการอยู่ และ “พฤกษาวิลล์” ขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัเช่น ภเูก็ต และชลบรีุ ต่อมา บริษัทฯ มีการ
เปิดขายทาวน์เฮ้าส์ท่ีเป็นลกัษณะทาวน์โฮมมากขึน้ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอย 3 - 4 ชัน้ เช่น แบรนด์ “วิลเลต” “พาทิโอ” “วีท”ู 

บ้านพฤกษา  เออร์บาโน่ วิลเลต ซิตี ้ พริเว ่ฟิเดลโิอ 
พฤกษาวิลล์ วิลเลต ไลท์ พฤกษาทาวน์ พาราดิส พฤกษาทาวน์ พรีเว ่
พฤกษาทาวน์ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ พาทิโอ เดอะคอนเนค 
พฤกษาไลท์    เดอะแพลนท์ซิตี ้ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ Pruksa Silvana  

(สาธารณรัฐอินเดีย) 
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รวมถึง “เดอะคอนเนค อพัทรี” เพ่ือเจาะลกูค้าระดบักลางถึงบน ใกล้เขตเมืองมากขึน้ ราคาสงูขึน้ เช่น ในเมืองทองธานี 
ถนนแจ้งวฒันะ หรือ ย่านถนนพฒันาการ ซอย 38 ซึง่เป็นท่ีดินขนาดใหญ่ใกล้แหลง่ธุรกิจ เดินทางสะดวก นํา้ไม่ท่วมและ
ราคาท่ีดึงดดู อีกทัง้ย่านดงักล่าว ปัจจุบนัผู้ประกอบการรายอ่ืนมีการเสนอขายบ้านแนวราบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็น
อาคารชดุ แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ มีต้นทนุค่าท่ีดินต่ํา โดยการประมลูจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย (บสท.) ทํา
ให้ขายบ้านแนวราบตอบสนองความต้องการในราคาท่ีดงึดดูผู้ ซือ้บ้านได้มาก คือ ราคาเร่ิมต้นท่ี 2.5 ล้านบาท ทําให้มียอด
จองสงูในเวลาอนัรวดเร็ว 

 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตวัแบรนด์ ใหม่คือ “พฤกษาไลท์” และ “วิลเลต ไลท์” มีผลทําให้ส่วนแบ่ง

ตลาดทาวเฮ้าส์รวมของบริษัทฯ ในรูปของหน่วยโอนเป็นอนัดบัหนึง่ในตลาดหลายปีติดตอ่กนัแล้ว 
 
ปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในตา่งจงัหวดัเพิ่มเช่น “พฤกษาวิลล์” ไปเปิดโครงการท่ีเชียงใหม่ ซึง่มีกระแสตอบ

รับท่ีดีจากพืน้ท่ี สามารถสร้างยอดขายเดือนแรกได้ประมาณ 100 ล้านบาท 
 

 กลุม่เป้าหมายของสินค้ากลุม่ทาวน์เฮ้าส์คือ ลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําจนถึงปานกลาง รวมถึงขยายไปยงัผู้ มี
รายได้ระดบัค่อนข้างสงูท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองและมิใช่เพ่ือการเก็งกําไร ทัง้นี ้ บริษัทฯ ดําเนินการธุรกิจ 
ภายใต้แนวคิด ท่ีจะสร้างสรรค์ คณุค่าเพ่ือลกูค้า (Create Value)  โดยจะนํานวตักรรมต่างๆมาใช้ เพ่ือพฒันาปรับปรุงทัง้
ในเร่ืองการก่อสร้างบ้านให้มีคุณภาพดีมากขึน้ ตอบสนองต่อความต้องการพืน้ฐานของลกูค้าในราคาท่ีคุ้มค่ากว่า เม่ือ
เทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาด และทําเลท่ีใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืน นอกจากนีย้งัเน้นการสร้างสรรค์ คณุค่า
เพ่ือลกูค้าในด้านการบริการ เพ่ือท่ีจะสร้างความประทบัใจท่ีดีให้กบัลกูค้า 
 

บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮ้าส์ท่ีพฒันาไว้ โดยมีการวิจยัความต้องการลกูค้าแล้วนํามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละระดับราคา พร้อมทัง้พัฒนาคุณภาพของงานบริการหลงัการขายอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์โดยเพิ่มสดัส่วนของโครงการท่ีสร้างเสร็จก่อนขาย เพ่ือตอบโจทย์
ลกูค้าท่ีต้องการเข้าอยูท่นัที โดยไมต้่องรอการก่อสร้างซึง่จะเป็นภาระของลกูค้าท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านและผ่อนดาวน์
ไปพร้อมกนั ซึง่สง่ผลทําให้ยอดยกเลกิท่ีเกิดจากปัญหาสนิเช่ือลดลงอยา่งเหน็ได้ชดั 

 
แผนการในอนาคต – ทาวน์เฮ้าส์ 
 

แผนธุรกิจ ปี 2559 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ทัง้หมด 42-44 โครงการซึง่อยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
และในตา่งจงัหวดั เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 47% จากยอดขายทัง้หมด 
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2.1.2. บ้านเดี่ยว 
 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 
ภสัสร เดอะแกลเลอร่ี เดอะแพลนท์ เดอะปาล์ม 

พฤกษาวิลเลจ เนเชอร่า พฤกษาปริู Pruksa Silvana 
(สาธารณรัฐอินเดีย) 

พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี ้ ซีนเนอร่ี บ้านพฤกษานารา  

เดอะซีซนั ดีไลท์ วีท ู  

 
ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเดี่ยว 

 
ตลาดบ้านเด่ียวมีขนาดประมาณ 27% ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วยบ้านท่ีจดทะเบียนและบริษัทฯ มี

สดัสว่นรายได้จากบ้านเด่ียวประมาณ 20% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยปี 2558 บริษัทฯ เปิดขายโครงการ
บ้านเด่ียว 6 โครงการ 
 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยว 2556 2557 2558 

จํานวน (หลงั) 2,228 2,286 2,319 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  9,195 9,776 10,135 
จํานวนบ้านเด่ียว ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 13,484 13,443 12,598 
หมายเหต ุ 1: ท่ีมา:ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 10 กมุภาพนัธ์ 2559) 

  
บริษัทฯ มีการขยายโครงการบ้านเด่ียวให้ครอบคลมุทกุตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้ขยายเข้าสูต่ลาดบ้าน

เด่ียวราคากวา่ 10 ล้านบาท ภายใต้ช่ือโครงการ “The Palm”  ซึง่ตัง้อยู่ในซอยพฒันาการ 38 ถือเป็นโครงการท่ีมีราคาบ้าน
พร้อมท่ีดินเฉล่ียสงูกวา่ 10 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงแรกของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตอบรับอยา่งดีมาก   

 
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการออกแบบบ้านเด่ียวทัง้ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้วยการเพ่ิมนวตักรรม

ต่างๆ และวิธีการก่อสร้างเพ่ือให้ได้บ้านท่ีมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารต้นทุนท่ีเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ ทําให้บริษัทฯ
สามารถสร้างบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิม ประหยดัต้นทุนขึน้ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถซือ้บ้านในราคาท่ีคุ้มค่าขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้พฒันาในเร่ืองคณุภาพการให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ในทกุๆกลุม่ระดบัราคา เพ่ือรองรับลกูค้าในกลุม่หลกัท่ีระดบั
ราคา 3-7 ล้านบาท และลกูค้าในกลุม่ระดบัราคาท่ีสงูขึน้ซึง่จะขยายตวัสงูขึน้ในอนาคต 

 
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดบ้านเด่ียวเข้าในตลาดราคา 10 ล้านบาท เพิ่มเติมจากโครงการเดิม   

(The Palm) คือ โครงการ The Plant Elite ซึง่เป็นโครงการบ้านเด่ียว 3 ชัน้ ตัง้อยู่ในซอยพฒันาการ 38 และได้รับการตอบ
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รับเป็นอยา่งดี บริษัทฯ ได้มีแผนขยายตวัทําโครงการระดบั Premium ซึง่มีมลูคา่บ้านพร้อมท่ีดิน 10 ล้านบาทขึน้ไปเพิ่มเติม
อีกในปี 2559 รวมทัง้เพิ่มโครงการบ้านพร้อมท่ีดิน ท่ีมีราคาต่ํากวา่ 3 ล้านบาทเพิ่มด้วย นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มี
การขยายโครงการทัง้กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเพิ่มจํานวนโครงการมากขึน้ เพ่ือเพิ่มการเติบโตของบริษัทฯ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาด 

 
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ขยายโครงการบ้านเด่ียวไปยงัจงัหวดัในหลายจงัหวดั ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี อยุธยา 

และขอนแก่น ซึง่มียอดรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ของบ้านเด่ียวของบริษัทฯ ในปี 2558 และจะขยายตวัไปจงัหวดั
อ่ืนเพิ่มเติมในปี 2559 

 
แผนการในอนาคต – บ้านเดี่ยว 
 

แผนธุรกิจ ปี 2559 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายบ้านเดียวทัง้หมด 12-14 โครงการ ซึง่อยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมลูคา่ประมาณ  25%  จากยอดขายทัง้หมด 

 
2.1.3 อาคารชุด (Condominium) 

 
โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้

 
เดอะรีเซิร์ฟ เดอะ ทรี เออร์บาโน่  
ไอว่ี คอนโดเลต แชปเตอร์วนั คอนโด 
Stylish Residence ฟิวส์ พลมั คอนโด 
เดอะไพรเวซ่ี  ดิ เอดิเตอร์   

 
ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 

 

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาด 53% ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วยบ้านท่ี             
จดทะเบียน และบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากอาคารชดุประมาณ 34% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยปี 2558 
บริษัทฯ เปิดขายโครงการอาคารชดุรวม 4 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการอาคารชุด 2556 2557 2558 

จํานวน (หลงั) 3,800 3,800 7,624 

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

จํานวนอาคารชดุท่ีจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1   69,532 75,058 64,454 
หมายเหต ุ 1: ท่ีมา:ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 10 กมุภาพนัธ์ 2559) 
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บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์การตลาด และโครงสร้างรายได้จากการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความต้องการท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า
ทําให้เกิดความต้องการท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุสงูมากตัง้แตปี่ 2550 
  

ตัง้แต่ปี 2552 บริษัทฯ มีการพฒันาตลาดใหม่ๆ โดยเร่ิมจากการพฒันารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า 
“เดอะซีด้ ธีม” (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชดุไม่ว่าจะเป็น“เดอะซีด้มซ่ีูสขุมุวิท 26” และ“เดอะซีด้เมมโมร่ี
สยาม” ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชดุได้อย่างน่าประทบัใจ โดยสะท้อนจากการ
สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันา
โครงการอาคารชุดเพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการลงทนุท่ีอยู่อาศยัระดบัล่างถึงปานกลางในระดบัราคาไม่
เกิน 1,000,000 บาท และขนาดพืน้ท่ีใช้สอยไมต่ํ่ากวา่ 28 ตารางเมตร โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาด
อาคารชดุ BOI ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี” โดยเร่ิมโครงการแรกคือ “เดอะทรีลาดพร้าว” ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้า
อย่างดี และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วตามด้วยตราสินค้าบีย ูต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชดุ
อย่างมากและต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาคาร
ชดุของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นอาคารชดุสําหรับตลาดระดบักลางถงึระดบัลา่งหรือตลาดอาคารชดุ BOI 
 
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่คือ “คอนโดเลต” “แชปเตอร์วนั” “ฟิวส์” “เออร์บาโน่” คอนโดมิเนียมและ 
“คอรัลวิลล์”  ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ จากความสําเร็จดงักลา่วข้างต้นต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา ทําให้บริษัทฯ 
สามารถผลกัดนัส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในการจองอาคารชดุได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจอง
สงูสดุ (12,340 ล้านบาท) ในอตุสาหกรรม 
 
 ปลายปี 2553 ตลาดอาคารชดุเร่ิมส่งสญัญาณชะลอตวัลง จากการท่ีมีผู้ขายมากราย (Oversupply) อีกทัง้
สดัส่วนเงินกู้ ท่ีธนาคารให้แก่ผู้ ซือ้บ้าน (Loan to value) มีความเข้มงวดขึน้ ในปี 2554 บริษัทฯ จึงไม่เน้นการเปิดขาย
คอนโดมากนกั และได้เปิดตวัเพียง 1 แบรนด์ใหม ่คือ “เดอะพลมั” ราคา 1 – 2 ล้านบาท เพ่ือเจาะตลาดลกูค้าปานกลางถึง
ต่ํา  

 
โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจยัท่ีไม่เอือ้ต่อการเปิดขายอาคารชดุ ทัง้ในแง่ Oversupply และมาตรการท่ีลา่ช้า

และไมแ่น่นอนจากภาครัฐ ผู้จองซือ้มีความลงัเล ทําให้ยอดจองอาคารชดุลดลง ซึง่ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ  
โดยบริษัทฯ ได้หนัมาเน้นการเร่งโอนอาคารชดุใน Backlog ซึง่ก็ประสบผลสําเร็จอยา่งสงู  

 
ในปี 2555 ตลาดอาคารชดุกลบัมาสดใสอีกครัง้ ทัง้จากเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัจากภาวะนํา้ท่วม ความต้องการท่ีอยู่

อาศยัตามเส้นทางท่ีมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า ความต้องการมีบ้านท่ี 2 เพ่ืออยู่อาศยัเป็นครัง้คราว และการเดิน
ทางเข้ามาทํางานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนยอดจองและยอดโอนอาคารชุดก็เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้
ตอ่เน่ืองจากการเติบโตของตลาดอาคารชดุในปี 2555 ซึง่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
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ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เปิดโครงการอาคารชุด ในตลาดกลาง-บน ทัง้แบรนด์เดิมคือ “ฟิวส์” “คอนโดเลต” 
รวมถึง แบรนด์ใหม่ คือ “เดอะ รีเซิร์ฟ” และ “ดิ เอดิเตอร์” โดยเน้นทําเลย่านใจกลางเมือง หรือทําเลท่ีใกล้รถไฟฟ้า หรือ
สถานศกึษา เช่น สาธร สะพานควาย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ ในขณะท่ีแนวโน้มของอาคารชดุระดบัราคาต่ํากวา่  
1 ล้านบาท และราคา 1-2 ล้านบาทเป็นตลาดท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัในอตัราสงูอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงพฒันา
โครงการ เพ่ือตอบสนองความต้องการในตลาดระดบัดงั กล่าว โดยเปิดโครงการ “พลมั พหลโยธิน 89” ในเขตชานเมือง 
โดยท่ีบริษัทฯ สามารถสร้างตลาดและยอดขายท่ีสงูมากในปี 2556 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัเปิด “เดอะ ไพรเวซ่ี” ซึ่งเน้น
อาคารชดุขนาดเลก็ สร้างเสร็จเร็ว และทําเลในซอย 

 
ปี 2557  ในช่วงคร่ึงปีแรก เน่ืองจากภาวะทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน ทําให้กระทบตลาดคอนโดมิเนียมเป็นอย่าง

มากแต่หลงัจากปลายไตรมาส 2 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2557 ผู้ประกอบการรายใหญ่โหมเปิดตวั
โครงการใหม่จํานวนมาก รวมถึงพฤกษาท่ีมีการเปิดตวัโครงการใหม่หลายโครงการ เช่น The Tree บางอ้อ, The Urbano 
by Signature และ พลมั คอนโด ในหลายทําเล ให้ตลาดคอนโดมิเนียมในคร่ึงปีหลงั รวมถึงยอดขายคอนโดมิเนียมของ
บริษัทฯ ในไตรมาส 3 ท่ีฟืน้ตวัอยา่งมาก 
 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตวัโครงการโดยเน้นทําเลท่ีมีศกัยภาพ โดยเปิดโครงการ Chapter One Mid-Town 
ลาดพร้าว 24 ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีเย่ียม พร้อมทัง้เปิดตัวโครงการพลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น ทําเลติดกับ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสเกต ซึ่งสามารถขายหมดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทัง้นีใ้นปี 2558 มีเป็นปีท่ีตลาด
คอนโดมิเนียมมียอดรายได้สงูสดุ ซึ่งเกิดจากยอดขายในปี 2556 โดยเฉพาะของบริษัทฯ มียอดขายคอนโดมิเนียมในปี
2556 ถงึ 15,502 ล้านบาท และยงัได้รับผลจากนโยบายกระตุ้นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในการลดค่าจดทะเบียน
สทิธิและนิติกรรมการโอนและการจดจํานองอสงัหาริมทรัพย์หรือห้องชดุลง เหลือเพียงร้อยละ 0.01 สว่นด้านการขายตลาด
คอนโดมิเนียมมีสดัส่วนของตลาดระดบักลางถึงบนเพิ่มมากขึน้ ทําให้ยอดรายได้ท่ีได้รับจากโครงการคอนโดมิเนียมเป็น
สดัสว่นท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัยอดรายได้รวมในทกุผลติภณัฑ์ของพฤกษา 
 
แผนการในอนาคต – อาคารชุด 
 
 แผนธุรกิจปี 2559 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายอาคารชดุหลายระดบัราคาทัง้หมด 6-7 แห่ง ซึง่อยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เป้าหมายยอดขายคิดเป็นมลูค่าประมาณ 28% จากยอดขายทัง้หมด โดยจะเน้นบุกตลาดคอนโดราคาถูก
ภายใต้แบรนด์ ”พลมั” โดยบางสว่นจะประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ตลอดจนเทคโนโลยีในการก่อสร้าง
แบบใหม่ท่ีเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ เข้ามาผลกัดนัให้ส่งมอบได้มีคณุภาพและรวดเร็วขึน้ด้วย รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
คอนโดมิเนียมระดบักลางถงึบนภายใต้แบรนด์ เดอะ ทรี, แชปเตอร์วนั, เดอะ รีเซิร์ฟ 
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2.2 การบริหารการผลติ  
 

 วตัถดิุบท่ีใช้สว่นใหญ่ คือ ปนูซีเมนต์ หิน เหลก็ ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 
2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ
อาจสัน้กวา่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทฯ มีต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีคงท่ีได้ตลอดทัง้ปี 

 สว่นผู้ รับเหมาแรงงานมีจํานวนอยูใ่นระบบของบริษัทฯ ประมาณ 2,500 ราย   

 บริษัทฯ ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานสําคญั ซึ่งเป็นท่ีต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน
เสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคู่ค้าพนัธมิตร เพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัทฯ ตามแผนใน
อนาคต 

 
2.2.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
         ในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แบง่การบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะทําหน้าท่ีดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป
ตามแผนและรูปแบบท่ีกําหนด นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีดแูลคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้อยูใ่นงบประมาณท่ีกําหนด 
รวมทัง้ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ 

 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพของบ้านแต่ละหลงัท่ีสร้าง
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนนุกลางในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ซึง่ทําหน้าท่ีสนบัสนนุทัง้ในสว่น

ของบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักลา่วได้แก่ 

 ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึ่งจะทําหน้าท่ีหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน และแรงงานเพ่ือช่วยในการ
ก่อสร้างตามจํานวนท่ีต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 

 ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะทําหน้าท่ีจัดซือ้วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
เป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
จดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัตอ่ไปนีไ้ปอยูภ่ายใต้การบริหารของแตล่ะหน่วยธุรกิจ 

 ฝ่ายวิจยัและพฒันาซึง่จะทําหน้าท่ีในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

 ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าท่ีออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

 ฝ่ายพฒันาโครงการซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัในโครงการ
ตา่ง ๆ 

 
การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกบัฝ่าย

พฒันาโครงการเพ่ือกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีต้องการจะสร้างในแต่ละ
โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนัน้ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก
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ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักลา่ว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเหน็วา่แบบโครงบ้านท่ีออกแบบโดย
สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในสว่นท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือให้แบบ
บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 

 
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิต
มากกวา่หนึง่สายการผลติ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดโครงการ บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงาน 
ก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จดัการโครงการเป็นผู้ดแูลโครงการ และจะมีวิศวกร
โครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดูแลควบคุม
ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างเพ่ือเข้าทํางานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งานฐานราก 
งานปูน งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะด้าน และลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพ เม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จ
สมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการอ่ืน แต่มีคณุภาพเทียบเท่ากนัและมีพืน้ท่ี
ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนัท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการท่ี
บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตท่ีุสําคญัอีกประการหนึ่ง 
อนัได้แก่ การท่ีบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยดัต้นทนุและค่าแรงงาน 
รวมถงึชิน้งานท่ีได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ใน
ท่ีใช้สําหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี 
บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบา้นดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรบัน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-In Situ Load Bearing Wall 

Structure) บริษัทฯ ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อในท่ีจากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบนีจ้ะใช้ผนัง
เป็นตวัรับนํา้หนกัแทนเสาและคาน จึงลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตัง้แบบเหล็ก
เพ่ือหล่อผนงั ณ จุดก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหล็กผกูมาใส่ในแบบเหล็กและเทปนูลงไป จากนัน้ถอดแบบเหล็กออกก็จะได้
ผนงัรับแรงทําให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ซึง่บริษัทฯ นบัเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ท่ีนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีม้า
ใช้ในการก่อสร้าง โดยระบบนีเ้ร่ิมใช้กับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบชัน้เดียว ทําให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้สิน้
ประมาณ 30 วนันบัจากวนัเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จทัง้หลงั ซึ่งนบัว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทัว่ไป 
(Conventional Method) ซึง่ใช้เวลาประมาณ 180 วนัต่อหลงั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์ในช่วงแรกซึง่ได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2 
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ต่อมาด้วยพฒันาการท่ีไม่หยดุยัง้ บริษัทฯ ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การดําเนินการ
ก่อสร้างบ้านเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ จงึนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่โดยเทคโนโลยีแบบ
อโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม เพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้ ขัน้ตอนการก่อสร้าง
เร่ิมตัง้แตก่ารก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหลก็ผนงั และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกนั หลงัจากนัน้จงึผกูเหลก็โครงสร้าง
และทําการเทคอนกรีตพร้อมกนั ทัง้ผนงัชัน้ลา่งและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจึงสร้างผนงัชัน้ต่อไป และติดตัง้โครงหลงัคาให้
ได้งานภายนอกท่ีสมบูรณ์ในระยะเวลาท่ีสัน้กว่าการก่อสร้างทั่วไปเป็นอย่างมาก นอกจากนีย้ังได้งานท่ีมีคุณภาพมาก
ย่ิงขึน้ ไมว่า่จะเป็นด้านความแข็งแรงหรือพืน้ผิวท่ีเรียบสวยงาม ทัง้นีเ้ทคโนโลยีแบบอโุมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตัง้แต่ต้น
จนจบทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วนั ซึง่นบัวา่รวดเร็วมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไป ซึง่จะใช้เวลาประมาณ 
180 วนั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อๆ มาจนถึงปัจจบุนั นอกจาก
เทคโนโลยีชนิดนี  ้จะใช้สําหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว ยังสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดท่ีมีความสูง
ประมาณ 8 ชัน้ได้อีกด้วย 

 
ทัง้นี ้จดุเดน่ของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้
1) โครงสร้างมีความมัน่คงแข็งแรง เน่ืองจากเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐ

ฉาบปนูในระบบธรรมดา 
2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกวา่เน่ืองจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ี

แน่นอน 
3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่าเน่ืองจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างท่ีไมจํ่าเป็นออกไป 

ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างตอ่หน่วยน้อยกวา่การก่อสร้างแบบทัว่ไป  
4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แตล่ะหลงัมีรูปแบบท่ีเหมือนกนั 
5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมือในการทํางาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการก่อสร้าง 
6) ลดขัน้ตอนการก่ออิฐและฉาบปนูสําหรับผนงั นอกจากนีย้งัลดขัน้ตอนการก่อเสาและคาน 
7) ลดขยะท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสญูเสีย

วสัดโุดยไมจํ่าเป็น อีกทัง้ยงัช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเด่ียว 
 
นอกจากบริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีดงักล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปซึง่ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และ
เสาโชว์สําเร็จรูป สําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ (พฤกษาวิลล์ และ เดอะ คอนเนค)  
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ดงันัน้จงึทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ในปริมาณมาก (Mass Production) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาด  ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการประหยดั
ตอ่ขนาด (Economy of Scale) 
 

2.2.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 
 

การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างของโครงการ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ
แทนการแบง่เป็นสายการผลติ เน่ืองจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างตอ่โครงการน้อยกวา่ของบ้าน 
ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคมุดแูลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ
และจะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เหน็สมควรในแตล่ะโครงการ 

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้าง
ผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆ วา่  Precast มาใช้ โดยการหลอ่ผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกัจะ
ดําเนินการในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักล่าวจากประเทศเยอรมนัซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-
Automated Pallet Circulating System อนัเป็นระบบการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้ และได้ใช้
เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนีสํ้าหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เน่ืองจากบ้านเด่ียวจะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย โดย 
บ้านหลงัหนึง่จะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน 
จากนัน้จงึขนสง่ชิน้งานมาประกอบเป็นบ้านท่ีโครงการก่อสร้าง 

 
 ทัง้นีจ้ดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทํานองเดียวกบัจดุเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน
ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีแล้วยงัมีจดุเด่นอ่ืนๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึงการท่ีไม่ต้องเสียพืน้ท่ีคานเสาทํา
ให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถึงมีความต้านทานการซึมนํา้สูงด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบํารุงรักษาท่ีต่ํา เน่ืองจากเป็น
โครงสร้างสําเร็จและทําให้ผู้อยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกันภยัต่ํา เน่ืองจากบ้านท่ีสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความสามารถในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนีบ้ริษัทฯ ได้ศึกษาและพฒันา
ร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถต้านทานแรงท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวได้ถงึระดบั 7  ริกเตอร์ 
 

บ้านท่ีก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75-90  วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย
วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180  วนั อยา่งไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี ้
มาใช้ในระยะแรก จะเป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง และเน่ืองจากชิน้งานท่ีผลิตได้ในระยะแรกไม่
สามารถผลติได้ทัง้หมด ดงันัน้การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรก จึงมีการใช้ชิน้งานท่ีผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยีแบบ
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นี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภสัสร 11 ซึง่บริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ
ทัว่ไปทัง้โครงการ) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการผลิต
ชิน้ส่วน ซึ่งโรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547 แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีกําลังการผลิตชิน้ส่วน 
สําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวน 3,600 หลงัต่อปี และบริษัทฯ ทําการปรับปรุงกําลงัการผลิตจากเดิม 60% ของ
การผลติสงูสดุเป็น 80% ของกําลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2549  

  
บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Batterry Mold  เพ่ือใช้ผลิตรัว้

และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอดแบบเหล็กให้
ประกบและห่างออกจากกนั หลงัจากท่ีแบบเหล็กประกบกนั โดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการแล้วจะมีการเทปนูลงในแบบ
เหลก็ หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหลก็ออก เพ่ือนํารัว้และเสาสําเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านตอ่ไป โรงงานดงักลา่วมีกําลงั 
การผลติสําหรับรัว้บ้านจํานวน 12 หลงัต่อวนัและได้เพิ่มการผลิตในสว่นเสาและรัว้บ้าน รัว้โครงการของโครงการบ้านเด่ียว
และบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถงึเสาโชว์ และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย 
 

ในปี 2550  ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาบกุตลาด Condominium จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพ่ือผลิต
ชิน้ส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนังภายในและโครงสร้างหลกัยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 
2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทําให้กําลงัการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน 
PCF4 เพ่ือรองรับงานคอนโดมิเนียม สําหรับโรงงาน PCF3 มีการดดัแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress  เพ่ือรองรับแผน 
ความต้อง การ บ้านเด่ียวท่ีมากขึน้  

 
ปี 2553 บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดของบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้กําลงัการผลิตของโรงงานท่ีมีอยูไ่มเ่พียงพอ จงึ 

ได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และเร่ิม test run ผลิตได้เม่ือกลางเดือน
ธนัวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลงัต่อเดือน เม่ือรวมกบักําลงัการผลิตปัจจบุนัของโรง PCF1 
ทําให้กําลงัการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลงัต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ท่ีสร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่น Precast ท่ีมีกําลงั 
การผลติสงูท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 
 
 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรง PCF5 ท่ีเร่ิมทดลองผลติ (test run) เม่ือปลายปี 2553 สามารถขยายความพร้อม
กําลังการผลิตให้เต็มท่ีได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครัง้ใหญ่ในกทม. และ
ปริมณฑล  แต่โรงงานสามารถป้องกนันํา้ท่วมในตวัโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยดุผลิตเน่ืองจากไม่สามารถขนสง่ไปยงัโครงการ
ได้ โรงงานได้กลบัมาผลติอีกครัง้ในเดือนมกราคม 2555 
 

ปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียน ระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อใน
ที ่(Cast In Situ Load Bearing Wall Structure) มาเป็น ระบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall 
Prefabrication) อีกทัง้มีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้คร่ึงปีหลงั โรงงาน PCF1-PCF5 ใช้กําลงัการผลิตเกิน
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100% เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และPCF7 โดย
บริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร จงัหวดัปทมุธานี  

 
ปี 2557 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แหง่ใหมข่ึน้ท่ีนวนคร จํานวน 2 โรงงาน ประกอบไปด้วย

โรงงาน PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทนุ 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผน่ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป   
มีกําลงัการผลติ 480 หลงัตอ่เดือน เร่ิมทําการผลิตในเดือนกนัยายน และโรงงาน PCF7 เพ่ือผลิตพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็    
อดัแรง (Pre stressed concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยทําการติดตัง้เคร่ืองจกัรในเดือนกนัยายนและ
เร่ิมผลติต้นปี 2558  

 
ทางบริษัทฯ ได้ขยายไปยงัตลาดคอนโดมิเนียมมากขึน้ จึงมีนโยบายให้ใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปเพ่ือลดเวลาในการ

ก่อสร้าง และปรับเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป ซึง่เร่ิมดําเนินการผลิตในเดือน พฤษภาคม 
2557 มีกําลงัการผลติห้องนํา้สําเร็จรูป 4,000 ยนิูตตอ่ปี 

 
ปี 2558 โรงงาน PCF7 เร่ิมผลิตในเดือนกมุภาพนัธ์ ทําให้กําลงัการผลติรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัตอ่เดือน 

หรือ คิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรตอ่ปี ถือวา่เป็นโรงงานท่ีมีกําลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศ 
  
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่นีใ้ช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนันี ใช้

ระบบอตัโนมติั และควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ทกุขัน้ตอนการผลติ ทําให้ได้ชิน้งานท่ีมีคณุภาพสงูกว่ามาตรฐานทัว่ไป อีกทัง้
มีการนําRobot มาใช้เพ่ือลดการใช้แรงงานและทําให้ผลิตภาพ (Productivity) สงูขึน้ นอกจากนีย้งัได้นําระบบ Concrete 
Recycling มาใช้เพ่ือนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้ พร้อมทําการแยกหิน
ทรายนํากลบัมาใช้ ทําให้ไมมี่เศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลติเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรก
ของไทย ท่ีนําระบบนีม้าใช้ในอตุสาหกรรมผลติ Precast Concrete  
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ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์ 
 

ที่ตัง้ โรงงาน ระบบการผลติ ผลติภณัฑ์ กาํลังการผลติต่อเดอืน 

ลาํลูกกา 

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 

 นวนคร 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 (พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง) หรือ 900 หลงั 
 
2.3 การบริหารการตลาด 
      
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลติภัณฑ์ 

 
บริษัทฯ มีกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้
 
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์:  บริษัทฯ มีการขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตัง้แต่ช่วงปี 2550 ให้ครอบคลมุโดยมีเป้าหมายท่ี

จะเป็นผู้ นําในตลาดกลาง-ล่าง ในทุกผลิตภัณฑ์ในพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจ แต ่
ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัได้มีการขยายกลุม่เป้าหมายไปยงัตลาดกลาง-บน และตลาดต่างจงัหวดั เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคณุภาพของลกูค้าทัว่ประเทศบริษัทฯ ยงัไมห่ยดุยัง้ในการแสวงหาเทคโนโลยีการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี 
ประสทิธิภาพมาใช้สนองความต้องการของผู้ ซือ้บ้านอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบหรือชิน้สว่นสําเร็จรูปซึง่ทําให้ 
สามารถควบคมุคณุภาพได้ตามมาตรฐานตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิต และทําให้สามารถสร้างท่ีอยู่อาศยัได้รวดเร็วตามกําหนด 
ตามท่ีตกลงไว้กบัลกูค้าอีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) เพ่ือบริหารสินค้า
คงเหลือให้สอดคล้องกบัยอดขายท่ีอยูอ่าศยัอีกด้วย 

 
กลยทุธ์ดา้นราคา: บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงช่องว่างในตลาดท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดท่ีอยู่อาศยัราคาไม่

สงู ซึง่เหมาะสําหรับผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นตลาดท่ีอยู่อาศยัระดบันี ้บริษัทฯ มีต้นทนุการสร้าง
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บ้านท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ 
ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว 
ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาขายได้ต่ํากว่าผู้ประกอบการทัว่ไปประมาณร้อยละ 10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ 
และบ้านเด่ียว นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบ้านสําหรับผู้ มีรายได้ต่ําเพ่ือช่วยเหลือสังคม  
บริษัทฯ จึงเป็นผู้ประกอบการหลกัในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับบ้านราคาไมเ่กิน 1,200,000 บาท 

 
กลยทุธ์ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์: ในคร่ึงปีแรก 2557 ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจการซือ้สนิทรัพย์ท่ีมีมลูคา่สงู 

เพราะรู้สกึไมม่ัน่ใจกบัสถานการณ์บ้านเมือง กรอปกบัเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยด้วยเหตนีุบ้ริษัทฯจงึปรับกลยทุธ์การ
ส่ือสารกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้โดยการบริหารจดัการงบประมาณการโฆษณาในระดบัองค์กรให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 
สําหรับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ พิจารณาอตัรา SOV (Share of voice) และ SOM (Share of market) เพ่ือ

กําหนดสดัส่วนของประเภทส่ือให้ได้ผลลพัธ์สงูสดุ แต่ยงัคงช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและสอดคล้องกบัรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้บริโภค ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมท่ีผ่านมา บริษัทจดัทําโปรโมชัน่แคมเปญ “Best buy moment” หรือ 
“โอกาสทอง...ของคนรักบ้าน” สําหรับโครงการบ้านเด่ียว 34 โครงการ ซึง่เป็นรวมกิจกรรมการตลาดของสายงานบ้านเด่ียว
ครัง้แรก และจากการประเมินผลลพัธ์พบว่า สามารถกระตุ้นยอดขายได้สงูกว่าเป้าหมาย รวมทัง้บริหารการใช้งบประมาณ
ได้อยา่งประสทิธิภาพ 

 
สําหรับกิจกรรมการตลาดองค์กร ด้านอ่ืนๆ ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์

กบัลกูบ้าน สงัคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการทนุพฤกษา ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13, โครงการ “พฤกษา กรีน ลิฟวิ่ง เฮลท์ตี”้ 
(Pruksa Green Living Healthy) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 ให้บริการตรวจสขุภาพเคล่ือนท่ีฟรีให้กบัลกูบ้านและประชาชนทัว่ไป 
และ โครงการพฤกษา รวมใจรักภกัดี บริจาคโลหิต ถวายพอ่หลวงของแผน่ดิน ร่วมกบัสภากาชาดไทยตอ่เน่ืองเป็นครัง้ท่ี 20 

 
กลยทุธ์ดา้นการจําหน่าย: บริษัทฯ มีการใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายโดยการขายตรงผา่นสํานกังานขายของ 

บริษัทฯ เองเป็นหลัก นอกจากนีย้ังมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและท่ีอยู่อาศัยอีกด้วย รวมทัง้ยังมีการ
สง่เสริมการขายสําหรับโครงการท่ีจะเปิดขายใหม่เพ่ือขยายฐานกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ หลายวิธี เช่น โครงการ “Member- 
get - member” โดยลกูค้าท่ีสามารถแนะนําลกูค้ารายใหม่ให้กบับริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะนํา ซึ่งในปัจจบุนับริษัทฯ มี
ฐานลกูค้ามากกวา่ 80,000 ครัวเรือน 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนการท่ีจะขยายหน่วยธุรกิจเพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจรองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้ากว่า 80,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจใน
ระยะยาว 
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2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ – ในทุกผลติภัณฑ์ 
 2.4.1  การจัดซือ้ที่ดนิ  
 
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปล่า (Land Bank) ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจท่ีจะดําเนินการ
ก่อสร้างและพฒันาท่ีดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาด และ
สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดําเนินโครงการ หลงัจากนัน้บริษัทฯ จึงจะ
ดําเนินการเจรจาซือ้ท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซือ้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินหรือนายหน้าขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดําเนินการ
พฒันาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาด เพ่ือให้แน่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ี
ไมแ่พงเกินไป 
 
 2.4.2  วัสดุก่อสร้าง 
 
 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง บริษัทฯจึงเป็นผู้ ดําเนินการจดัซือ้
วสัดกุ่อสร้างเอง โดยหลงัจากท่ีฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว โดยส่วน
ใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดําเนินการติดต่อกบัผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพ่ือตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างท่ีจะซือ้ 
โดยปกติ บริษัทฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสงู เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้วสัดกุ่อสร้างในปริมาณท่ีมาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลง
ปริมาณของวสัดกุ่อสร้างและราคากบัผู้ผลติได้แล้วบริษัทฯจะสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างผา่นตวัแทนของผู้ผลิตเพ่ือให้ดําเนินการสง่
วสัดกุ่อสร้าง ไปยงัโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วง
เวลาระหว่าง 30-60 วัน นอกจากนีน้ับตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงด้านวัสดุก่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหลก็, กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลง
ราคาในระยะยาว เช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึ่งทําให้บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผันผวนในราคาและการท่ี
บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณท่ีต้องการและไม่เคยมี
ปัญหาการขาดแคลนวสัดุก่อสร้างแต่อย่างใด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มิได้พึ่งพาผู้ จําหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ 
รวมทัง้บริษัทฯ ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวสัดุหลกัท่ีสําคญัทุกประเภทท่ีสอดคล้องกับ
แผนการขยายธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใว่า บริษัทฯ จะมีวสัดเุพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือวางแผนการสรรหาคู่ค้า
วสัดทุัง้รายหลกั และรายรองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้พฒันากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าท่ีมีศกัยภาพ
รองรับงาน และเป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ ได้นําระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเสนอราคาท่ียติุธรรมต่อคู่ค้าและเพ่ือให้
ได้ราคาท่ีเหมาะสมอีกด้วย 
 
 2.4.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหารจดัการงานก่อสร้างได้
ด้วยตวัเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ
ดําเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเอง โดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก  
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งานปูน งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือรับผิดชอบงานดงักลา่ว และจะควบคมุการก่อสร้างเองโดยการจดัสง่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อนัได้แก่ 
วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 อยา่งไรก็ดี เพ่ือการบริหารจดัการกําลงัการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้เร่ิมวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการสร้าง

อาคารชดุ โดยเร่ิมจาก โครงการ “ไอว่ี ทองหล่อ” และได้มีการเพิ่มจํานวนพนัธมิตรในการก่อสร้างอาคารชดุ เพ่ือทําการ
ก่อสร้างในโครงการอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
2.4.4.  เทคโนโลยีการผลติ 
 
บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ เช่น  

ระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง
บ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้  

 
ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) คือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ  Precast 
มาใช้  ซึง่แผน่ Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแตง่ของอาคารชดุได้ด้วย 

 
สําหรับโครงการอาคารชุดขนาดเล็ก บริษัทฯ ยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง โดยนําระบบพรีคาสท์ท่ี

เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ มาใช้สําหรับการก่อสร้างทัง้โครงการ (Fully Precast) ซึ่งนอกจากชิน้งานท่ีผลิตจากโรงงานท่ี
ทนัสมยัและได้คณุภาพทัง้ความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยงัสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่าง
แมน่ยํา รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการทํางานในช่วงของการก่อสร้างอนัเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วย
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

 
เพ่ือเป็นการพฒันากระบวนการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ท่ีได้ดําเนินการในปี 2554 

และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิมอย่างต่อเน่ือง กระบวนการต่างๆ ท่ีเป็น supply chain ทัง้หมด เร่ิมต้นตัง้แต่การสรรหา  
ท่ีดิน  การออกแบบ การทํางบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง การขนส่ง การจัดการกําลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกนัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการผลติ ซึง่จะทําให้สามารถควบคมุต้นทนุ เวลา และคณุภาพอย่าง
มีประสทิธิภาพเช่นเดียวกนั 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นํานวตักรรมห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง
อาคารชดุ แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลมั”  ซึง่การใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปนีจ้ะสามารถช่วยลดระยะเวลาและ
ขัน้ตอนต่างๆ ท่ียุ่งยากในการก่อสร้างห้องนํา้ในอาคารชดุโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทําให้คณุภาพดีขึน้ ด้วยรูปแบบท่ีสวยงาม
และมีคณุคา่ในสายตาลกูค้า สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้สงูท่ีสดุ 
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ในปี 2558 บริษัทฯ กําลงัศึกษาและพฒันานวตักรรมห้องนํา้สําเร็จรูปสําหรับทาวเฮ้าส์และบ้านเด่ียวโดยจ้างท่ี
ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบโรงงานผลิตห้องนํา้สําเร็จรูปท่ีมีขัน้ตอนการผลิตด้วย
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งการผลิตห้องนํา้สําเร็จรูปจากโรงงานนําไปติดตัง้หน้างานนัน้สามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และ
รูปแบบท่ีสวยงามของห้องนํา้ในบ้านทกุหลงั เพ่ือสง่มอบบ้านท่ีมีคณุภาพสงูสดุให้กบัลกูค้า 

 
2.4.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจดัทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้บริษัทฯ ท่ีมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศยัหรือเพ่ือ
ประกอบการพาณิชย์ในขนาดท่ีดินแปลงยอ่ยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจดัทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ท่ีดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ซึง่ในสว่นนี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA Report) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 
โดยรายงานดงักลา่วได้จดัทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

 
นอกจากนี ้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการบ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย

สิ่งท่ีสําคญั ได้แก่ ระบบบําบดันํา้เสีย บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบบําบดันํา้เสียสําหรับบ้านแต่ละหลงั และระบบบําบดันํา้เสีย
ส่วนกลาง เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํา้สาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคมุของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการ
กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสีย มลพิษหรือสิง่ใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการ 
ประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นการสร้างความมัน่ใจวา่บริษัทฯ ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม   

 
บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถกูควบคมุให้ไหล

ไปท่ีบ่อตกตะกอนจากนัน้จะคดัแยกหินและทรายนํากลบัไปใช้ ส่วนนํา้ก็นํากลบัไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่ชมุชน
หรือท่ีสาธารณะ (ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นนํา้ทีบริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหินทราย
เข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์นํา้ ขณะชกัล้างหิน ทราย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีตเพ่ือมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชมุชน
ข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลติยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ นตลอดจนมีเคร่ืองขบัทําความสะอาดพืน้
เพ่ือ เพ่ือลดฝุ่ นตกค้างในอาคารสําหรับพืน้ท่ีถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการฉีดพรมนํา้ก่อนทําการกวาดถนน
เพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง จากการผลติสว่นใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองอดัคอนกรีต 
โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ีเกิดขึน้จากการผลิตและต่อมาได้มีการ
สัง่ซือ้เคร่ืองอดัคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมท่ีเป็นระบบสัน่ (Vibrating system) 
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ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงทัง้
ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี  
 

ในปี 2558 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดบั 2 จากกระทรวง
อตุสาหกรรม พร้อมทัง้ได้เร่ิมมีการนําระบบ Solar Cell มาใช้กบัระบบแสงสว่างและระบบสบูนํา้ เพ่ือทําการ Reused นํา้
สําหรับรดนํา้ต้นไม้ ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงาน เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรนํา้อยา่งคุ้มคา่ 
 
2.5 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)– บ้านทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนเดมิ 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ สาํหรับ BOI 1 ล้านบาท  
(อาคารชุด) 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่สาํหรับ BOI 1.2  ล้านบาท  
(ห้องแถวหรือบ้านเดี่ยว) 

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 150 
หน่วยสําหรับในเขต 1 และไมน้่อย
กวา่ 75 หน่วย สาํหรับเขต 2 และ 3 

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 50 
หน่วยทกุเขต  

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 50 หน่วย
ทกุเขต 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 31 
ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 28 
ตารางเมตรสําหรับเขต 1 และไมน้่อย
กวา่ 31 ตารางเมตร สําหรับเขต 2 และ 
3 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 70 
ตารางเมตรสําหรับเขต 1  

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วยละไม่
เกิน 6 แสนบาท (รวมราคาท่ีดิน) 

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วยละไม่
เกิน 1 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) 
สําหรับเขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท 
สําหรับเขตท่ี 2 และ 3 

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วยละไมเ่กิน 
1.2 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) สําหรับ
เขตที่ 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท สําหรับ
เขตที่ 2 และ 3 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคมุอาคารหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคมุอาคารหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: 1) โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ สมทุรปราการ สมทุรสาคร ปทมุธานี นนทบรีุและนครปฐม 
   2) โครงการในเขต 2 ประกอบด้วย 10 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม นครนายก สระบรีุ อยธุยา ราชบรีุ  
       อ่างทอง สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    
                  3) โครงการในเขต 3 ได้แก่ จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเหลือและนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

 
 
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของงาน Condominium 
 
       มาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม แบง่ออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1. ช่วงดําเนินการก่อสร้าง 
2. ช่วงเปิดดําเนินการ 
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ทัง้นี ้มาตรการทัง้ 2 ช่วง สว่นใหญ่จะคล้ายกนั โดยมาตรการในช่วงดําเนินการก่อสร้างจะมีรายละเอียดไมค่อ่ย
แตกตา่งกนัมากนกัในแตล่ะโครงการ  สว่นมาตรการในช่วงเปิดดําเนินการมาจากการออกแบบอาคารด้วยสว่นหนึ่ง และ
จะเป็นสว่นท่ีมีความตา่งกนัไปในแตล่ะโครงการ 
                        

มาตรการ ช่วงดําเนินการก่อสร้าง ช่วงเปิดดําเนินการ 
1. คณุภาพทางอากาศ / / 

2. เสียง / / 

3. การสัน่สะเทือน / - 

4. การพงัทลายของดิน / - 

5. นํา้ใช้ / / 

6. สระวา่ยนํา้ - / 

7. นํา้เสีย / / 

8. การระบายนํา้ / / 

9. การจดัการมลูฝอย / / 

10. ระบบไฟฟ้า / / 

11. การอนรัุกษ์พลงังาน - / 

12. ระบบป้องกนัอคัคีภยั / / 

13. การจราจร / / 

14. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั / / 

15. ทศันียภาพ - / 

16. การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม - / 

17. การบดบงัคล่ืนวิทยแุละโทรทศัน์ - / 

 
ตัวอย่างการปฏบัิตติามมาตรการ 
 

 1.มาตรการคุณภาพทางอากาศ 
                  - โครงการติดตัง้ผ้าใบทบึตัง้แตช่ัน้ลา่งจนถงึชัน้สงูสดุโดยรอบอาคาร เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย 
                  - โครงการโปรยนํา้บนพืน้ถนนท่ีดินภายในโครงการ เพ่ือลดปริมาณฝุ่ นอนัเกิดจากการสญัจรในพืน้ท่ีก่อสร้าง 

    - โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พกัอาศยัข้างเคียง เพ่ือสอบถามถงึผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ 
 
 2.มาตรการทางเสียง 

    - โครงการกําหนดเวลาทํางานท่ีก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางวนั เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความรําคาญ
ตอ่บ้านข้างเคียง 
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     - โครงการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ และเสาเข็มแบบ Jack in pile เพ่ือลดผลกระทบด้านความ
สัน่สะเทือนตอ่ชมุชนข้างเคียง 

   - โครงการกําชบัผู้ รับเหมาไมใ่ห้ทํากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เพ่ือป้องกนัการเกิด
เสียงดงัเกินควร 
 
 3.มาตรการการพังทลายของดนิ 

- โครงการก่อสร้างเข่ือนกนัดินในบริเวณแนวเขตพืน้ท่ีริมคลองสาธารณะ เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของตลิง่ 
- โครงการก่อสร้างรัว้กําแพงกนัดินรอบโครงการ เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน ทําความเสียหายแก่บ้าน

ข้างเคียง 
    - ตอกเข็มกนัพงั (Sheet Pile) และทําคํา้ยนั (Bracing) เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดินรวมทัง้ในช่วงการถอน
เข็มกนัพงั ต้องรีบดําเนินการกลบร่องท่ีเกิดขึน้จากการถอนเข็มกนัพงัดงักลา่วโดยทนัที และบดอดัดินท่ีกลบให้แน่นเพ่ือ
ป้องกนัการเคล่ือนตวัของดิน 
 

 4.มาตรการนํา้เสีย 
    - โครงการมีถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพ่ือบําบดันํา้เสียก่อนระบายออกสูท่อ่ระบายนํา้ริมถนน
ของโครงการ 
 

5.มาตรการระบายนํา้ 
- โครงการมีการออกแบบระบบระบายนํา้ตามกฏเกณฑ์สําหรับระบายนํา้ กําหนดเพ่ือให้การระบายนํา้จากใน

โครงการออกสูภ่ายนอกโครงการไมทํ่าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บริเวณข้างเคียง ทัง้ช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการ 
 

 6.มาตรการจัดการมูลฝอย 
    - โครงการมีการจดัเตรียมถงัรองรับมลูฝอย วางไว้ในบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง และรวบรวมไว้ตามจดุตา่ง ๆ เพ่ือให้
รถเก็บขนมลูฝอยมาเก็บขนไปกําจดัตอ่ไป 
 
 7.มาตรการจราจร 
    - โครงการมีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการตามท่ีมาตรการกํา หนดเพ่ือให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงสามารถ
ติดตอ่ได้ กรณีท่ีได้รับความเดือนร้อน และมีป้ายช่ือโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 
    - โครงการมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกให้กบัรถท่ีเข้า- ออก ได้โดยสะดวกและปลอดภยั 
เพ่ือไมใ่ห้กีดขวางการจราจร 
 

 8.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    - โครงการติดตัง้รัว้ท่ีแข็งแรงและสงัเกตเหน็ได้ชดัโดยรอบโครงการ เพ่ือหลีกเล่ียงผู้สญัจรไปมาโดยรอบ
โครงการเข้ามาในเขตพืน้ท่ีก่อสร้าง 
    - โครงการติดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณด้านหน้าพืน้ท่ีก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ ท่ีพกัอาศยัอยูใ่กล้เคียงได้รับทราบ 
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ข้อมลู กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพืน้ท่ีก่อสร้าง 
    - โครงการมีการจดั Safety Talk ในตอนเช้าทกุวนั โดยมีการให้ความรู้ในการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคลให้แก่
คนงาน 
 
2.6 แนวโน้มธุรกจิและปัจจัยที่มีผลกระทบ 
 

2.6.1 แนวโน้มเศรษฐกจิประเทศไทยในปี 2555- 2559 
 

ข้อมูลสาํคัญของเศรษฐกจิไทย 2555 2556 2557 2558F 2559F 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมของประเทศ (YoY%) 

6.5 2.8 0.9 2.9 3.0-4.0 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ     
ปีปัจจบุนั (ล้านล้านบาท) 

11.37 12.91 13.15 13.45 14.12 

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

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 2.75 2.25 2.00 1.50 1.45 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (%) 

2.43 2.23 1.73 1.41 N.A. 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้าชัน้ดี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (MLR%)  

7.0 6.84 6.75 6.51 N.A. 

คา่เงินบาทเฉลี่ย  
(บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ) 

31.07 30.70 32.47 34.30 36.0-37.0 

เงินสํารองระหวา่งประเทศ 
(พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 

181.64 167.52 157.11 155.68 156.04 

ท่ีมา : IMF, World Bank, Bloomberg, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2558 นกัเศรษฐศาสตร์ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และธนาคารแหง่ประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะขยายต้วร้อยละ 2.90 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.90 ใน
ปี 2557 จากการขยายตวัของการท่องเท่ียวท่ีจํานวนนกัท่องเท่ียวทัง้ปีมีแนวโน้มสงูกว่าสมมติฐานการประมาณการครัง้ท่ี
ผ่านมา ทัง้ปีคาดว่าจะมีจํานวน 30.3 ล้านคนสูงกว่า 30.0 ล้านคนจากการประมาณการครัง้ท่ีแล้ว ในขณะท่ีภาครัฐ
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดประมาณการการส่งออกและการหดตวั
ของการผลิตภาคเกษตรอนัเน่ืองจากการฟืน้ตวัอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภยัแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิต
ภาคเกษตร  ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายมาอยู่ท่ีร้อยละ 1.5 โดยอตัราเงินเฟ้อ
เฉล่ียทัง้ปี 2558 คาดวา่อยูท่ี่ร้อยละ -0.8 



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ  / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 34 

 
 สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2559 นกัเศรษฐศาสตร์ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และธนาคารแหง่ประเทศไทย คาดการณ์วา่มีแนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.0 -4.0 เน่ืองมาจากปัจจยัสนบัสนนุจากแรง
ขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐซึง่จะเร่งตวัขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของกรอบการขาดดลุงบประมาณและความ
คืบหน้าของการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัๆ ของภาครัฐ และการสง่ออกมีแนวโน้มการสง่ออกปรับตวัดีขึน้ตาม
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก  นอกจากนีภ้าคการท่องเท่ียวและการลงทนุท่ีปรับตวัดีขึน้ต่อเน่ืองจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ือง  และการอ่อนค่าของเงินบาทท่ีจะทําให้รายรับและสภาพคลอ่งในรูปเงินบาทของ
ผู้ประกอบการปรับตวัดีขึน้ เช่นเดียวกบัราคานํา้มนัท่ียงัมีแนวโน้มอยู่ในระดบัต่ํา อย่างไรก็ตาม การชะลอตวัของเศรษฐกิจ
จีน แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินหยวนและเงินสกลุสําคญัๆ ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง และผลกระทบจากปัญหาภยัแล้งยงั
เป็นข้อจํากดัและปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัมีแนวโน้มท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
เงินเฟ้อเร่ิมกลบัมาขยายตวัเป็นบวกอย่างช้าๆ ตามแนวโน้มการฟืน้ตวัของราคานํา้มนัในตลาดโลก การอ่อนค่าของเงิน
บาท และอปุสงค์ในประเทศท่ีเร่ิมปรับตวัดีขึน้ อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียทัง้ปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 ถือว่ายงั
อยูใ่นระดบัต่ํา เอือ้อํานวยตอ่การสนบัสนนุการฟืน้ตวัและการขยายตวัของอปุสงค์ภายในประเทศ 
 
ปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยในปี 2559 
 

1. การใช้จ่ายและโครงการลงทนุของภาครัฐ ซึง่ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากกรอบการขาดดลุงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2559 ในวงเงิน 390,000 ล้านบาท และแนวโน้มความคืบหน้าของโครงการลงทนุด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

2. แรงขบัเคล่ือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะท่ี 3) ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสําคญัๆ ประกอบด้วย  
(1) มาตรการสง่เสริมความเป็นอยูข่องประชาชนผู้ มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเลก็ของ

รัฐบาล 
(2) มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในระยะ

เร่งดว่น 
(3) มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
(4) มาตรการภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุในประเทศ 
(5) มาตรการเร่งรัดการลงทนุของ BOI 
(6) มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง 
ถงึแม้วา่แรงขบัเคล่ือนจากวงเงินสนิเช่ือและวงเงินงบประมาณสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในช่วงปี 2558 ก็ตาม แตแ่รง

ขบัเคล่ือนจากมาตรการภาษีจะยงัคงมีตอ่เน่ืองไปจนถงึปี 2559 
3. การฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสนิค้าสง่ออก สง่ผลให้ภาคการสง่ออกปรับตวัดีขึน้ตามแนวโน้ม

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก  
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4. การออ่นคา่ของเงินบาทซึง่จะช่วยสนบัสนนุรายรับและสภาพคลอ่งในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการ คา่เงินบาท
ในปี 2559 ยงัมีแนวโน้มออ่นคา่ลงอยา่งตอ่เน่ืองตามแนวโน้มการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และแนวโน้มการออ่นคา่ลงของสกลุเงินสําคญัๆ ในภมิูภาค ซึง่จะช่วยให้มลูคา่การสง่ออกในรูปเงินบาท
ขยายตวั 

5. ราคานํา้มนัทรงตวัอยูใ่นระดบัต่ําซึง่ช่วยสนบัสนนุกําลงัซือ้ท่ีแท้จริงของประชาชนและเอือ้อํานวยตอ่การดําเนิน
นโยบายการเงินผอ่นคลายอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสนบัสนนุการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ 

6. การขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว การขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว ในปี 2559 คาดว่าจะมีจํานวน
นกัทอ่งเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยทัง้สิน้ประมาณ 32.5 ล้านคน สร้างรายรับจากการท่องเท่ียว
รวมประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.3 ตามลําดบั ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคญัในการขบัเคล่ือนการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยและชดเชยรายได้จากภาคการส่งออก ในปี  2559 ภาค
การท่องเท่ียวยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) ต้นทุนการ
เดินทางท่ียงัมีแนวโน้มทรงตวัอยูใ่นระดบัต่ําตามสถานการณ์ราคาพลงังานในตลาดโลก (2) แนวโน้มการอ่อนค่า
ของเงินบาทซึง่จะทําให้ต้นทนุการทอ่งเท่ียวในประเทศไทยปรับตวัลดลง  
 

ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2559 
 

1. การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและประเทศท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ แม้ว่าในกรณีเศรษฐกิจโลกจะ
มีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ตามแนวโน้มการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอ
ตวัลงเลก็น้อยก็ตาม แตเ่ศรษฐกิจจีนยงัมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตวัลงเร็วกวา่การคาดการณ์ 

2. การอ่อนค่าของสกุลเงินสําคัญๆ ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง โดยเฉพาะเงินหยวนซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตาม
นโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการเงิน เงินยโูรและเงินเยน ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามแนวโน้มการ
ดําเนินนโยบายขยายปริมาณเงินอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการประกาศขยายปริมาณเงิน
เพิ่มเติม และการอ่อนค่าของสกลุเงินในภมิูภาค  ซึ่งเป็นข้อจํากดัต่อการขยายตวัของปริมาณการสง่ออกแม้ว่า
เงินบาท จะมีแนวโน้มออ่นคา่ลงก็ตาม รวมทัง้ยงัเป็นปัจจยักดดนัตอ่การฟืน้ตวัของราคาสนิค้าในตลาดโลก 

3. ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรจะต้องงดการเพาะปลกูข้าวนาปรังในปีการเพาะปลกู 
2559 เง่ือนไขดังกล่าวทําให้การผลิต ภาคเกษตรและฐานรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรยังมีความเส่ียงท่ีจะ
ปรับตวัลดลงตอ่เน่ืองจากปี 2558  
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ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 
 
แนวโน้มเศรษฐกจิสาธารณรัฐอนิเดีย 
 
 2557 2558F 2559F  

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%)       7.3 7.3 7.5 

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 2,051.23 2,182.58 2,384.73 

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (%) 5.9 5.4 5.5 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 8.00 6.75 6.50 

คา่เงินรูปีเฉล่ีย (รูปีตอ่ดอลลาร์สหรัฐ) 63.04 66.60 67.13 

เงินสํารองระหว่างประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 319.71 352.05 351.69 

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

 
เศรษฐกิจอินเดียในปี 2559 IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 7.5 อนัมีผลมาจากการปฏิรูปเชิง

นโยบายของรัฐบาล อาทิ เช่น การออกกฎหมาย Goods & Service Tax เพ่ือกระตุ้นให้การทําธุรกิจได้สะดวกขึน้ การ
กระจายอํานาจจากสว่นกลางไปยงัสว่นท้องถ่ินให้มากขึน้เพ่ือบริหารงานให้คลอ่งตวัขึน้ นอกจากนีย้งัมีนโยบายสนบัสนนุ 
Foreign Direct Investment (FDI) โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการก่อสร้าง  สง่ผลให้เกิดการขยายตวัทางด้านการลงทนุมาก
ขึน้ อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียทัง้ปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ท่ีร้อยละ 5.5 ใกล้เคียงกบัปี 2558 เป็นผลจากการท่ีธนาคารกลางอินเดีย
ดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดทําให้ความต้องการของผู้บริโภคชะลอตวัลง  สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้นโยบายในปี 
2559 มีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 6.5 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ สําหรับค่าเงินรูปีในปี 2559 มีแนวโน้มอ่อนตวัลง
เลก็น้อยอยูท่ี่ 67.13 รูปีตอ่ดอลลาร์สหรัฐ  

 
 ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของอินเดียในปี 2559 มีแนวโน้มอยู่ในสภาวะชะลอตวัต่อเน่ืองจากปีท่ีแล้ว แม้ว่าสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียจะขยายตวั แต่บรรยากาศการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ยงัซบเซา ความต้องการซือ้บ้านของ
ผู้บริโภคยงัไมเ่ติบโตมากนกั  จงึก่อให้เกิดโอเวอร์ซพัพลาย สภาพตลาดยงัเป็นของผู้ ซือ้ 
 

2.6.2 สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2558 
 
ตลอดทัง้ปี 2558 เศรษฐกิจโลกยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั ประเทศสําคญัหลายประเทศต้องออกมาตรการเพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟืน้ตวัต่อเน่ืองก็ตาม แต่ได้ส่งสญัญาณการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบาย คาดว่าจะส่งผลต่อตลาดการเงินของโลกอย่างแน่นอน ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะซบเซา
และหดตัวอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทัง้การส่งออก 
การเกษตร อตุสาหกรรมและการทอ่งเท่ียวชะลอตวั แตก่ารทอ่งเท่ียวได้เร่ิมฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงปีหลงั และการใช้จ่ายภาครัฐท่ี
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เป็นแรงหนนุหลกัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ ทําให้ภาพรวมมีสญัญานในเชิงบวกอยู่ ในขณะท่ีตลาดท่ีอยู่อาศยั
เติบโตขึน้อยา่งชดัเจนทัง้กลุม่ผู้ ต้องการท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้รับแรงสนบัสนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์และ
กลุม่นกัลงทนุชาวตา่งชาติและชาวไทย 

 
 มลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเทศไทยในปี 2558 ประมาณ 511,000 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     

มีสดัสว่นมากท่ีสดุร้อยละ 69 ภาคตะวนัออกมีสดัสว่นร้อยละ 12 ภาคกลาง, ภาคเหนือ และ ภาคใต้มีสดัสว่นร้อยละ 5   
เทา่กนั และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสดัสว่นร้อยละ 4  
 
ตารางที่ 1 :  แสดงมลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทย แบง่ตามภมิูภาค ปี 2558 

 
ภาคเหนือP 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือP 

ภาคกลางP 
ภาค

ตะวนัออกP 
ภาคใต้P 

กรุงเทพฯ
ปริมณทล 

รวม 

มลูคา่ตลาด 
(ล้านบาท) 

23,264 20,590 26,767 60,994 24,805 354,799 511,219 

สดัสว่น 
ร้อยละ 

5 4 5 12 5 69 100 

P : มลูค่าตลาดจากการวิเคราะห์โดย ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ปี 2558 ตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณการซือ้จากกลุ่มนกัลงทนุทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมากขึน้  ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ทัง้นีส้่วน
หนึง่เป็นผลจากการโครงการเปิดใหมอ่ยูใ่นระดบับนและพรีเม่ียมมากขึน้   
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แผนภาพที่ 1 :  แสดงมูลค่าตลาดของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2555 - 2558

           ท่ีมา :  ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
ตลาดคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์มีสดัส่วนเพิ่มขึน้อยู่ท่ีร้อยละ 51 และ 20 (ตามลําดบั) ส่วนบ้านเด่ียวมี

สดัสว่นลดลงเหลือร้อยละ 22 ในขณะท่ีบ้านแฝด มีสดัสว่นเทา่เดิมอยูท่ี่ร้อยละ 4 
 
แผนภาพที่ 2 : แสดงสัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2555-2558 

 
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
ตลาดบ้านเดี่ยว(รวมบ้านแฝด)ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ตลาดบ้านเด่ียว(รวมบ้านแฝด)ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2558 มีมลูค่า 90,208 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปี 2557 โดยระดบัราคา 7-10 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้สงูสดุร้อยละ 34 ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท 
ยงัคงมีสดัสว่นสงูสดุของตลาด อยูท่ี่ร้อยละ 35 ของมลูคา่ตลาดบ้านเด่ียว(รวมบ้านแฝด)ทัง้หมด 
 

311,852 
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แผนภาพที่ 3-4 : แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว(รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ปี  2555-2558 

หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

     
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร , บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2558  ราคาขายเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 อยูท่ี่ 5.4 ล้านบาท  
(ปี 2557 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 5.1 ล้านบาท) เน่ืองมาจากราคาบ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ของโครงการเปิดใหมป่รับตวัสงูขึน้  

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2558 มีมลูคา่ 71,679 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 28 จากปี 
2557 โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) มีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 30  และยงัครองสว่นแบง่ตลาด
สงูสดุ เป็นผู้ นําตลาดทาวน์เฮ้าส์ท่ีระดบัราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท ท่ีมีสดัสว่นอยู่ท่ี ร้อยละ 85   
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แผนภาพที่ 5-6 : แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 
2555-2558 

หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

     
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2557 ราคาขายเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 อยูท่ี่ 2.6 ล้านบาท 
(ปี 2557 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 2.5 ล้านบาท) เน่ืองมาจากราคาทาวน์เฮ้าส์ของโครงการเปิดใหมป่รับตวัสงูขึน้ 

ตลาดคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ปี 2558 ผู้ประกอบการเร่ิมมีการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนัในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมท่ีระดบั
มากกวา่ 10 ล้านบาทในยา่นธุรกิจเพิ่มมากขึน้ โดยมีการขยายกลุม่ลกูค้าเป็นกลุม่นกัลงทนุชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
สง่ผลให้โดยตลาดคอนโดมิเนียม ระดบัราคามากกวา่ 10 ล้านบาท เติบโตสงูถงึร้อยละ 148 จากปี 2557  
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แผนภาพที่ 7-8 : แสดงมูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) คอนโดมเินียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 
2555-2558 

หน่วย : ล้านบาท      หน่วย : หน่วยขาย 

     
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาดองค์กรและบริหารแบรนด์, สายงานการตลาดองค์กร, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2557 พบวา่ จํานวนยอดขายลดลงร้อยละ 25 สว่นราคาขาย
เฉล่ียปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 อยูท่ี่ 3.4 ล้านบาท (ปี 2557 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 2.9 ล้านบาท) เน่ืองมาจากการเติบโตของ 
คอนโดมีเนียมท่ีระดบัราคามากกวา่ 10 ล้านบาท 
 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด 
 

เน่ืองมาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคชะลอตัวลดลงต่อเน่ือง ทัง้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  
กอปรกบัผู้บริโภคขาดความเช่ือมัน่ในโครงการท่ียงัสร้างไม่เสร็จ โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมมีการยกเลิกสญัญา  
สาเหตุหลักคือความล่าช้าในการก่อสร้าง ส่งผลให้ภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยในต่างจังหวัดชะลอตัวลงในทุกภูมิภาค 
ประมาณ 28% เม่ือเทียบกับปี 2557 เว้นเพียงจังหวดัระยองท่ีมีการเติบโตจากปริมาณความต้องการซือ้ของผู้ ท่ีย้ายถ่ิน
ฐานเข้ามาทํางานและเร่ิมมีโครงการบ้านจดัสรรเพิ่มขึน้ โดยมลูค่าตลาดต่างจงัหวดัประมาณ 156,420 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 31 ของมลูคา่ตลาดทัง้ประเทศ  

 
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 
 

จากการพิจารณาปัจจยัสนบัสนนุตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ีคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดงันี ้(1) อตัราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 3.5 (2) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเพิ่มปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 0.8 (3) การ
ลงทนุของภาครัฐขยายตวั ร้อยละ 8.8 และ (4) การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.9 ทัง้หมดล้วนเป็นเคร่ืองชีท่ี้
สะท้อนสญัญาณท่ีดีตอ่การปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจประเทศไทย อนึง่ภาครัฐมีความมุง่มัน่ในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านคมนาคม จํานวน 19 โครงการ มูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
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ภายในประเทศและมีความยัง่ยืนในการพฒันาประเทศระยะยาว รวมทัง้มาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ เป็นแรงส่งต่อ
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ จึงคาดการณ์ แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2559 ขยายตวัร้อย
ละ 8 มีมลูค่าตลาดประมาณ 383,183 ล้านบาท โดยราคาขายเฉล่ียท่ีอยู่อาศยัแนวราบปรับสงูขึน้ ผนัแปรตามต้นทนุค่า
ท่ีดินและค่าก่อสร้างท่ีปรับขึน้ไปก่อนหน้า ขณะท่ีตลาดคอนโดมิเนียมยงัครองสดัสว่นตลาดฯสงูสดุร้อยละ 50-55 สําหรับ
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัตา่งจงัหวดัคาดวา่ยงัคงชะลอตวัตอ่เน่ือง 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงในประเทศ 

 
 3.1.1) ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 

 
ตารางสรุปยอ่จากประกาศข่าวธนาคารแหง่ประเทศไทย ฉบบัท่ี 55/2553 และฉบบัท่ี 51/2554 ท่ีบงัคบัใช้กบั

ธนาคารพาณิชย์ 
 
เกณฑ์เดมิ อัตราเงนิทุนต่อสนิทรัพย์เส่ียงที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดาํรงไว้ 

ท่ีจํานวนสนิเช่ือ > 10 ล้านบาท 

ให้กู้  < 80% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 35% 

ให้กู้  > 80% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 

 

เกณฑ์ใหม่ (เพิ่มเตมิจากเกณฑ์เดมิ) 
อัตราเงนิทุนต่อสนิทรัพย์เส่ียง
ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดาํรงไว้ 

มีผลบังคับใช้ กับสัญญาจะ
ซือ้จะขาย  ลงวันที่ 

ท่ีจํานวนสนิเช่ือ < 10 ล้านบาท 
อาคารชดุ ท่ีเงินกู้  < 90% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 35% 1 มกราคม 2554 
อาคารชดุ ท่ีเงินกู้  > 90% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 1 มกราคม 2554 
บ้านแนวราบ ท่ีเงินกู้  < 95% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 35% 1 มกราคม 2556 
บ้านแนวราบ ท่ีเงินกู้  > 95% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 1 มกราคม 2556 
 

ในบ้านแนวราบ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ซือ้บ้านวางเงินดาวน์อย่างต่ํา 5% ส่วนในอาคารชุดท่ีขายแล้ว บริษัทฯ 
กําหนดให้ผู้ ซือ้วางเงินดาวน์อยา่งต่ํา 10% ขณะอาคารชดุท่ีเร่ิมขายใน 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ กําหนดเงินดาวน์ 12 – 15%  
โดยท่ียอดโอนในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2558 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 2.44 ล้านบาทตอ่หน่วย 
  

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็น
จํานวน 51,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.6 ของรายได้ทัง้หมด และลกูค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 87 
จะซือ้บ้านและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือ ดงันัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีนโยบายในการขยาย
หรือต้องการควบคมุการปล่อยสินเช่ือก็จะมีผลกระทบกบัลกูค้า เน่ืองจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ เพ่ือสนบัสนนุค่าบ้าน
และท่ีดินได้ซึง่จะเป็นการจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้า และจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรงในการนีบ้ริษัทฯ จึง
ได้มีแบบฟอร์มให้พนกังานขายกรอกข้อมลูเบือ้งต้นท่ีสําคญัของผู้ ซือ้บ้าน เม่ือแสดงความจํานงในการจองบ้านและขอกู้
เงิน เพ่ือนําส่งธนาคารให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approved) จากธนาคารภายใน 7 วนัทําการว่าจะสามารถให้เงินกู้ ได้
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หรือไม่ เพ่ือลดความเส่ียงของทัง้ผู้ ซือ้บ้าน และบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ มีบ้านราคาระดบักลางถึงต่ําให้เลือกค่อนข้างมาก 
ลกูค้ายงัสามารถเลือกบ้านท่ีราคาต่ําลงให้สอดคล้องกบักฎหรือนโยบายท่ีเข้มงวดขึน้ 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบายต่างๆ ของธนาคารท่ี

จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ และปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกับ
สถานการณ์ รวมทัง้ได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอํานวยความสะดวก
ให้กบัลกูค้าในการติดตอ่ขอสนิเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออยา่งรวดเร็ว 
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สนับสนุนมาตรการการเงินเพ่ือกระตุ้นเศรฐกิจภาค
อสงัหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนบัสนนุการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแก่ผู้ มีรายได้น้อยและปานกลางรายได้สทุธิ
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน เพ่ือให้ผู้กู้ ใช้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมอาคารห้องชดุ หรือเพ่ือปลกูสร้างอาคาร หรือเพ่ือซือ้ท่ีดิน
พร้อมปลกูสร้างอาคาร โดยมีการผ่อนปรนเง่ือนไขการพิจารณาสดัส่วนความสามารถชําระหนีต้่อรายได้ (DSR) สงูสดุถึง 
50% สง่ผลให้ผู้ มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัได้ในวงเงินกู้ ท่ีสงูขึน้เพียงพอต่อการซือ้บ้าน พร้อมกนันัน้
ภาครัฐได้ออกมาตรการการเงินการคลงัเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
การโอนและจํานองอสงัหาริมทรัพย์ เหลือ 0.01% อย่างเป็นทางการและมีผลตัง้แต่วนัท่ี 29 ต.ค. 2558 ถึงวนัท่ี 28 เม.ย. 
2559  ซึง่สง่ผลดีตอ่ภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ทัง้นีต้ามแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ท่ีมีความมุ่งหวงัเพ่ือสนบัสนนุให้ลกูค้าสามารถขอสินเช่ือให้ได้มากท่ีสดุ

โดยสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระของลกูค้าแต่ละราย จึงได้มีการหารือร่วมกบัธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพ่ือ
สร้างความร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตร โดยร่วมกนัพฒันากระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ทัง้เร่ืองกระบวนการ
ขอสนิเช่ือ ทีมงานสนบัสนนุงานสนิเช่ือรวมถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสนิเช่ือ 

 
 3.1.2) ความเส่ียงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 
 

การขายบ้านของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้างบ้าน โดยบริษัทฯ ตัง้ราคาขายโดยใช้วิธีบวกกําไรท่ี
ต้องการ (cost plus basis) ดงันัน้ถ้าหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือมีการปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้าง
แรงงาน  ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลกูค้าจองซือ้บ้านและท่ีดินไปแล้ว ย่อมจะทําให้ต้นทนุการ
ขายของบริษัทฯ สงูขึน้ ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  

 
วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างท่ีสําคญั ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกั และนํา้มนั มีการปรับราคาลดลงบ้าง 

จากอปุสงค์และอปุทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึง่ได้สง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตและต้นทนุการขนสง่ลดลง แต่
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากต้นทุนท่ีดินท่ีสูงขึน้ ท้ายสุดทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมท่ีดินสูงขึน้ตาม บริษัทฯ อาจไม่
สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุรวมท่ีสงูขึน้ดงักลา่ว 
ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขายและเหตดุงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินของบริษัทฯ 
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นอกจากนีก้ารท่ีมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากขึน้ อาจทําให้ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจํานวนไม่พอกับความ
ต้องการ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้และบริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าวัสดุแพงขึน้ หรือต้องรอวัสดุ จนไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาท่ีกําหนด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 

 
แต่จากการท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้

ภายใน 45 และ 70 วนั ตามลําดบั จะช่วยลดความเส่ียงลงได้ในระดบัหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้าง
ท่ีจะต้องใช้ในระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทนุดงักล่าว นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะขายบ้านระหว่างก่อสร้างให้มากขึน้ เพ่ือลดความเส่ียงของต้นทนุท่ีอาจเปล่ียนแปลงของบ้านสัง่สร้าง ในสว่น
ของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมีความเส่ียงอยู ่เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ียาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุม่วสัดุ
ก่อสร้างหลักทัง้หมดเพ่ือให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี และเพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสด ุ
โดยเฉพาะวัสดุหลกัท่ีมีความสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการกําหนดรูปแบบตัง้แต่การ
คดัเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานร่วมกันท่ีชัดเจน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ประชมุรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็นประจําทกุเดือน พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบต่อต้นทนุขาย 
เพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 

 
 3.1.3) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัภาคอสงัหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ในขณะนี ้

มีโครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะ
เกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะด้านเพ่ือเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ล่าช้าไม่สามารถโอนบ้าน
ให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหล่อสําเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างหลกั
ของโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman) ของบริษัทฯ ทําหน้าท่ี
ควบคมุดแูลงานก่อสร้าง ดงันัน้บริษัทฯ จึงใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพ่ือ
เข้าดําเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง งานหลงัคา และ 
งานสี  เป็นต้น  โดยก่อสร้างภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของบริษัทฯ ในด้านอาคารชดุ เร่ิมจากปี 2552 บริษัทฯ ได้
มีการจ้างเหมางานแบบเบด็เสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตกึสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพนัธมิตรกบัผู้ รับเหมา
รายท่ีมีผลงานโดดเด่น คณุภาพสงูเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้าง เพ่ือรองรับการขยาย
ตวัอยา่งก้าวกระโดดของบริษัทฯ ในอนาคต 
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เพ่ือลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้ มค่าท่ีสุด บริษัทฯ ได้นํา
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพ่ือควบคมุการก่อสร้าง
บ้านแนวราบตามลําดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคุณภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบท่ีใช้แรงงานก่อสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานท่ีตนเองมีความถนัด เช่น งานปู
กระเบือ้ง ก็จะทําเฉพาะปกูระเบือ้ง หรืองานทาสี ก็จะทําเฉพาะงานดงักล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการผลิต
รถยนต์ ซึ่งในปี 2558 สําหรับบ้านแนวราบบริษัทฯ สามารถบริหารระยะเวลาตัง้แต่การจองบ้านจนถึงลกูค้าได้รับบ้าน 
(Business cycle time) เฉล่ียอยูท่ี่ 79 วนั 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ศึกษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจดัการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือ

การสรรหาวสัดหุรือองค์ประกอบสําเร็จรูป เช่น ห้องนํา้สําเร็จรูป ซึง่จะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
รวมถงึเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดีย่ิงขึน้ 
  
 3.1.4)  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏบัิตงิาน 

 
กระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหล่อใน ด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็นระบบการก่อสร้าง
แบบล่าสุด ดังนัน้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกร และผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้างดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในตําแหน่ง
งานปัจจบุนั และอนาคต  

 
โดยแบง่หมวดหมูก่ารฝึกอบรมตามทกัษะ และความรู้ท่ีพนกังานจําเป็นในการทํางาน เป็น 6 หมวด ดงันี ้
1. หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนกังานใหม ่(On boarding program) 
สําหรับพนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กร และปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เน่ืองจาก

พนักงานใหม่ มาจากหน่วยงานท่ีมีความต่าง หรือเป็นนักศึกษาท่ีจบใหม่ ดังนัน้การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรจึงเป็นสิ่ง
สําคญั และเป็นก้าวแรกของการมาทํางานร่วมกนักบับริษัท นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ จะทําการแต่งตัง้พ่ีเลีย้งซึง่เป็นตวัแทน
จากหน่วยงานท่ีพนกังานใหม่สงักดั เข้ามาดแูลพนกังานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพ่ือให้การปรับตวัเข้ากบัองค์กรราบร่ืน
ย่ิงขึน้ 
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2. หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ (Career Group) 
สําหรับพนกังานแยกตามสายอาชีพของพนกังาน เช่น หลกัสตูรมาตรฐานในงานติดตัง้, การก่อสร้างแบบ Real 

Estate Manufacturing  เป็นต้น 
3. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั (Quality & Safety) 
สําหรับหลกัสตูรด้านคณุภาพ และความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด 
4. หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้ นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 
สําหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ โดยเน้นการพัฒนาเพ่ือการเติบโตในสายอาชีพ และ

สอดคล้องกบั Leadership Competency ท่ีบริษัทฯกําหนด 
5. หมวดวิชาพฒันาตนเอง (Personal Development) 
สําหรับพนกังานท่ีต้องการความรู้เพิ่มเติมสําหรับการพฒันาตนเองนอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพ เช่น Gen 

Y เพิ่มคณุคา่เพ่ือพฒันาตนเอง เป็นต้น 
6. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
สําหรับหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการใช้งานระบบหรือ โปรแกรมประยกุต์ ท่ีจําเป็นในงาน เช่น Advance Excel เป็นต้น 
 
ซึง่ทางฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาจะกําหนดแผนฝึกอบรมประจําปี ให้สอดคล้องกบัตําแหน่งงาน และความจําเป็น

ในการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทัง้การจัดสวสัดิการเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพกัสําหรับพนักงาน
ตา่งจงัหวดัท่ีต้องเดินทางเข้ามาเพ่ือฝึกอบรมตามแผนพฒันาของบริษัทฯ และการพฒันาระบบ e-learning เพ่ือรองรับการ
เรียนรู้ด้วยตวัเองในอนาคตต่อไป  บริษัทฯยงัส่งเสริมให้พนกังานผู้ ท่ีมีความชํานาญในแต่ละด้าน มาเป็นวิทยากรภายใน 
เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในบริษัทฯ และฝึกอบรมให้กบัพนกังาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับการฝึกอบรมการเป็น
วิทยากร (Train the Trainer)  

 
นอกจากนีท้างบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent Management) เพ่ือรองรับการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน โดยสร้างผู้ นํา ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลกัษณะส่วน
บคุคลท่ีมีศกัยภาพทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถในการปฎิบติังาน (Potential) และ ผลการ
ปฏิบติังาน (Performance) รวมทัง้นโยบายการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) สําหรับเตรียม
แผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานท่ีสําคญัในองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู้ รับผิดชอบ  
สืบทอดหน้าท่ีในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็นระบบ ดงันัน้บริษัทฯจึงให้ความสําคญัในการฝึกอบรม และพฒันา 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent) และพนกังานผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Successor) โดยจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะ
สําหรับพนักงานทัง้สองกลุ่มนี ้เพ่ือตอบสนองนโยบาย และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดังกล่าว เช่น หลักสูตร 
Future Leader Program, โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้น 

 
รวมทัง้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จดัหลกัสตูร Mini MRE (Mini Master of Real Estate) สําหรับเตรียม

ผู้บริหารระดบักลางให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่อไป 
โดยหลกัสตูรนีใ้ช้เวลาเรียน 90 ชม. และจดัติดตอ่กนัมาเป็นปีท่ี 6 
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3.1.5) ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดนิเพ่ือการพัฒนา 
 
- ความเส่ียงจากการจดัหา และจดัซือ้ท่ีดินได้ไมเ่พียงพอกบัความต้องการตามเป้าหมาย หรือแผนธุรกิจ 
ช่องทางเพ่ือให้ได้ท่ีดินท่ีมีศักยภาพ เพ่ือการพัฒนามากท่ีสุด คือนายหน้าค้าท่ีดิน และอีกส่วนหนึ่งจะมาจาก

เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีนํามาเสนอขายเอง บริษัทฯ จึงได้กําหนดแผนเชิงรุกเพ่ือท่ีจะกระตุ้น หรือจูงใจนายหน้าทัง้ท่ีเป็น
พนัธมิตรเก่า และนายหน้ากลุม่ใหม่ๆ  ให้เสาะหา และนําท่ีดินท่ีอยู่ในทําเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและมากท่ีสดุ สว่นกรณี
ท่ีเจ้าของท่ีดินนํามาเสนอขายเอง ก็จะมีการพัฒนากระบวนการให้มีการคัดเลือก และตัดสินใจให้เร็วขึน้ ทัง้นี  ้ไม่ว่า
แหลง่ท่ีมาของท่ีดินจะได้มาจากโดยวิธี หรือช่องทางใด กระบวนการคดัเลือก และตดัสินใจซือ้ท่ีดินยงัเน้นเร่ืองกระบวนการ
ท่ีโปร่งใส บริสทุธ์ิ เป็นธรรมทัง้กบัเจ้าของท่ีดิน รวมทัง้บริษัทฯ ยงัได้กําหนดมาตรการในการป้องกนัและขจดัปัญหาการ
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีจะเป็นเหตใุห้ต้นทนุท่ีดินสงูขึน้ออกให้หมด 100 เปอร์เซน็ต์ 

- ความเส่ียงจากการตดัสินใจซือ้ท่ีดินผิดพลาด อาทิ ท่ีดินตาบอด ท่ีดินท่ีองค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ
อนญุาตจดัสรรได้ ท่ีดินท่ีอาจจะมีผลการทบตอ่ชมุชนระหวา่งก่อสร้าง ฯลฯ  

การดําเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาจากความเส่ียงดงักล่าว คือ การจดัให้มีทีมงานสํารวจกายภาพของ
ท่ีดิน ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์สงูในการออกสํารวจตรวจสอบท่ีดินทกุแปลงก่อนตดัสินใจซือ้ร่วมกบัการจ้างให้มีบริษัท
ประเมินราคาอิสระภายนอกทําการสํารวจ และประเมินราคา รวมถึงการจดัจ้างให้มีการรังวดัสอบเขต ตรวจระดบัดิน และ
อ่ืนๆ อยา่งรอบคอบรัดกมุท่ีสดุ 

นอกจากนี ้หากมีข้อสงสยัในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะฯ หรือประเด็นกฎระเบียบ
ข้อห้ามของทางราชการก็จะมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน เพ่ือขอคํารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ อีก
สว่นหนึง่ ครอบคลมุถงึเร่ืองผงัสี แนวเวนคืน การเช่ือมทาง และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

- ความเสี่ยงจากการซือ้ท่ีดินแพงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น หรือซือ้ท่ีดินท่ีอยู่ในละแวกท่ีไม่มีกําลงัซือ้ หรือมีความ
ต้องการน้อย 

ด้วยกระบวนการท่ีรัดกุมก่อนตดัสินใจซือ้ กลุ่มงานธุรกิจ และกลุ่มงานการเงิน จะทําการเก็บข้อมลูตลาด การ
วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาด และคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดิน ราคาประเมิน
ราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ จึงเป็นการปิดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากการพฒันาโครงการแล้วไม่
สามารถขายได้ตามแผนท่ีวางไว้ หรือขาดทนุจากการพฒันา 
  นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ท่ีดิน จะกระทําในรูปของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสงูท่ีชํานาญการทัง้ด้านท่ีดินและการพฒันาท่ีดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อกําหนดของราชการ 
ด้านการควบคมุความเส่ียง และอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ สามารถซือ้ท่ีดินท่ีมีคณุภาพได้ในช่วงเวลาและจํานวน
แปลงท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ได้ 
 

3.1.6) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 
 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ือจําหน่าย ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว หรือ

อาคารชดุ จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดท่ีเข้มงวดหลายฉบบั และในการปฏิบติั
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ตามกฎหมายต่างๆ เหล่านัน้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการหลายๆ หน่วยงานด้วยกัน  
ยกตวัอย่างเช่น การขออนญุาตจดัสรรท่ีดิน การขออนญุาตค้าท่ีดิน การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร การขออนญุาตเปิดใช้
อาคาร เป็นต้น และหากเป็นการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการอาคารชดุท่ีกําหนดให้ผู้ประกอบการต้องจดัทํา
รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม(EIA)นัน้ บริษัทฯ ก็ต้องจดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเพ่ือพิจารณา และออกใบอนญุาตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ มาโดยตลอด  

อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองการพิจารณารายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหา 
และอุปสรรคจากความล่าช้าในการพิจารณา และความไม่ชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ ชํานาญการ
(คชก.) ท่ีมีความหลากหลายและ ปรับเปล่ียนอยู่ตลอด หรือแม้กระทัง่ปัญหาท่ีเก่ียวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชมุชนข้างเคียงท่ีไม่มีความชดัเจน อปุสรรค และปัญหาต่างๆ เหล่านี ้สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตล่าช้า 
หรือไม่ได้รับใบอนุญาตภายในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม และอาจมีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินโครงการได้           
ซึง่หากเกิดขึน้บอ่ยๆ อาจจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ เห็นว่า หากกระบวนการการพิจารณารายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) มีการกําหนดระยะเวลา
การพิจารณาท่ีกระชบั และมีระยะเวลาท่ีสัน้ลง มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามลําดบั
ความสําคญัในแต่ละเร่ือง มีการกําหนดสิทธิ หน้าท่ีของประชาชนท่ีมีสว่นร่วมให้ชดัเจน โดยมีแนวทาง หรือมาตรการการ
แก้ไข และลดผลกระทบในแต่ละเร่ืองในขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของประชาชนให้ชดัเจน จะเป็นกลไกสนบัสนนุให้เกิดความ
ความเช่ือมัน่ให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุตอ่ไป  

 
3.2) ปัจจัยความเส่ียงต่างประเทศ 
 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการดําเนินงานในตา่งประเทศเหลือเพียงประเทศเดียว คือ เมืองบงักาลอร์ สาธารณรัฐ
อินเดีย ทัง้นีก้ารร่วมทนุในเมืองเชนไนและเมืองมมุไบในสาธารณรัฐอินเดียยงัไมมี่ความคืบหน้า 

   
ความเส่ียงที่สาํคัญในการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศอาจจาํแนกได้ดังต่อไปนี ้
 
 3.2.1) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิและภาวะตลาด  

 
ประเด็นนีท้างบริษัทฯ ได้ติดตามดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและติดตามข้อมลูสภาวะธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และการแข่งขนัในตลาดอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือพฒันา
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ท้องถ่ินนัน้ๆ ได้ในกรณีท่ีจะพิจารณาการลงทนุเพิ่มเติมในแต่ละเมือง บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ และ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้   
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 3.2.2) ความเส่ียงในการสรรหาที่ดนิในทาํเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ 
 
ประเดน็นีท้างบริษัทฯ ทราบดีว่ามีความเสียเปรียบในฐานะท่ีเป็นบริษัทฯ ต่างชาติอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซือ้ท่ีดิน ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าท่ีดิน บริษัทท่ีปรึกษาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ และสถาบนัการเงินเพ่ือให้เป็นผู้แนะนําและประสานงานติดต่อกับผู้ ท่ีสนใจขายท่ีดินตลอดจนเป็นผู้ ท่ี
รวบรวมท่ีดินให้ได้ขนาดตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ ซึง่ในปัจจบุนันีก้ารหาท่ีดินยงัไมเ่ป็นปัญหามากนกั  

 
 3.2.3) ความเส่ียงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง 

 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะยงัคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็นระบบผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รับนํา้หนกัซึง่จะทําให้งานก่อสร้าง

รวดเร็วและมีคณุภาพ ซึ่งในปัจจบุนัฝ่ายก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างในสาธารณรัฐอินเดียของบริษัทฯ เร่ิมมีความคุ้นเคย
กบัระบบดงักลา่ว ทําให้สามารถลดความเส่ียงในด้านนีล้งได้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงต้องดําเนินการติดตามการควบคมุ
คุณภาพงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และเพิ่มการฝึกอบรมให้กับพนักงานและแรงงานก่อสร้างรุ่นใหม่ๆ ท่ีจะเพิ่มขึน้ เพ่ือ
รองรับการเปิดโครงการใหมใ่นเมืองบงักาลอร์  

 
3.2.4) ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดาํเนินธุรกจิและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
 
บริษัทฯ  มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในแต่ละท้องถ่ินอย่าง

เคร่งครัด ในกรณีของการร่วมทุน บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะให้ผู้ ร่วมทุนทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
และดําเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนญุาตประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโครงการจดัสรรเร่ิมตัง้แต่การได้มา
ของท่ีดิน การลงทนุตา่งๆ การขออนญุาตก่อสร้าง จนถึงการจดทะเบียนโอนบ้านให้แก่ลกูค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงการ
พฒันาโครงการแรกๆ ซึง่จะช่วยให้การบริหารเวลาของโครงการมีประสทิธิภาพ   
 

3.2.5) ความเส่ียงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จํากดั มีเงินทนุจด

ทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท เพ่ือลงทนุในบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยมีเงินลงทนุสทุธิ 794 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของ
สินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ตา่งประเทศเทียบเทา่เงินบาท 278 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.5% ของยอดโอนรวม 

 
บริษัทฯ ได้ติดตามบริหารความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนผ่าน คณะกรรมการลงทนุต่างประเทศและคณะกรรม 

การบริหารความเส่ียงเป็นประจําทกุ 2 เดือน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายการบริหารอตัราแลกเปล่ียน       
(FX Policy) ของบริษัทฯ ซึง่ระบเุคร่ืองมือทางการเงินท่ีได้รับการอนมุติัให้สามารถนํามาใช้บริหารความเส่ียงทางอตัราแลก 
เปล่ียน ได้แก่ สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนลว่งหน้า (Forward Contract) สญัญาการใช้สิทธิในการซือ้ขายอตัราแลก 
เปล่ียนในอนาคต (Options) และสญัญาการแลกเปล่ียนภาระผกูพนัทางการเงิน (Swaps)   
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใช้แหลง่เงินทนุภายในแต่ละประเทศและใช้เงินกู้ ยืมเป็นเงินสกลุท้องถ่ิน ในสดัสว่นท่ี
เพิ่มขึน้ในการพฒันาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไป สําหรับกรณีการลงทนุเพิ่มเติมในเมืองเดิม หรือใน
ประเทศใหม่  บริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของค่าเงินในแต่ละประเทศ เพ่ือบริหารการ
ลงทนุให้อยูใ่นช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมและลดความเส่ียงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนด้วย 

 
3.3. ปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ 
 

3.3.1) ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
เม่ือ 30 ธันวาคม 2558 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสุด คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 

1,548,255,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัคง
สามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
จํานวน 1,214,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.41 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และยงัจะคงดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจงึอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 
3.3.2) ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอาํนาจควบคุมจากการใช้สทิธ์ิตามใบสาํคัญแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
 
บริษัทฯ มีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้หมด 4 ชดุ คือ PS-WD, PS-WE, PS-WF และ PS-WG (รายละเอียดดไูด้ใน
หวัข้อ “ข้อมลูหลกัทรัพย์และการถือหุ้น”) ซึง่อาจยงัมีความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคมุจากการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 4.1.ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 สินทรัพย์ถาวรท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าสทุธิตาม
บญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากบั 3,872 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สนิถาวร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหัก 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจาก 
การด้อยค่า(ล้านบาท) 

1. ท่ีดินและอาคาร 2,093 
2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,645 
3. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สํานกังาน 77 

4.  ยานพาหนะ 10 
5. งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งการติดตัง้ 47 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 3,872 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันโดยมีการนําสินทรัพย์และโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 

รายการ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป 1,420 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา (ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง) 3,111 

รวม 4,531 

 
รายละเอียดวงเงินสนิเช่ือท่ีได้นําสนิทรัพย์ไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน  2,389  ล้านบาทสําหรับบริษัทและกลุม่บริษัท 

(ข)   วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน  50 ล้านบาทสําหรับบริษัทและกลุม่บริษัท 

(ค)   วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  5,426 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้าน
อินเดียรูปีสําหรับบริษัทและ 5,969 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้านอินเดียรูปีสําหรับกลุม่
บริษัท 
(ง)    วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  8,472 ล้านบาทสําหรับบริษัทและกลุม่บริษัท 

(จ)    วงเงินสนิเช่ืออ่ืน  555 ล้านบาทสําหรับบริษัทและกลุม่บริษัท 
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4.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  

ลาํดับ ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ที่ขาย
คงเหลือ 

 ราคา
ประเมิน
(บาท)  

มูลค่าตาม
บัญชี 
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1  บ้านพฤกษา 61 เป็นเจ้าของ 1-1-57.20  NA.  35.38 33.94 37.00 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

2  บ้านพฤกษา 73 เป็นเจ้าของ 2-2-37.10  NA.  184.23 116.04 22.16 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

3  บ้านพทุธชาด 77/2 สขุสวสัดิ ์ เป็นเจ้าของ 1-1-21.40  NA.  35.57 79.35 16.84 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

4  บ้านพฤกษา 90 เป็นเจ้าของ 2-1-21.70  NA.  101.96 157.11 36.76 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

5  บ้านพฤกษา 93 เป็นเจ้าของ 10-2-87.50  NA.  138.02 171.86 146.90 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

6  บ้านพนาลี 85 เป็นเจ้าของ 1-3-7.90  NA.  168.32 143.28 18.16 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

7  บ้านพฤกษา 89 เป็นเจ้าของ 7-1-12.10  NA.  199.94 184.51 77.39 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

8  บ้านพฤกษา 82 เป็นเจ้าของ 8-3-82.00  NA.  219.87 195.51 95.63 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

9  บ้านพฤกษา 91 เป็นเจ้าของ 4-1-81.00  NA.  200.47 230.55 120.88 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

10  บ้านพทุธชาด 84/2  เป็นเจ้าของ 4-1-57.70  NA.  241.24 208.27 100.38  - ไม่มี 

11  บ้านพทุธชาด 87/1  เป็นเจ้าของ 13-1-64.10  NA.  227.23 325.77 190.95  - ไม่มี 

12  บ้านพฤกษา 84/1 เป็นเจ้าของ 27-2-77.80  NA.  250.37 273.37 355.65 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

13  บ้านพนาลี 74/3 เป็นเจ้าของ 14-2-52.00  NA.  25.87 132.45 105.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

14  บ้านพฤกษา 96/1 เป็นเจ้าของ 8-0-83.70  NA.   - 163.81 85.82 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

15  บ้านพนาลี 86/2  เป็นเจ้าของ 11-2-30.00  NA.   - 115.52 118.70  - ไม่มี 

16  บ้านพฤกษา 94 เป็นเจ้าของ 13-0-68.90  NA.  27.01 253.77 213.79 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

17  บ้านพนาลี 95/1 เป็นเจ้าของ 12-1-62.70  NA.   - 214.04 235.02  - ไม่มี 

18  บ้านพฤกษา 95/2 เป็นเจ้าของ 21-1-19.20  NA.   - 249.62 325.74 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

19  บ้านพฤกษา 97 หนองมน-ชลบรีุ เป็นเจ้าของ 14-1-4.40  NA.   - 124.66 147.18 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

20  บ้านพทุธชาด 28/3 เป็นเจ้าของ 0-0-46.00  NA.   - 2.08 1.89 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

21  บ้านพฤกษา 99 เป็นเจ้าของ 26-3-3.70  NA.   - 167.21 279.34 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

22  บ้านพฤกษา 98 ซ.แก้วอินทร์-บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 7-3-82.50  NA.   - 75.80 120.04 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

23  บ้านพฤกษา 100 ป่าไม้อทิุศ เป็นเจ้าของ 12-2-95.30  NA.   - 0.53 235.10 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

24  บ้านพฤกษา 104  สขุมุวิท-แพรกษา เป็นเจ้าของ 17-1-92.40  NA.   -  - 241.83  - ไม่มี 

25 พฤกษา วิลล์8/1 (ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 14-3-51.00  NA.  98.69 141.57 160.79 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

26 พฤกษา วิลล์55/2-(สเุหร่าคลอง1) เป็นเจ้าของ 11-1-88.90  NA.  107.62 180.76 150.76 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

27 พฤกษา วิลล์57 พฒันาการ เป็นเจ้าของ 10-3-11.40  NA.  400.19 373.53 252.01 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

28 พฤกษา วิลล์58/1-(ภเูก็ต-ถลาง ) เป็นเจ้าของ 3-1-49.90  NA.  114.69 151.68 76.83 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

29 พฤกษา วิลล์59/2 (กะทู้-ป่าตอง) เป็นเจ้าของ 10-0-13.50  NA.  95.61 113.43 193.36 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

30 พฤกษา วิลล์ 62/1 (นิมิตรใหม่) เป็นเจ้าของ 10-1-92.90  NA.  118.51 136.84 148.06 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

31 พฤกษา วิลล์ 63/2 (พระราม5-วงศ์สว่าง) เป็นเจ้าของ 6-3-67.30  NA.  123.64 228.22 178.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

32 พฤกษา วิลล์ 64 (สายไหม) เป็นเจ้าของ 17-3-98.00  NA.  297.79 510.47 383.02 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

33 พฤกษา วิลล์ 68 เป็นเจ้าของ 13-0-87.10  NA.  346.42 494.62 453.95 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

34 พฤกษา วิลล์ 65/2 (ศรีสมาน) เป็นเจ้าของ 3-0-17.00  NA.  146.7 226.96 99.51 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

35 พฤกษา วิลล์ 71/2 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 14-3-56.30  NA.  99.26 108.58 202.14 หนงัสือคํา้ประกนั มี 
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36 พฤกษา วิลล์ 66/1-(บางนา หนามแดง) เป็นเจ้าของ 5-0-52.30  NA.  179.4 310.24 82.96 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

37 พฤกษา วิลล์ 67 (เพชรเกษม 91) เป็นเจ้าของ 12-0-28.40  NA.  186.61 239.36 161.84 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

38 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 9-2-12.30  NA.  135.3 235.31 228.31 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

39 พฤกษา วิลล์ 74 (ชลบรีุ บางพระ) เป็นเจ้าของ 8-1-73.00  NA.  49.36 152.44 140.05 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

40 พฤกษา วิลล์ 73 เป็นเจ้าของ 23-0-22.20  NA.  341.35 390.43 338.81 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

41 พฤกษา วิลล์ 60/2  เป็นเจ้าของ 0-3-55.80  NA.  12.61 12.97 27.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

  พฤกษา วิลล์ 60/3 (หลวงแพง่) เป็นเจ้าของ 1-2-50.90  NA.  18.83 27.71 17.54 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

  พฤกษา วิลล์ 60/4  เป็นเจ้าของ 0-3-17.40  NA.  20.56 33.45 15.16 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

42 พฤกษา วิลล์ 72 วงแหวนฯ (วดัพระเงิน) เป็นเจ้าของ 4-3-80.60  NA.  126.11 218.56 105.02 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

43 พฤกษา วิลล์ 76  เป็นเจ้าของ 16-2-32.50  NA.  354.51 531.79 508.69 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

44 พฤกษา วิลล์ 70 เป็นเจ้าของ 5-0-7.50  NA.  142.08 215.80 73.39 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

45 พฤกษา วิลล์ 77 เป็นเจ้าของ 16-0-68.30  NA.   - 403.74 321.18 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

46 พฤกษา วิลล์ 78 เป็นเจ้าของ 11-1-20.00  NA.   - 163.98 118.63 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

47 พฤกษา วิลล์ 66/3 เป็นเจ้าของ 0-2-79.90  NA.   - 0.00 0.64 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

48 พฤกษา วิลล์ 75 (เชียงใหม่) เป็นเจ้าของ 9-2-51.60  NA.   - 161.02 203.75 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

49 พฤกษา วิลล์56/1 เป็นเจ้าของ 1-2-1.90  NA.   - 23.67 32.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

50 พฤกษา วิลล์ 79 เป็นเจ้าของ 6-1-61.20  NA.   - 73.27 80.27 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

51 พฤกษา วิลล์ 80 เป็นเจ้าของ 11-1-59.10  NA.   -  - 278.35 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

52 เดอะ คอนเนค 24 เป็นเจ้าของ 5-1-41.80  NA.  276.89 315.05 237.85  - ไม่มี 

53 เดอะ คอนเนค 25 (ประชาอทิุศ 27) เป็นเจ้าของ 0-3-36.10  NA.  200.68 160.63 33.78 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

54 THE CONNECT 27 (สวนหลวง-อ่อนนชุ) เป็นเจ้าของ 4-2-52.50  NA.  251.14 341.14 150.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

55 THE CONNECT 28 (วชัรพล-เพิม่สิน) เป็นเจ้าของ 4-2-61.70  NA.  209.48 268.83 114.38 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

56 THE CONNECT 29 (สวุรรณภมิู2) เป็นเจ้าของ 5-3-52.50  NA.  82.8 221.52 93.04 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

57 THE CONNECT 31 (ดอนเมือง-เทิดราชนั) เป็นเจ้าของ 12-3-92.90  NA.   - 427.35 330.30 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

58 THE CONNECT 32 (อพัทรี ลาดพร้าว126) เป็นเจ้าของ 9-2-22.50  NA.   - 351.07 391.16 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

59 THE CONNECT 33 (อ่อนนชุ-วงแหวน1) เป็นเจ้าของ 17-3-10.90  NA.   - 291.43 405.27 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

60 THE CONNECT 34 (อ่อนนชุ-วงแหวน2) เป็นเจ้าของ 17-3-72.90  NA.   - 231.67 379.08  - ไม่มี 

61 THE CONNECT 37 (หลกัส่ี-ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 32-2-71.50  NA.   - 1.08 579.03 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

62 THE CONNECT 35 (พฒันาการ) เป็นเจ้าของ 16-0-34.60  NA.   - 322.01 368.85 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

63  The Plant CITI (นวมินทร์) เป็นเจ้าของ 9-1-6.10  NA.  248.97 204.45 177.80  - ไม่มี 

64  The Plant CITI (แจ้งวฒันะ) เป็นเจ้าของ 14-0-21.00  NA.  416.59 419.10 366.61  - ไม่มี 

65  PATIO พระราม 2 เป็นเจ้าของ 10-0-98.70  382.82  429.21 447.49 376.73 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

66  PATIO พฒันาการ เป็นเจ้าของ 0-3-86.20  NA.  192.63 111.83 39.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

67  พฤกษา วิลเลจ 18/1 พนาลี เป็นเจ้าของ 0-2-69.70  NA.  13.88 22.05 19.94  - ไม่มี 

68  พฤกษาทาวน์ 2 (ราชพฤกษ์) 18/2 เป็นเจ้าของ 2-1-51.90 132.81  77.91 81.23 56.12 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

69  พฤกษาทาวน์ 3 (ราชพฤกษ์) 18/3 เป็นเจ้าของ 2-1-86.40  NA.  129.43 74.66 69.64 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

70  พฤกษา วิลเลจ 43/1 เป็นเจ้าของ 17-2-18.10  NA.  76.8 131.44 154.54  - ไม่มี 
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71  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ป่ินเกล้า-พทุธมณฑล) เป็นเจ้าของ 4-2-6.20  NA.  281.32 213.25 124.15 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

72  พฤกษาทาวน์ (เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ 1-0-41.10  NA.  56.55 33.18 25.79 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

73  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ 2 เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ 9-3-90.00  NA.  415.29 322.63 224.53 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

74  เนเชอร่า สขุมุวิท เป็นเจ้าของ 6-2-45.90  NA.  189.62 172.94 118.37 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

75  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ อ่อนนชุ-พระราม 9) เป็นเจ้าของ 7-1-74.50  NA.  230.39 174.54 171.08 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

76  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รัชดา-รามอินทรา 2) เป็นเจ้าของ 1-1-60.00  NA.  124.49 85.29 72.07 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

77  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ พระยาสเุรนท์) เป็นเจ้าของ 2-1-78.60  NA.  141.35 124.65 80.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

78  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ บางนา กม.5) เป็นเจ้าของ 7-2-25.50  NA.  257.33 193.50 164.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

79  พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ลอฟท์ บางนา กม.5) เป็นเจ้าของ 2-2-8.10  NA.  197.25 185.82 66.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

80  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รามอินทรา117) เป็นเจ้าของ 5-1-80.30  NA.  0.67 151.97 158.80 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

81  พฤกษาทาวน์ (พรีเว่อ่อนนชุ ศรีนครินทร์) เป็นเจ้าของ 1-0-87.40  NA.   - 184.06 40.51 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

82  เนเชอร่าเทรนด์ ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของ 20-0-73.00  NA.   - 184.82 245.61 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

83  เดอะแกลเลอร์ร่ี&เนเชอร่าเทรนด์ (รัตนาธิ
เบศร์) 

เป็นเจ้าของ 31-2-49.40  NA.   - 120.25 312.16 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

84  เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอทิุศ 90 เป็นเจ้าของ 34-0-76.40  NA.   -  - 262.24 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

85  คอนโดไอว่ี ไชน่าทาวน์ เป็นเจ้าของ  0-0-62.00   NA.  187.7 79.05 45.02 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

86  พฤกษาไลท์ ล็อกซ์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเจ้าของ 8-3-82.00  NA.  172.77 197.66 150.92 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

87  พฤกษาไลท์ บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 5-1-43.80  NA.  93.19 96.15 74.60 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

88  พาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เป็นเจ้าของ 13-3-30.40  NA.  433.97 577.65 540.25 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

89  พฤกษาไลท์ สขุมุวิท-เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 5-2-12.90  NA.  106.77 211.42 160.00 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

90   วิลเลต พฒันาการ เป็นเจ้าของ 11-2-69.70  NA.  386.88 331.09 266.60 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

91  วิลลเต ไลท์ (ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า) เป็นเจ้าของ 8-1-7.50  NA.  220.61 286.63 215.77 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

92  วิลเลต ไลท์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 17-3-95.40  NA.  239.09 334.70 413.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

93  วิลลเต ไลท์ (ติวานนท์-แจ้งวฒันะ) เป็นเจ้าของ 0-3-42.80  NA.  62.64 132.81 28.39 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

94  พาทิโอ งามวงศ์วาน เป็นเจ้าของ 7-1-86.90  NA.   -  - 250.26 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

95  บ้านพฤกษา 53 (PRUKSA NARA) เป็นเจ้าของ 2-1-55.80 54.26  169.08 100.94 26.34 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

96  บ้านพฤกษา 68 - (ขอนแก่น) เป็นเจ้าของ 5-2-28.50  NA.  205.08 142.93 59.17 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

97  บ้านพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจ้าของ 26-3-94.60  NA.  296.94 285.48 236.71 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

98  บ้านภสัสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) เป็นเจ้าของ 35-3-31.50 470.70  406.78 387.62 345.97 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

99  บ้านภสัสร 29 (ถ.รังสิต-นครนายก) เป็นเจ้าของ 18-3-13.60  NA.  248.03 229.39 175.71 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

100  The Plant Light (บางกะดี) เป็นเจ้าของ 28-2-98.60 374.90  315.71 256.03 230.23 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

101  The Plant (พระราม 9-วงแหวน 2) เป็นเจ้าของ 2-0-89.80  NA.  175.34 111.26 47.20 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

102  The Plant Resort (พระราม5- 
กาญจนาภิเษก) 

เป็นเจ้าของ 7-0-35.60  NA.  165.63 146.10 111.31 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

103 The Palm พฒันาการ  เป็นเจ้าของ 19-1-51.90  NA.  492.73 577.13 361.14 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

104  บ้านภสัสร 38 (พฒันาการ) เป็นเจ้าของ 2-0-97.90  NA.  265.41 177.83 57.23 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

105  บ้านภสัสร 39 (พระราม 5 สิรินธร) เป็นเจ้าของ 23-0-98.10  NA.  346.19 336.47 333.13 หนงัสือคํา้ประกนั มี 
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106 The Palm กะทู้-ป่าตอง เป็นเจ้าของ 25-2-58.50  NA.  204.06 271.37 349.43 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

107  บ้านภสัสร ภเูก็ต (กะทู้-ป่าตอง) เป็นเจ้าของ 3-0-47.40  NA.  174.34 112.75 75.37 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

108 The Plant ภเูก็ต (กะทู้-ป่าตอง)  เป็นเจ้าของ 18-3-38.80  NA.  193.42 187.48 219.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

109 The Plant เชียงใหม่ มหิดล-เจริญเมือง เป็นเจ้าของ 24-3-97.20  NA.  169 289.88 307.19 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

110 The Plant ศรีนครินทร์-หนามแดง เป็นเจ้าของ 17-2-12.50  NA.  129.2 318.59 277.37 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

111 ภสัสร ไพรด์ เชียงใหม่ (มหิดลเจริญเมือง) เป็นเจ้าของ 15-0-42.10  NA.  98.4 133.40 146.90 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

112 The Plant Estique (พฒันาการ) เป็นเจ้าของ 14-1-16.20  NA.  387.43 452.46 377.99 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

113  บ้านภสัสร 51 (ป่ินเกล้า-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 30-1-46.10  NA.  219.9 313.52 341.11 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

114 The Plant เอ็กซคลซีูค (สรงประภา-แจ้ง
วฒันะ) 

เป็นเจ้าของ 11-0-56.10  NA.  219.5 378.74 259.21 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

115 The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจ้าของ 27-2-83.20  NA.  333.55 422.39 437.00 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

116  บ้านภสัสร 49 (ศรีนครินทร์-หนามแดง) เป็นเจ้าของ 23-0-66.60  NA.  133.53 323.81 314.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

117 ภสัสร ไพรด์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 27-3-51.70  NA.  80.23 287.57 227.03 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

118 The Plant ซมิพลีส (รามคําแหง) เป็นเจ้าของ 9-2-95.30  NA.   - 245.32 115.80  - ไม่มี 

119 The Plant เอลิท พฒันาการ เป็นเจ้าของ 11-3-89.80  NA.   - 207.67 274.14  - ไม่มี 

120  บ้านภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ินเกล้า-เพชร
เกษม 

เป็นเจ้าของ 36-1-96.20  NA.   - 525.32 587.50  - ไม่มี 

121  The Plant เอ็กซคลซีูค พฒันาการ เป็นเจ้าของ 18-3-46.40  NA.   - 316.18 417.04  - ไม่มี 

122  พฤกษา วิลเลจ 6 เป็นเจ้าของ 29-2-1.40  NA.  6.97 2.73 71.24 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

123  พฤกษา วิลเลจ 24 เป็นเจ้าของ 2-2-87.00  NA.  215.63 147.15 25.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

124  พฤกษา วิลเลจ 25 เป็นเจ้าของ 2-3-42.90 63.28  185.04 117.19 58.43  - ไม่มี 

125  พฤกษา วิลเลจ 31 เป็นเจ้าของ 4-1-89.40  NA.  150.41 96.36 45.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

126  พฤกษา วิลเลจ 34 เป็นเจ้าของ 1-2-52.70  NA.  208.83 62.06 25.79 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

127  พฤกษา วิลเลจ 35 เป็นเจ้าของ 10-0-11.90  NA.  217.68 154.30 73.83 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

128  พฤกษา วิลเลจ 36 เป็นเจ้าของ 1-1-26.80 60.86  200.88 120.03 19.68 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

129  พฤกษา วิลเลจ 37 เป็นเจ้าของ 16-0-13.20  NA.  167.62 262.45 205.30 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

130  พฤกษา วิลเลจ 38 เป็นเจ้าของ 1-1-77.80  NA.  136.73 84.39 27.55 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

131  พฤกษา วิลเลจ 39 เป็นเจ้าของ 9-1-96.40  NA.  285.65 284.83 130.41 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

132  พฤกษา วิลเลจ 40 เป็นเจ้าของ 10-0-71.90  NA.  192.82 216.73 168.13 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

133  พฤกษา วิลเลจ 41 เป็นเจ้าของ 15-1-19.70  NA.  205.83 291.74 156.07 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

134  พฤกษา วิลเลจ 42 เป็นเจ้าของ 36-2-72.60  NA.  293.53 435.35 438.13 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

135  พฤกษา วิลเลจ 43/2 เป็นเจ้าของ 42-2-62.40  NA.  175.43 323.34 312.31 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

136  พฤกษา วิลเลจ 44 เป็นเจ้าของ 15-2-53.30  NA.  129.53 182.50 250.34  - ไม่มี 

137  พฤกษาแกลเลอร่ี ป่ินเกล้า - พทุธมณฑล เป็นเจ้าของ 10-3-99.80  NA.  324.34 295.78 237.24 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

138  พฤกษาแกลเลอร่ี-แพรกษา เป็นเจ้าของ 1-3-88.40  NA.  96.43 89.24 47.36 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

139  เนเชอร่า&เดอะแกลเลอร่ี พระราม2  
วงแหวน 

เป็นเจ้าของ 29-3-77.60  NA.   - 216.61 322.06 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

140   พฤกษาปริู (สวิุนทวงศ์) เป็นเจ้าของ 12-1-88.10  NA.  295.36 290.29 216.23 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

141  SILVANA  BANGALORE  (INDIA) เป็นเจ้าของ 2-2-58.61  NA.  228.6 545.12 428.41  - ไม่มี 
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142 THE SIGNATURE BY URBANO  เป็นเจ้าของ 13,055.50  NA.  332.38 454.23 834.53  - ไม่มี 

143  คอนโด The Tree (อินเตอร์เชนจ์) เป็นเจ้าของ 24,725.78  NA.  702.77 1921.48 1042.38  - ไม่มี 

144   The Tree ริโอ แอท บางอ้อ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 47,556.50  NA.  17.31 617.92 938.45  - ไม่มี 

145 The Tree เอลิแกนซ์ ติวานนท์ เป็นเจ้าของ 35,307.50  NA.  207.64 239.96 273.47 วงเงินกู้ ระยะสัน้ ไม่มี 

146  พลมัคอนโด พหลโยธิน 89 เป็นเจ้าของ 120,847.44  NA.  491.96 422.02 2148.84  - ไม่มี 

147  พลมัพรีเม่ียม พหลโยธิน 89 เฟส1 เป็นเจ้าของ 26,664.00  NA.   - 57.07 58.22 สินเช่ือโครงการ ไม่มี 

148  Chapter One : Modern Dutch เป็นเจ้าของ 8,086.05 587.58  2467.23 710.67 378.03  - ไม่มี 

149  คอนโด The Editor เป็นเจ้าของ 1,404.87  NA.  438.66 736.65 147.21  - ไม่มี 

150  Chapter One The Camplus เป็นเจ้าของ 2,503.31  NA.  554.85 1166.04 160.72  - ไม่มี 

151  Chapter One The Camplus-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของ 367.23  NA.  89.97 167.88 22.59  - ไม่มี 

152  เดอะ รีเซร์ิฟ  เป็นเจ้าของ 4,946.36  NA.  616.41 867.39 555.62  - ไม่มี 

153  Chapter One Mid Town -ลาดพร้าว24 เป็นเจ้าของ 15,561.45  NA.   - 337.64 482.30 สินเช่ือโครงการ ไม่มี 

154   CONDOLETTE พกิเซล สาทร เป็นเจ้าของ 2,352.88  NA.  268.91 562.84 165.03  - ไม่มี 

155   พลมัคอนโดเอ็กซ์ตร้า พระราม2 เป็นเจ้าของ 56,565.08  NA.  669.12 726.90 1134.58  - ไม่มี 

156  FUSE จนัทน์ สาทร เป็นเจ้าของ 16,671.33  NA.  850.71 2128.19 913.56  - ไม่มี 

157  Condo FUSE SENSE บางแค เป็นเจ้าของ 16,589.03  NA.  213.79 561.46 671.83  - ไม่มี 

158  พลมั คอนโด ลาดพร้าว 101 เป็นเจ้าของ 4,606.16  NA.  332.16 255.55 146.58  - ไม่มี 

159  FUSE มิติ สทุธิสาร-รัชดา เป็นเจ้าของ 8,773.50  NA.  177.94 205.77 418.61  - ไม่มี 

160   CONDOLETTE ดเวล เป็นเจ้าของ 1,841.49  NA.  434.88 382.21 172.84 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

161   CONDOLETTE MIDST RAMA 9 เป็นเจ้าของ 5,317.48  NA.  476.85 763.71 451.03  - ไม่มี 

162  พลมั คอนโด บางใหญ่ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 17,684.81  NA.  306.12 762.14 549.04 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

163  พลมั คอนโด พาร์ค รังสิต เป็นเจ้าของ 53,869.78  NA.   - 349.26 808.09 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

164  พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส1 เป็นเจ้าของ 32,371.00  NA.   - 2.47 229.09 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

   พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส2 เป็นเจ้าของ 26,580.25  NA.   -  - 162.49  - ไม่มี 

165  พลมั สามคัคี เป็นเจ้าของ 23,153.00  NA.  308.21 340.16 496.69  - ไม่มี 

166  พลมัคอนโด แหลมฉบงั 1 เป็นเจ้าของ 14,317.83  NA.   - 135.57 261.64  - ไม่มี 

167  เดอะไพรเวซ่ี งามวาศ์วาน ตกึ A เป็นเจ้าของ 739.17  NA.  86.15 47.42 36.41  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ี งามวาศ์วาน ตกึ B เป็นเจ้าของ 643.68  NA.  61.28 57.40 28.68  - ไม่มี 

168  เดอะไพรเวซ่ี ติวานนท์ซอย50 โครงการ A เป็นเจ้าของ 655.79  NA.  22.38 74.01 26.02  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ี ติวานนท์ซอย50 โครงการ B เป็นเจ้าของ 2,466.00  NA.  44.24 61.46 67.13  - ไม่มี 

169  เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ A เป็นเจ้าของ 906.54  NA.   - 93.33 44.77  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ C เป็นเจ้าของ 400.35  NA.   - 45.80 19.84  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ B เป็นเจ้าของ 673.59  NA.   - 66.84 32.05  - ไม่มี 

170  เดอะไพรเวซ่ี ลาดพร้าว-เสนา เป็นเจ้าของ 9,364.00  NA.   -  - 108.71  - ไม่มี 

171  เดอะไพรเวซ่ีเรวดี ซอย16 โครงการ D เป็นเจ้าของ 1,912.15  NA.  23.06 75.67 71.32  - ไม่มี 

172  เดอะไพรเวซ่ีเรวดี ซอย18 โครงการ B เป็นเจ้าของ 910.86  NA.  23.66 63.28 33.04  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ีเรวดี ซอย18 โครงการ C เป็นเจ้าของ 2,015.81  NA.  21.6 84.69 78.76  - ไม่มี 
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4.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ (ต่อ) 

ลาํ
ดับ ช่ือและที่ตัง้โครงการ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ที่ขาย
คงเหลือ 

 ราคา
ประเมิน  

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี ภาระผูกพัน  

      (ตารางเมตร) 
 ณ ธ.ค. 
2558  

ณ ธ.ค.  
2556 

ณ ธ.ค.  
2557 

ณ ธ.ค.  
2558 ณ ธ.ค. 2558   

173  เดอะไพรเวซ่ีประชาอทิุศ 23 โครงการ B เป็นเจ้าของ 526.91  NA.   - 71.84 19.65  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ีประชาอทิุศ 23 โครงการ A เป็นเจ้าของ 334.70  NA.   - 61.08 15.16  - ไม่มี 

   เดอะไพรเวซ่ีประชาอทิุศ 23 โครงการ C เป็นเจ้าของ 695.56  NA.   - 27.53 34.14  - ไม่มี 

 
หมายเหต ุ: ในปี 2558 ประเมนิมลูค่าโครงการโดยบริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั ในเดือน พฤศจิกายน 2558  

               

4.3 สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน คือ ลิขสทิธ์ิซอฟแวร์ มีมลูคา่สทุธิทางบญัชี รวมทัง้สิน้ 

314 ล้านบาท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไมไ่ด้สิน้สดุ ซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6. การวิจยัและพัฒนา 
 
 บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าเสมอมาจึงได้ให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ท่ีอยู่อาศยัท่ีจะส่งมอบให้กบัลกูค้ามีความสมบรูณ์แบบและสอดคล้องกบัความต้องการสงูสดุของ
ลกูค้า โดยปัจจบุนัฝ่ายวิจยัการตลาด(Consumer & Market Intelligence) และศนูย์กลางการจดัการนวตักรรม
(Innovation center) ได้ประสานการดําเนินการร่วมกนั เพ่ือการสํารวจวิจยัและวิเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการเชิงลกึของ
ผู้บริโภค (Consumer insight) ในแต่ละกลุ่มลกูค้า (Segmentation) รวมทัง้สํารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัทัง้หมดในตลาด 
(อปุทาน) ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ และมีฐานข้อมลูท่ีมากพอในการท่ีจะทราบถงึจํานวนและความต้องการในตลาดท่ีอยู่
อาศยัของผู้บริโภค แบ่งตามประเภทรูปแบบท่ีอยู่อาศยั ทําเลท่ีตัง้ และระดบัราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้นําผลในการสํารวจ
ดงักลา่วไปใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ตอ่ไปในอนาคต  
 

ในการพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการก่อสร้างบ้านมาอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ พ.ศ.
2536 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ี ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ (Cast-
Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สําหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์  ตอ่มาในปี พ.ศ.2547 เร่ิมนําเอา
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับบ้านเด่ียวและบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ท่ี
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี บนเนือ้ท่ี 190 ไร่ ปัจจบุนัประกอบด้วย 5 โรงงาน ซึง่เร่ิมจากโรงงานแรกท่ีเป็นระบบการ
ผลติแบบระบบกึง่อตัโนมติั (Semi-automated carousel System) ทําการผลติผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2548 ได้พฒันาและเร่ิมใช้การผลติด้วยระบบ Fixed Mould ท่ีโรงงานท่ี 2 ทําการผลติรัว้ (Fence) และ 
Parapet ด้วยระบบ Fixed Mould ซึง่ปัจจบุนัได้ปรับเปล่ียนเป็นโรงงานผลติห้องนํา้สําเร็จรูป(คอนกรีต) โรงงานท่ี 3 ทําการ
ผลติพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ชิน้งานพิเศษอ่ืนๆ (Slab & Special Elements) และผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for 
house) โรงงานท่ี 4 ทําการผลติผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium) และหน้ากากทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse 
Façade) ในปี พ.ศ.2553 ได้พฒันาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ระบบอตัโนมติัทกุขัน้ตอน (Fully-
automated carousel system) เป็น Carousel Plant ท่ีมีกําลงัผลติสงูท่ีสดุในโลกสําหรับผลติแผน่ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็
สําเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน อาทิ การประกอบแบบ
ข้างโดยหุน่ยนต์ (Shuttering Robot), เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อตัโนมติั (Automated Mesh Plant), เคร่ืองเทคอนกรีต
อตัโนมติั เป็นต้น เป็นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก ทําให้ได้แผน่คอนกรีตท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพสงู 
โดยทําการผลติผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) มีกําลงัผลติ ณ ขณะนัน้ รวมทัง้หมด 640 หลงัตอ่เดือน และเม่ือ
ปลายปี พ.ศ.2556 นีเ้อง บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุและเร่ิมก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท่ีผลติด้วยระบบอตัโนมติัทกุ
ขัน้ตอน (Fully Automated carousel System) เป็น Carousel Plant และมีกําลงัผลติสงูท่ีสดุในโลกสําหรับผลิตแผน่ผนงั
คอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน ตัง้อยู่
ท่ี ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ใกล้นิคมอตุสาหกรรมนวนครบนเนือ้ท่ี 130 ไร่ ประกอบด้วย
โรงงานจํานวน 2 โรงงาน อาคารสํานกังาน คลงัวสัด ุ logistic Hub โรงอาหาร และหอพกัพนกังาน ด้วยงบลงทนุประมาณ 
2,300 ล้านบาท เพ่ือรองรับกําลงัการผลติท่ี 1,120 หลงัตอ่เดือน 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการสํารวจและวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ืองในแต่ละด้าน เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ คณุภาพบ้าน การบริการ ตลอดจนวสัด ุ
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าก่อนนําไปใช้จริง  ด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีแตกต่างกนั แต่สอดคล้องกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย สามารถนําไปสูก่ารปรับปรุงการให้บริการ และสง่มอบ
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคณุภาพของบริษัทฯ ตอ่ไป  

 
ท่ีผา่นมานัน้บริษัทฯได้ทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีทัง้การพฒันา 

ภายในบริษัทฯ และพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีผลงานท่ีเกิดขึน้ อาทิ เช่น 
1. การพฒันาชิน้สว่นหน้ากากบ้านทาวน์เฮ้าส์ (Facet) ให้เป็นชิน้สว่นสําเร็จรูป ซึง่ทําให้ Process การก่อ 

สร้างสามารถทําได้เร็วขึน้ และได้ผลงานก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานงานท่ีดีขึน้ 
2. การพฒันาเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึง่เป็น

เทคนิคใหม่ท่ีประสมประสานระหว่างการก่อสร้างแบบอโุมงค์เดิม (Tunnel Form Technology) กบัเทคนิค
การทําพืน้สําเร็จรูปแบบใหม่ท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ ทําให้เราได้เทคนิคการก่อสร้างท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะกับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ทําให้สามารถก่อสร้างได้ง่าย และรวดเร็วขึน้ใน
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีนีม้าใช้กบัอาคารคอนโดมิเนียม 8  ชัน้ของบริษัทฯ ในทกุโครงการ 

3. การพฒันาระบบการติดตัง้แผน่ Precast ผนงัและพืน้บ้านเด่ียวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั (2 
days erection) ซึง่ถือวา่เป็นสถิติใหมใ่นการติดตัง้งาน Precast  

4. การพฒันาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down ในปีท่ีผ่านมาทางทีมวิจยัและพฒันาได้ประสบผลสําเร็จใน
การพฒันาบ้านต้นแบบท่ีสามารถก่อสร้างและตกแตง่อ่ืนๆทัง้หมดพร้อมเสร็จภายใน 30 วนั ณ ปัจจบุนัการ
ก่อสร้างบ้านเด่ียวทั่วไป ท่ีส่งมอบให้กับลูกค้ายังต้องใช้เวลาประมาณ 75-90 วัน ความสําเร็จของบ้าน
ต้นแบบระบบ Knock Down นี ้จึงจะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะทําให้เราสามารถลดระยะเวลาสร้างบ้านเพ่ือส่ง
มอบให้กบัลกูค้าภายใน 45-60 วนัตอ่ไป 

5. การพัฒนาศูนย์ Solution Center เพ่ือใช้เป็นศูนย์รับเร่ืองและปรับปรุงพฒันาในรายละเอียด และ
จดุบกพร่องต่างๆ ทางด้านผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง (Continuous Improvement) และ
ทนัสมยัให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อนัจะทําให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุต่อ
ผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

6. การก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยัขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยระบบ Fully-precast ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ี
แพร่หลายในตา่งประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงสร้างผนงัรับแรงท่ีออกแบบให้ 
อาคารมีความแข็งแรงกวา่ระบบการก่อสร้างในระบบทัว่ไป สามารถควบคมุคณุภาพการก่อสร้างได้ดี  

7. การพฒันาการติดตัง้วงกบพร้อมแผ่น Precast และหลอ่พร้อมผนงัในระบบ tunnel technology เพ่ือช่วย
พัฒนาเก่ียวกับปัญหาการร่ัวซึมของนํา้ฝนรอบวงกบท่ีเกิดจากบ้านท่ีติดตัง้วงกบในภายหลงั ซึ่งจะเกิด
ปัญหาร่ัวซึมได้หลงัจากวสัดยุาแนวเส่ือมสภาพ ทัง้นีก้ารพฒันาในระบบใหม่ สามารถแก้ปัญหาร่ัวซึมรอบ 
วงกบได้ตลอดอายกุารใช้งานเป็นการลดการบํารุงรักษาบ้านในระยะยาวได้ 
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8. การพฒันางานด้านคอนกรีตมวลเบา (Lightweight concrete) เพ่ือใช้ในองค์ประกอบของบ้านในการรับ
นํา้หนกั ทัง้ท่ีเป็นผนงัรับนํา้หนกัและไม่รับนํา้หนกั  เพ่ือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการช่วยลดนํา้หนกัของ
ชิน้งานคอนกรีต และเพ่ือการทํางานติดตัง้ท่ีสะดวกขึน้ อีกทัง้อยู่ระหว่างการทําวิจัยให้ผนังมีความเป็น
ฉนวนมากขึน้ 

9. การพฒันาห้องนํา้สําเร็จรูป เพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีดีขึน้และเท่าเทียมกันทุกห้อง เน่ืองจากมีการตรวจสอบ
คณุภาพก่อนนํามาติดตัง้หน้างาน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ในการพฒันาห้องนํา้สําเร็จรูป
นี ้ได้ทําการพฒันาทัง้ภายในบริษัท และร่วมกบั Supplier ท่ีพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ลกูค้าแตล่ะ Segment   

 
ค่าใช้จ่ายในการวิจยัตลาด สํารวจความพึงพอใจของลกูค้า และการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้บนัทึก

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในงวดท่ีเกิดรายการ  อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวยงัคิดเป็นสดัส่วนจํานวน
น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ  ดงันัน้ในการพฒันาทางด้านงานวิจยั จึงยงัสามารถขยายไปยงั
สว่นงานตา่งๆได้อีกมาก 

 
ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทฯ เห็นความสําคญัในการนําเอานวตักรรมมาสนบัสนนุการพฒันาในกระบวนการ

ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้ เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2560   ท่ีจะเป็นบริษัทฯ ท่ีติด
อนัดบั 1 ใน 10 ในเอเชีย อีกทัง้มีความยัง่ยืนในการทําธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจท่ีต่อเน่ือง
มัน่คง และมีการกํากบักิจการท่ีดี (Good Governance) จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า (Top of Mind Brand) 

 
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ดงักลา่ว มีนโยบายและแผนงาน ในการ

นํานวตักรรมด้านต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยนํานวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้ปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management Process(P0-P16))
ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Pruksa Creative Innovation Intelligence ให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Product 
Creative, Innovation, Process Creative Innovation และ Service Creative Innovation โดยเน้นให้พนกังานทกุฝ่ายมี
สว่นร่วมในการพฒันาผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ เช่น กิจกรรม Small Group Activity (SGA), Continuous Improvement 
Project (CI Project), Best Practice และกิจกรรม Show and Share เป็นต้น เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นองค์กร
แหง่การสร้างสรรค์นวตักรรม (Creative Innovation Organization ) 

 
  เน่ืองจากการสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้ และใช้ได้จริงนัน้ ไม่สามารถกระทําได้โดยใคร คนใดคนหนึง่ การ

สร้างสรรค์นวตักรรมจงึต้องได้รับความร่วมมือ และการมีสว่นร่วมตัง้แตผู่้บริหารระดบัสงูจนถงึพนกังานระดบัปฎิบติัการทกุ
ฝ่ายเช่ือมโยงกนั  โดยมีการกําหนดวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในกลุม่ธุรกิจและกลุม่
สนบัสนนุให้ไปสูเ่ป้าหมายในทิศทางเดียวกนั เพ่ือเช่ือมโยง สรรหา สนบัสนนุ ผลกัดนั นํานวตักรรม ทัง้จากภายในและ
ภายนอกท่ีได้ทําการประเมินแล้ววา่มีคณุคา่ (Value added) มาประยกุต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม หรือจะเรียกวา่เป็นการทํา 
C&D ก็ได้  คือ Connecting and Development  บริษัทฯ ได้มีการกําหนด Road map ทัง้แผนระยะสัน้ และระยะยาว ใน
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การนําเอานวตักรรมมาใช้แก้ปัญหา และเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มคณุภาพของผลติภณัฑ์ใน
ปัจจบุนัให้ได้มาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้  ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลมุเพิ่มสว่นแบ่งตลาดในอนาคต และตอ่
ยอดธุรกิจไปสูก่ลุม่ลกูค้าใหมใ่นตลาดใหมท่ี่มุง่เน้นไปท่ีการสร้างสรรรค์คณุคา่แก่ลกูค้าด้วยการพฒันาสนิค้าตามความ
ต้องการของลกูค้า และเทรนด์ของผู้บริโภค 4 ข้อ (Consumer 4Mega Trend) ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของ Green Revolution, 
Digital Lifestyle, Aging/Health Society และ Safety Concern เป็นต้น เพ่ือเป็นบ้านท่ีทนัสมยั ตอบสนองไลฟ์สไตล์และ
สอดรับทกุความต้องการของลกูค้า 

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เน้นการสร้าง High value added ท่ีเหมาะกบัทกุกลุม่สนิค้า โดยได้มีการบรูณาการและการ

สร้างสรรค์นวตักรรมจากการมีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์กรในลกัษณะ Closed Innovation และการรับนวตักรรม
จากภายนอกองค์กรท่ีเรียกวา่ Open Innovation นํามาปรับยกุต์ ให้เข้ากบัผลติภณัฑ์  โดยเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ   
ทัง้จากผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้ในและตา่งประเทศ มาร่วมพฒันาสนิค้า
ให้เป็น  Long-term Partnership 

 
ตวัอยา่งแผนการพฒันานวตักรรมตา่งๆในปัจจบุนั ทัง้ 3 ด้าน มีดงันี ้
1) ในสว่นของการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านแรก คือ Process Creative  Innovation   
 ถือเป็นต้นนํา้ในการสร้างสรรค์ (ปรุงแต่ง) ผ่านนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ ได้พัฒนา

นําเอาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete จากประเทศเยอรมนัท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเน้นระบบ Automation 
ท่ีทนัสมยัมาใช้ท่ีโรงงาน 1-5  ลําลกูกา คลอง 6 แล้ว  ในเดือนธนัวาคมปี 2556 บริษัทเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อีก 2 โรง 
ท่ี นวนคร โดยสามารถเร่ิมผลติได้ในปลายปี 2557 ทําให้กําลงัผลิตเพิ่มขึน้เป็น 1,120 หลงัต่อเดือน และมีแผนในการสร้าง 
Mobile Precast Factory ในต่างจงัหวดัอีกด้วย บริษัทฯ ยงัมีการสร้างสรรค์นวตักรรมกระบวนการจดัการใน Supply 
Chain Management  ท่ีเป็นกระบวนการจดัการ ตัง้แต่การเลือกซือ้ท่ีดิน ต่อรองราคา ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
และนําไปออกแบบผลิตภณัฑ์ตามกลุ่มลกูค้าท่ีเหมาะสม  ซึ่งปัจจบุนัได้เร่ิมพฒันาการออกแบบ เขียนแบบ ท่ีเปล่ียนจาก
รูปแบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ในระบบการออกแบบท่ีเรียกว่า BIM (Building Information Model) ผ่านการจดัการ
สารสนเทศ (MIS) ท่ีจะเช่ือมโยงฐานข้อมลูเดียวกนัทัง้หมดผ่านระบบ SAP ไปสูก่ารถอดแบบประมาณราคา การผลิตแผ่น 
Precast การจดัซือ้ ทําให้ลดข้อผิดพลาดของฐานข้อมลูท่ีไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน ฐานข้อมลูดงักล่าวจะสามารถ
นําไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกบักระบวนการก่อสร้างท่ีบริษัทฯ ได้มีการพฒันาระบบการก่อสร้าง
แบบ REM (Real Estate Manufacturing) คือ การประยกุต์ใช้กระบวนการผลิตแบบอตุสาหกรรมการผลิตมาใช้กบั
กระบวนการผลติบ้านให้เป็นแบบ Mass Customized เป็นระบบการก่อสร้างบ้านเพ่ือให้ได้ความสามารถในการก่อสร้างท่ี
สงูสดุ โดยมีการควบคมุกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสม (Work sequence) กลา่วคือ มีจงัหวะ
การทํางานท่ีแน่นอน (Track Time) การทํางานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Flow)  รวมถึงระบบการควบคมุท่ีใช้ป้ายและ
สญัลกัษณ์บอกสถานะต่างๆ ของงานแต่ละงาน (Visual Control) เช่นเดียวกบัการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม  อีกทัง้ยงัมี
ระบบการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในระหว่างการก่อสร้าง (In process Quality Control) สอดแทรกอยู่ในทกุ
ขัน้ตอน (Quality Built-in Process) เพ่ือให้ได้บ้านท่ีมีคณุภาพท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งบริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายให้นําการ
ก่อสร้างด้วยระบบ REM ไปใช้กบัโครงการก่อสร้างแนวราบทัง้หมด 100% ทัง้โครงการบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ จากการ
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ติดตามและควบคมุผลการก่อสร้างด้วยระบบ REM ทัง้โครงการก่อสร้างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์  ในปีพ.ศ.2553-2555 ท่ี
ผ่านมา พบว่าประสิทธิภาพในการก่อสร้างเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างชดัเจนถึง 30-50% ในขณะเดียวกนัคณุภาพการก่อสร้าง
บ้านดีขึน้จากเดิมมากกวา่ 60% สง่ผลไปจนถงึการโอนสง่มอบให้ลกูค้าได้ตามแผนธุรกิจ  รวมถึงมีกระบวนการบริการหลงั
การขาย จนไปถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ผ่านกระบวนการ Continuous Improvement Project ซึง่เป็นการพฒันา
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพดีย่ิงๆ ขึน้ โดยเน้นให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วม และมีแผนในการนําผลงานไปประกวดทัง้
ในเวทีระดบัโลกและระดบัชาติ อย่างเช่น ท่ีเคยสง่ประกวดท่ีประเทศอเมริกา จนได้รับรางวลัชนะเลิศ  American Society 
for Quality (ASQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านการปรับปรุงคณุภาพงานก่อสร้าง “Quality Improvement for 
Construction”  ในช่วงนีเ้องได้มีการศกึษา เพ่ือลงทนุในการทําระบบ Core data สําหรับในการเช่ือมโยงฐานข้อมลูต่างๆ
ในบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องและทนัสมยัตลอดเวลา สามารถนําข้อมลูมาวิเคราะห์ และตรวจสอบป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งทีเป็นการบริหารความเส่ียงให้ครบในทกุๆ ด้าน                

                                                                                            
2) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านตอ่มาคือ Service Creative Innovation 
บริษัทฯ ได้มีแผนการทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ามากย่ิงขึน้  

โดยท่ีผ่านมาได้ทํา MOU กบัการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ลกูค้าได้รับ
บริการอย่างรวดเร็ว ในอนาคตจะขยายการทํา MOU ในลกัษณะเดียวกนันีก้บัหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมท่ีดิน เพ่ือให้ลกูค้า
ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการครบทกุด้าน มีการพฒันาการตรวจรับมอบบ้านด้วยTablet  บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มี
การบริการท่ีเรียกว่า Better Living Service คือการบริการแนะนําผู้ รับเหมาแก่ลกูค้า และประชาชนทัว่ไปในการปรับปรุง
ต่อเติมบ้าน มี Contact Center 1739 เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆ และเข้าดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข ตามท่ีนดัหมายกบั
ลกูค้า มีบริการข้อมลูข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่าน   www.pruksa.com มีบริการในลกัษณะ Online ทัง้การจองบ้าน การ
นดัหมายตา่งๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาเช่ือมโยงข้อมลูของผู้ผลิตสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์เคร่ืองใช้
ภายในบ้าน ใน Website เพ่ือให้ลกูค้าสามารถซือ้สินค้าดงักล่าวท่ีมีคณุภาพดีได้ในราคาท่ีถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป และ
ปัจจบุนั ได้จดัทํา Pruksa Application บนมือถือ เพ่ือเป็นการบริการข้อมลูตา่งๆและ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลกูค้าอีกด้วย 

 
3) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านสดุท้าย คือ  Product Creative  Innovation 
บริษัทฯ มีแนวทางในการพฒันาสินค้าให้มีมาตรฐานระดบัสากล (World class) มีคณุภาพเท่ากนัทกุหลงั และ

ตรงตามความต้องการของลกูค้าในลกัษณะ Mass Customized  จึงได้เน้นการพฒันาให้มีการผลิตท่ีประยกุต์จากการ
ผลิตแบบโรงงานอตุสาหกรรม คือ เน้นการทําชิน้สว่นต่างๆ ของบ้านให้เป็นระบบสําเร็จรูปมาจากโรงงานให้มากท่ีสดุ แล้ว
นํามาประกอบท่ีหน้างาน เสมือนหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิน้หนึ่งของบ้าน เพราะสามารถควบคมุคณุภาพมาจากโรงงาน โดย
ไม่ต้องพึ่งพาช่างฝีมือและลดแรงงาน  ดงันัน้เองพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จึงมีสว่นสําคญัอย่างมากในการ
พฒันานวตักรรมทางด้านนี ้  เน่ืองจากบริษัทฯ เองไม่สามารถลงทนุทําการวิจยัและพฒันาได้ทกุเร่ือง บริษัทฯ จึงทําการ
เช่ือมโยง หาพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier ผู้ผลิตและจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษาและสถาบนัทาง
วิชาการอ่ืนๆ เพ่ือทําการวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ให้มีมาตรฐาน และตรงใจลูกค้า ในราคาท่ีเหมาะสม
ร่วมกัน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาร่วมกับ Supplier อย่างต่อเน่ือง เช่น ท่ีผ่านมาได้พฒันาและนําไปใช้ในเร่ืองสขุภัณฑ์ 
Design พร้อมตู้ เก็บของ ธรณีสําเร็จรูป บนัไดสําเร็จรูป วงกบประตหูน้าต่างสําเร็จรูป ถงัเก็บนํา้ซ่อนป๊ัม Concrete Mixed 
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Design ผนังเบารูปแบบต่างๆ ถังขยะสําเร็จรูป การพัฒนาห้องนํา้สําเร็จรูปท่ีผลิตมาจากโรงงานผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพก่อนนํามาประกอบติดตัง้ท่ีหน้างาน ซึ่งเร่ิมนํามาติดตัง้จริงในปี 2557 นี ้ระหว่างนีย้งัมีการพฒันากบันกัวิจยัใน
เร่ืองถงับําบดันํา้ ค.ส.ล.สําเร็จรูป และคอนกรีตท่ีมีมวลเบา ในส่วนของสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิชาการ ก็มีการทํา
การวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทัง้ด้านคุณภาพและสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า อาทิเช่น การออกแบบ 
Fully Precast การทดสอบบ้านต้านแผน่ดินไหวของบ้านพฤกษาวา่สามารถรับแรงแผน่ดินไหวได้ ทาวน์เฮ้าส์ระบายอากาศ  
Zero Carbon House, House for Generation และ Smart home เป็นต้น ในการพฒันานวตักรรมในสว่นนี ้บริษัทฯ มี
แผนในการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในการร่วมพัฒนาทุกปี และในอนาคตคงจะเน้นเร่ืองของวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม และการลดการใช้พลงังานเป็นหลกัตามกระแสของภาวะโลกร้อน 

 
ในการพฒันาสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ 3 ด้านนี ้ ถือเป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ กระบวนการ

ผลติ การทํางาน (ปรุงแตง่) ออกมาเป็นสนิค้า และบริการ ทัง้ท่ีจบัต้องได้และสมัผสัได้จากความรู้สกึของลกูค้า สง่ผลทําให้
พฤกษาฯ สง่มอบบ้านได้ตามมาตรฐานสากล สวยงาม และมีคณุภาพ เกิดคณุค่าในเชิง Value For Money, Emotional 
Value, Functional Value, Value of Time ทําให้ลกูค้าช่ืนชม มีความสขุ มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของ เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดี  อีกทัง้ยงัคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทํา CSR In Process ให้มาเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ การวิจัยพัฒนา การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ 
รวมถึง CSR After Process ท่ีเกิดจากการมีสว่นร่วมขององค์กรและบคุคลภายนอก โดยดงึลกูค้า คู่ค้า/สงัคม และชมุชน
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 
เพราะสิ่งสําคญัในธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตวัสินค้าหรือบริการนัน้ๆ แต่หวัใจสําคญั คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีอยู่

เบือ้งหลงัสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุค่า เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าและสงัคมโดยรวม เป็นการสร้าง CSV (Creating Shared 
Value) ท่ีเน้นการสร้างสรรค์คณุค่าเพิ่มร่วมกนัให้กบัสงัคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม ทําให้องค์กรธุรกิจ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน (Sustainable growth) 
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7. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 
 

จากการท่ีตลาดได้ตอบรับเป็นอยา่งดีในผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว รวมถงึ
อาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

 
ปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการไปแล้วทัง้สิน้ 44 โครงการ มลูคา่รวม 44.6 พนัล้านบาท แบ่งเป็น  
 
- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์       34  โครงการ   
- โครงการบ้านเด่ียว             6   โครงการ    
- โครงการอาคารชดุ           4  โครงการ    

 
 สว่นในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการประมาณ 60-65 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 50.0-54.0 พนัล้าน

บาท โดยเน้นเจาะกลุม่ลกูค้าท่ีเป็น Real demand และเน้นพฒันาโครงการในแนวราบคือ บ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์เป็น
หลกั และขยายในทกุตลาด โดยจะเจาะกลุม่ตลาดระดบัล่างถึงกลางและขยายตลาดในระดบับน  อีกทัง้ขยายตลาดไปยงั
จงัหวดัอ่ืนๆ  เช่น ระยอง เชียงใหม่ ภเูก็ต ชลบรีุ พระนครศรีอยธุยา ขอนแก่นและพทัยา เพ่ือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
ของบริษัทฯ ในอนาคตตอ่ไป โดยมีแผนการเปิดโครงการดงัตอ่ไปนี ้

- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ประมาณ   42-44   โครงการ  
- โครงการบ้านเด่ียว ประมาณ     12-14   โครงการ  
- โครงการอาคารชดุ ประมาณ    6-7 โครงการ  
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8.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 
บ้านเด่ียว และอาคารชดุในประเทศไทย และประเทศในทวีป
เอเชีย อาทิ สาธารณรัฐอนิเดีย  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 979/83 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน              
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็
สําเร็จรูป   รัว้  และเสา  

: 54/1 หมู่ 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา   
จงัหวดัปทมุธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107548000307  
Home Page : http://www.pruksa.com 

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

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

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น, บาท) : 2,231,071,000 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทนุเพ่ือดําเนินการพฒันาโครงการ 

 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถงึข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอม็ 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  
 

 
 
 



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ  / 8. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน   หน้า 68 

2) สาํนักงานสาขา ที่ 1 
   โรงงาน PS Precast (ลาํลูกกา) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนลําลกูกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ผลติรัว้ และเสาสําเร็จรูป  
โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32 โทรสาร 0-2532-8123  

 
3) สาํนักงานสาขาที่ 2 
โรงงาน PS Precast  (นวนคร) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 69/5 หมู ่11 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ผลติรัว้ และเสาสําเร็จรูป  
โทรศพัท์ 0-2532-8124-32 โทรสาร 0-2532-8123  
 

4) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/95 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่  
โทรศพัท์ 0-2298-0101 ตอ่ 172  

 
5) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/99 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ 0-2298-0820 

  

6) บริษัท พนาลี เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/97 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ 0-2298-0101  
 
7) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกัด (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/100 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ ลงทนุในหุ้น 
โทรศพัท์ 0-2298-0101 โทรสาร 0-2298-1000  
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8) บริษัท พฤกษา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  979/98 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
โทรศพัท์ 0-2298-0101 โทรสาร 0-2298-1000  
 
9) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/84 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสนบัสนนุแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (ROH)  
โทรศพัท์ 0-2298-0101 

 
10) บริษัท พฤกษา อนิเดีย เฮาส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)    
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 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 อนิเดีย คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  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 จาํกัด (Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Private Limited)  
(บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 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 เฮ้าส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 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 จาํกัด (Pruksa Vietnam Company, Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 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)     
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ Unit B, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,  
Hai Phong, Vietnam   
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในเวียดนาม (อยู่ระหวา่งย่ืนปิดบริษัทฯ) 
 
16) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมลัดีฟส์ 
 
17) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จาํกัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่ 
 
18) บริษัท ธนะเทพเอน็จเินียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคช่ัน จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 37/1 อาคารลิม้เจริญ 2 ชัน้ท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท    
กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 93 อาคารสํานกังานตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9000  
 

นายทะเบียนหุ้นกู้  

ช่ือบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศพัท์ 1572    
  
ผู้สอบบัญชี  
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ / หรือ 
นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3731 และ / หรือ  
นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2826 และ / หรือ  
นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 และ / หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068  

 
บริษัท บริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชยสอบบัญชี จาํกัด  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 195 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120  โทรศพัท์ 0-2677-2000  
 

ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2626-2000  
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น 
 
  9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

 
9.1.1. หุ้นสามัญ 
 
บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,285,298,800 

บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,285,298,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามญั
จํานวน 2,231,071,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยมีการเปล่ียนแปลงหลงัการเข้าซือ้ – ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   ท่ีสําคญัดงันี ้
 

 

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบียนเพิ่ม / 
(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. 50 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 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดย

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 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดย
การออกหุ้นรองรับ ESOP 

- 6 พ.ค.53 2,206,812,000 

28 ก.พ.54 2,228,812,000 667,700 667,700 7 มี.ค.54 2,207,479,700 
3 พ.ค.54 2,250,812,000 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับESOP 
- 3 พ.ค.54 2,207,479,700 

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



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 9.ข้อมลูหลกัทรัพย์และการถือหุ้น  หน้า 73 

 
9.1.2. ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

 บริษัทฯ เคยมีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบียนเพิ่ม / 
(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 มี.ค.56 2,221,348,900 
9 พ.ค.56 2,265,812,000 เพ่ิมทนุจดทะเบียน 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 มิ.ย.56 2,222,451,900 
30 ส.ค.56 2,265,812,000 57,400 57,400 6 ก.ย.56 2,222,509,300 
29 พ.ย.56 2,265,812,000 323,300 323,300 4 ธ.ค.56 2,222,832,600 
28 กพ.57 2,265,812,000 969,400 969,400 มี.ค.57 2,223,802,000 
2 พ.ค.57 2,255,298,800 ลดทนุจดทะเบียน โดย

การตดัหุ้นรองรับ 
ESOP(PS-WC) 

- 2 พ.ค.57 2,223,802,000 

6 พ.ค.57 2,270,298,800 เพ่ิมทนุจดทะเบียน 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 มิ.ย.57 2,224,201,900 
29 ส.ค.57 2,270,298,800 2,376,200 2,376,200 2 ก.ย.57 2,226,578,100 
28 พ.ย.57 2,270,298,800 97,600 97,600 4 ธ.ค.57 2,226,675,700 
27 ก.พ.58 2,270,298,800 4,066,700 4,066,700 3 มี.ค. 58 2,230,742,400 
19 พ.ค.58 2,285,298,800 เพ่ิมทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นรองรับ 
ESOP(PS-WG) 

 19 พ.ค. 58 2,230,742,400 

29 พ.ค.58 2,285,298,800 20,900 20,900  8 มิ.ย. 58 2,230,763,300 
 31 ส.ค.58 2,285,298,800 114,100 114,100  4 ก.ย. 58 2,230,877,400 
30 พ.ย.58 2,285,298,800 193,600 193,600  4 ธ.ค. 58 2,231,071,000 
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ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WD) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WD) 

จํานวน  22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น  15.30 บาท 

อาย ุ  4  ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ  1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย  ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

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

 
ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WE) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WE) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น 28.19 บาท 

อาย ุ 4  ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

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

 
ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WF)  ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WF) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น 16.28 บาท 

อาย ุ 4 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,237,832,600) 
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ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WG) (1) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WG) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น 29.27 บาท 

อาย ุ 4 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,226,675,700) 

หมายเหต:ุ (1) ( PS-WG) ยงัไมไ่ด้นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
 
9.2 ผู้ถือหุ้น 
  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,285,298,800

บาท (หุ้นสามญั จํานวน 2,285,298,800 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,231,071,000 บาท (หุ้นสามญั
จํานวน 2,231,071,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)   

 
โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 

1 กลุม่วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1,548,255,500 69.40 
  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1,214,000,000 54.41 
  นางทิพย์สดุา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.81 
  ด.ญ.ชญัญา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.81 
  น.ส. มาลนีิ วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.81 
  นางรัตนา พรหมสวสัด์ิ 39,320,400 1.76 
  นายจําลอง พรหมสวสัด์ิ 13,000,000                    0.58 
 นายจีระเทพ พรหมสวสัด์ิ 13,000,000 0.58 
       นายจนัทร์ธนา พรหมสวสัด์ิ 13,000,000 0.58 
 น.ส. อญัชลี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 453,000 0.02 
 นาย โสฬส วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 415,100 0.02 
 นาย ถาวร วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 50,000 0.00 
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ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 
 นาง พดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 17,000 0.00 

2 UBS AG SINGAPORE BRANCH 100,000,000 4.48 
3 สํานกังานประกนัสงัคม  54,673,000 2.45 
4 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 35,183,990 1.58 
5 CHASE NOMINEES LIMITED  30,145,200 1.35 
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 24,241,966 1.09 
7 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 16,032,000 0.72 
8 กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 13,511,100 0.61 
9 บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 4 11,528,900 0.52 
10 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 8,452,900 0.38 

  รวม 10 อนัดบัแรก 1,842,024,556 82.56 
  จากจาํนวนหุ้นทัง้หมด 2,231,071,000 100.00 

 
ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว  

โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ10 ของทนุชําระแล้วของ
บริษัทฯ 

 
9.3.หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ท่ียงัไมค่รบกําหนดไถ่ถอนจํานวนรวม 20,000 ล้านบาท แบง่ออกเป็น  

5 ชดุ รายละเอียดมีดงันี ้
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ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1/2555 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2559 และ  พ.ศ. 
2560 

ครัง้ที่ 1/2556 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 2561 

ครัง้ที่ 1/2557 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2560 

ครัง้ที่ 2/2557 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2560 และ พ.ศ. 2561 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไมมี่หลกัประกนัและไมด้่อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ , 
นายทะเบยีนหุ้นกู้และตวัแทน
ชําระเงิน 

ธนาคารกรุงเทพ, 
 กสิกรไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย,  
ไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 
ธนาคารยโูอบ ี

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 5,000,000,000 บาท 6,000,000,000 บาท 2,000,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 5,000,000 หน่วย 6,000,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 4,000,000  หน่วย 

อายหุุ้นกู้  
3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี      
นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

3 ปี 1เดือนและ 5  ปี      
นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

3  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
2 ปี 9เดือนและ 3 ปี 6 

เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  21 กนัยายน 2555 15 พฤษภาคม2556 31 มกราคม 2557 17 กนัยายน 2557 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ชดุท่ี 1: 21 มีนาคม 2559 ชดุท่ี 1: 15 มิถนุายน 2559 ชดุท่ี 1: 31 มกราคม 2560 ชดุท่ี  1: 17 มิถนุายน 2560 

ชดุท่ี 2: 21 กนัยายน 
2560 

ชดุท่ี 2:15 พฤษภาคม 
2561 

 ชดุท่ี 2: 17 มีนาคม 2561 

ชดุท่ี 3: 21 มีนาคม 2559 

 

  

ชดุท่ี 4: 21 กนัยายน 
2560 
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ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 
บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1/2555 ครบ
กาํหนดไถ่ถอน        

ปี พ.ศ. 2559 และ    
พ.ศ. 2560 

ครัง้ที่ 1/2556 ครบ
กาํหนดไถ่ถอน     ปี 
พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 

2561 

ครัง้ที่ 1/2557 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2560 

ครัง้ที่ 2/2557 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2560 และ พ.ศ. 2561 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

ชดุท่ี 1: 4.22% ตอ่ปี 
จํานวน        

600,000,000 บาท 

ชดุท่ี 1: 3.58% ตอ่ปี 
จํานวน 3,000,000,000 

บาท 

ชดุท่ี 1: 3.78% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000 

บาท 

ชดุท่ี 1: 3.61% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000  

บาท 

ชดุท่ี 2: 4.5% ตอ่ปี  
จํานวน       

600,000,000 บาท 

ชดุท่ี 2: 3.99% ตอ่ปี 
จํานวน 3,000,000,000 

บาท 
 

ชดุท่ี 2: 3.80% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000  

บาท 

ชดุท่ี 3: 4.22% ตอ่ปี 
จํานวน 

2,400,000,000 บาท 
 

  

ชดุท่ี 4: 4.5% ตอ่ปี 
จํานวน  

1,400,000,000 บาท 
 

  

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

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้

และดอกเบีย้งวดสดุท้ายท่ียงัไม่ได้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่่าในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุ้นกู้  โดย บริษัท ทริส  
เรทติง้ จํากดั  (TRIS) 

A เม่ือวนัท่ี             
14  สงิหาคม2555 

A เม่ือวนัท่ี   
20 มีนาคม 2556 

A เม่ือวนัท่ี   
20 ธนัวาคม 2556 

A เม่ือวนัท่ี   
10 กรกฎาคม 2557 
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 ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2561 และ พ.ศ. 2563 

ประเภทของหุ้นกู้  
หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ ไมมี่

หลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไมมี่หลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ , นายทะเบียน
หุ้นกู้และตวัแทนชําระเงิน 

ธนาคารกสกิรไทย 

 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 3,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 3,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้  3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  13 พฤษภาคม 2558 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ชดุท่ี 1: 13 พฤศจิกายน  2561 

 ชดุท่ี 2: 13 พฤษภาคม  2563 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  
ชดุท่ี 1: 2.58% ตอ่ปี 

จํานวน 1,000,000,000 บาท 

  
ชดุท่ี 2: 3.13% ตอ่ปี 

จํานวน 2,000,000,000 บาท 

  
การชําระดอกเบีย้ ทกุๆ 3 (สาม) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตาม

มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้าย
ท่ียงัไมไ่ด้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือ

แหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้  โดย 
บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั  (TRIS) 

A เม่ือวนัท่ี   
16 เมษายน 2558 
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9.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 
  

เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงมากขึน้ ประกอบกบั
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ หลายบริษัทก็มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูงกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ ให้จ่ายในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว ดงันัน้เพ่ือให้เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 มีมติเห็นชอบเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล โดยเร่ิมตัง้แตผ่ลประกอบการปี 2558 เป็นต้นไป ดงันี ้ 

“บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 
จากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสํารองต่างๆ ทัง้
หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย  การขยาย
ธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 
 นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ 
ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ท่ีได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผล
ท่ีได้รับไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไมมี่หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว” 
 
เงนิปันผลที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี ้

สําหรับ 
ผลการดําเนินงาน 

กําไรสทุธิจากงบ
การเงินรวม 
(ล้านบาท) 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ 

(ล้านบาท) 

อตัรากําไรสทุธิ
ตอ่หุ้น  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผล
ตอ่หุ้น 

อตัราร้อยละของการ
จ่ายเงินปันผล* (%) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2558 7,670.28 7,680.36 3.44 1.75 50.8 18 พ.ค.2559 
2557 6,653.84 6,654.52 2.99 1.00 45.3 15 พ.ค.2558 
2556 5,801.82 5,175.03 2.61 0.85 36.5 15 พ.ค 2557 
2555 3,898.14 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค 2556 
2554 2,834.82 2,844.30 1.28 0.40 31.0 17 พ.ค 2555 

หมายเหต:ุ * อตัราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2554-2557 คํานวณจากกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้นปี 2558 คํานวนจาก
กําไรสทุธิของงบการเงินรวมตามการเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีกลา่วข้างต้น 
 การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จํานวน 1.75 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นท่ีจดัขึน้ในวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 0.50 บาทตอ่หุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาท
ตอ่หุ้น 
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10. โครงสร้างการจัดการ 
 
10.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท 
 
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม  2558 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 
โครงสร้างองค์กรบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
10.2 โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร 

 
 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบุว่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจการนัน้ 
กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตาม
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 4  ธันวาคม 2558)  ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

รองประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูอํ้านวยการ

ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบรษิทัฯ
คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงระดบัองคก์ร

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ฝ่ายกํากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

เลขานุการบรษิทั

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มธุรกจิทาวนเ์ฮ้าส์

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มธุรกจิบา้นเดีย่ว

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มธุรกจิคอนโดมเินยีม1

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มธุรกจิคอนโดมเินยีม2

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มโรงงานพรแีคส

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
สายงานจดัหาและสรรหาทีด่นิ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
สายงานการเงนิและบรหิาร

ความเสี่ยง

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
กลุ่มสนบัสนุนธุรกจิ

ฝ่ายกลยุทธธ์ุรกจิ และ
ปฏบิตักิาร
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มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง มี
จํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 

5. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์     กรรมการอิสระ 

6. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ 

7. นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 

8. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการ 

9. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 

10. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

11. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 
 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ หรือ          
นางรัตนา พรมสวสัด์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต หรือ นายวิเชียร            
เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
 
การรวม หรือแยกตาํแหน่ง 
 
 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและ
การบริหารงานประจําไว้อยา่งชดัเจน   

 
 
 
 



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 10.โครงสร้างการจดัการ  หน้า 83 

บทบาทอาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท  
 
 ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้ นําและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 
แนะนํา สอดส่องดแูลและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชมุ 
การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มีความถกูต้องโปร่งใส 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบับริษัทฯ   ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดเผยให้รับทราบ กําหนดให้
ปฏิบติัตามและติดตามให้มีการปฏิบติั 

3. พิจารณาอนมุติันโยบายทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบั  และ /หรือ  ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
วา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั  และ /หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 

6. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั  และ /หรือระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร  โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอก 
พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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9. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
10. แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/
หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

13. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ  มีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวต่อไปให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็น 
สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ี
ตามข้อ   บงัคบั ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกัน
อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  
 
ทัง้นีก้ารมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุติั
รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น
การอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
  
 องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ถอดถอน  หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  นัน้ จะมีกําหนดไว้ในข้อบงัคับ
บริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ
กบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 
นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 

กรรมการอสิระ   
 
 คณะกรรมการชุดปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทําหน้าท่ีเป็น
ผู้บริหาร  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ลกัษณะท่ีจะทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และมีคณุสมบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุประกาศกําหนดไว้กลา่วคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า
เกณฑ์ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดไว้ โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน           
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดบัเดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  
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4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตัง้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ 
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํา
กว่า  ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5 )  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6 )  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า  2  ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7 )  เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8 )  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9 )  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ          
 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดบั
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เดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านบญัชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ(1) กรรมการตรวจสอบ 
3.นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 
4.นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหต ุ   (1)ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ พ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายตุามท่ีกําหนดไว้ 
      ในกฏบตัรคณะกรรมการบริษัท) เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศกัด์ิ วลัลกิลุ ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (หวัหน้างานตรวจสอบภายใน) 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่า
จําเป็นและเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
กําหนดโดยกฎหมายอยา่งโปร่งใสถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสําคญัท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

4.   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผลตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย
บริหารท่ีมีตอ่ประเดน็การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 
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7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมมี่ข้อจํากดั 
8. สอบทานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 12.1   ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 12.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 12.3 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 
  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 12.4   ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 12.5 ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 12.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 12.7 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

12.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบติัการอ่ืนตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามท่ีคณะกรรม 
การบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทจุริต 
หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
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รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกําหนด ว่าด้วยคณุสมบติัและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  
โดยแตล่ะทา่นจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 
 

10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูล
การบริหารความเส่ียงระดับองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
3.     นายเลอศกัด์ิ  จลุเทศ  กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
4.     นายครรชิต บนุะจินดา(1) กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
5.     นายปิยะ  ประยงค์  กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
6. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
7.     นายชาลี มาดาน(2) กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 

 
  หมายเหต ุ : (1)  นายครรชิต  บนุะจินดา  พ้นจากตําแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร โดยมีผลตัง้แต ่                      
         วนัท่ี 17 กนัยายน 2558 
     (2)  นายชาลี มาดาน   ได้รับการแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานกุารบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร เม่ือ 
          วนัท่ี 13 สงิหาคม 2558 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้แก่ นายชาลี มาดาน ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร  
 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
2. สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร 
3. รับทราบถงึความเส่ียงท่ีสําคญัๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจดัการได้ตอบสนองตอ่ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม

หรือไม ่
4. ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
5. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 
2549 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

  ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล (1)  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.     ศาสตรจารย์เกียรติคณุ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ (2) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
3.     นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ กรรมการบรรษัทภิบาล 
4.  นางรัตนา พรมสวสัด์ิ  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 หมายเหต ุ (1) ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 มกราคม  
                                      2558 
   (2) ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (เกษียณอายตุามท่ี 
                       กําหนดไว้ในกฏบตัรคณะกรรมการบริษัท) เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเชิด สรรพนา ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูล
กิจการ 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 
1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติัในเร่ือง นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทาง
ของธรรมาภิบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนบัสนนุการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่าง
ยัง่ยืน   

2. ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการนํานโยบาย/แนวปฏิบติัตา่งๆ ในข้อ 1 ไปใช้พฒันาบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง  
 โดยนโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัท่ีดีตามท่ี

ได้กําหนดไว้ 
4. ติดตามและสัง่การในกรณีท่ีการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบติัตาม

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีวางไว้ 
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 
ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้  
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1.      นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ( 1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ( 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.   นายวิเชียร เมฆตระการ ( 3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 หมายเหต ุ   (1)  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีผล  

ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
(2)  นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 17  

                          พฤศจิกายน 2557  
(3)  นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 

พฤษภาคม 2558 

  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แก่ นายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น ตําแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ สายงานทรัพยากรบคุคล 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
1. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ  
 2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการ

และกรรมการผู้จดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 3. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้ จัดการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 4. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการ
ผู้จดัการ   
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  5. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอ่ย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ  

  6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และสภาวะตลาดโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ท่ีจะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นสําคญั  

  7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมติัจัดตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการ จํานวน 5 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

  ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร เมฆตระการ (1) กรรมการบริหาร 
4.    นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 
5.    นายชาลี มาดาน (2) กรรมการบริหาร 
6.    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (3)    กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ  (1)    นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2558 
     (2)    นายชาลี มาดาน ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 
     (3)    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดร. ตอ่ศกัด์ิ เลศิศรีสกลุรัตน์ ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์
ธุรกิจและปฏิบติัการ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

 1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงาน
ตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 
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 2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 
และงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
สภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ การจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิด
บญัชี กู้ ยืม จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการ
ทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อํานาจวงเงินท่ีได้กําหนดไว้ 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดย
อาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่  หรือ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5.  กํากบัดแูลและอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุคลใด 
บคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

6.  พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็น 
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนมุติั
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ
พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 
การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 
บคุคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สามารถอทุิศเวลาให้กบั
บริษัทฯ  มีความรู้ความเข้าใจถงึคณุสมบติั หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน รวมถงึไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  
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10.2.7 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึง่มีคณุสมบติัตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 มี  
จํานวน 10  ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

  
ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.    นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการผู้ อํานวยการ  

3. นาย ปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 

4.    นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

5.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 
6.    นายภคัริน ทตัติพงศ์ รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 

7.    นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จดัการกลุม่โรงงานพรีคาสท์ 

8.    นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง  

9.    นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ สนบัสนนุธุรกิจ 

10.  นายไมตรี ชยัมงคลานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้และสรรหาท่ีดิน           
หมายเหต ุ:  ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ

ผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่ง
ในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า 

 
ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

1. กรรมการผู้ จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของ
บริษัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ
สงสยัวา่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี  ้โดยครอบคลุมทัง้เร่ือง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้าง
พนกังานของบริษัทฯ ท่ีไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะ 

     ลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 
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4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือ
ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอํานาจอ่ืนๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วน
รับผิดชอบในเร่ืองนัน้ ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ
มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ
แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถอนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบังคบัของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนด
ขอบเขตท่ีชดัเจน 

10.2.8 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ นายไพศาล  รําพรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 โดย
คณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการ
ปฏิบติัตามมติและนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตาม
ให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการ
บริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ  เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานประจําปีของบริษัท  รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจด
ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2558 และ 2557 

ชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

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

1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 10/11 10/11 - - - - - - - -          7/10 12/13 
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 10/11 11/11 12/12 12/12 - - 10/12 12/12 - - 10/10 13/13 
3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 11/11 9/11 - - 12/12 12/12 - - 7/7 5/5 - - 
4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ (1) 11/11 11/11 - - 12/12 12/12 12/12 12/12 - - 10/10 13/13 
5. นายครรชิต บนุะจินดา (2) 6/7 10/11 - - - - 9/9 10/12 - - - - 
6. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ (3) 10/11 8/8 - - 12/12 1/1 - - - - - - 
7. นายวิเชียร เมฆตระการ (4) 11/11 1/1 11/11 - - - - - - - 6/6 - 
8. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล (5) 10/11 0/0 - - - - - - 7/7 - - - 
9. นายเลอศกัดิ์ จลุเทศ  11/11 11/11 12/12 12/12 - - 11/12 12/12 - - - - 
10. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 10/11 10/11 - 2/2 - - 10/12 11/12 - - - - 
11. นายปิยะ ประยงค์ (6) 11/11 10/11 10/12 3/3 - - 11/12 11/12 - - - - 
12. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 9/11 9/11 - - - - - - 6/7 4/5 - - 
13. นายชาลี มาดาน (7) - - 4/4 - - - 3/4 - - - - - 
14. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (8) - - 8/8 11/12 - - - - - - - - 

 

หมายเหต ุ          (1)  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 

  (2) นายครรชิต บนุะจินดา พ้นจากตําแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 17 กนัยายน 2558  
  (3)  นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  ได้รับการแตง่ตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 4 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป 

 (4) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแตง่ตัง้ ให้เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 
2558 เป็นต้นไป 
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 (5)  ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแตง่ตัง้  ให้เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลแทนศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
  (6)  นายปิยะ ประยงค์ ได้รับการแตง่ตัง้  ให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กนัยายน 2557  
  (7)  นายชาลี มาดาน ได้รับการแตง่ตัง้  ให้เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

     (8)  นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหาคม 2558 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประเภททาวน์เฮ้าส์  
บ้านเด่ียวและคอนโดมิเนียม บริษัทฯ มุ่งมัน่ คิด สร้างสรรค์คณุค่า เพ่ือลกูค้า ทัง้นี ้โดยเน้นบ้านนวตักรรมเพ่ืออนาคต ท่ี
สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในส่ีด้าน ได้แก่ บ้านแข็งแรงปลอดภยั บ้านประหยดัพลงังาน บ้านใส่ใจด้าน
สขุภาพและบ้านทนัสมยั เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งมัน่เป็นแบรนด์อนัดับหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีคณุคา่ เพ่ือทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั ควบคู่ไปกบัเจตนารมณ์อนัแน่ว
แน่ในการพฒันาบริษัทฯ ด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม การตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่  
 ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และการประชมุของกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม จํานวน 1 ครัง้ เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานและอภิปรายปัญหาสําคัญต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปีท่ีผ่านมา มีการ
ดําเนินงานท่ีมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

1. การเปิดโครงการใหม่ รวม 44 โครงการ แบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 34 โครงการ บ้านเด่ียว 6 โครงการและคอนโดมิเนียม 4 
โครงการ 
2. บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผล
คะแนนการประเมินและรางวลัตา่งๆ ดงันี ้

2.1  ผลประเมินโครงการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 (Annual General Meeting หรือ 
“AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ปี 2556-2558 จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทย 

2.2  ผลประเมินการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2558 ในระดบั “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนน
ประเมินเทา่กบัหรือมากกวา่ 90 คะแนน จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2.3  รางวลั ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียน
ไทยท่ีติดอนัดบั 50 บริษัทแรกท่ีได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สงูสดุมากท่ีสดุ ตามด้วยบริษัทจดทะเบียนจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัทและอินโดนีเซีย 2 บริษัท โดยเป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดย 
ASEAN Capital Markets Forum โดยการสนบัสนนุของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน
ภมิูภาคอาเซียน 

2.4   รางวลั SET Awards 2015 ซึง่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร จํานวน 3 
รางวลั ได้แก่ รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่นและรางวลับริษัทจดทะเบียน
ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ 

2.5 รางวลัโครงการประกาศรางวลัรายงานความยัง่ยืนประจําปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) 
ประเภทรางวลั Recognition ซึ่งจดัขึน้โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนบัสนนุของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และสถาบนัไทยพฒัน์ 
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2.6   รางวลัอนัดบั1ในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีภาพลกัษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม” 
ซึง่จดัขึน้โดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY จดัทําวิจยั “Thailand’s Most Admired Company 2015” 

2.7   รางวลัชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 2015 ซึง่จดัโดยนิตยสาร Thailand Property Report ของ
โครงการไอว่ี แอนพิโอ โดยได้รับรางวลัชนะเลิศในสาขา Best Condo Development (Thailand) และสาขา Best Luxury 
Condo Development (Bangkok) ของโครงการแชปเตอร์วนั เดอะแคมปัส เกษตร โดยได้รับรางวลัชนะเลิศในสาขา Best 
Affordable Condo Development (Bangkok) 
3. ปรับปรุงคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล 
และจดังาน CG Day ขึน้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเลง็เห็นถึงความสําคญัดงักลา่ว รวมทัง้ให้
พนกังานทกุคนลงนามให้สตัยาบนัเพ่ือรับทราบ 
4. คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการเข้าลงนามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ สําหรับย่ืนขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขัน้ตอนภายในของบริษัทฯ 
และเม่ือดําเนินการภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรอผลการตรวจสอบและอนมุติัจากสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  
 

การท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จได้นัน้  เน่ืองมาจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ของกรรมการ, ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน ท่ีรวมพลงัฝ่าฟันอปุสรรคจากปัจจยัภายในและภายนอกต่างๆ เพ่ือก้าวสู่จุดหมายสําคญัให้
ธุรกิจก้าวเติบโตต่อเน่ืองอย่างมัน่คง คณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทิ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สถาบนั
การเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทกุแห่ง และให้คํามัน่ว่าจะดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดําเนินงาน
ท่ีวางไว้ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และเอาใจใส่ดแูลสงัคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคญักบัผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนป้องกนัมิให้กระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม เพ่ือก้าวไปสูบ่ริษัทฯ ชัน้นํา ท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืนสืบไป 

               
 
 
 
 
 

ดร. พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

            22 มกราคม 2559 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 
 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย นายทองมา      
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ทําหน้าท่ีประธานกรรมการ นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ เป็นรองประธานกรรมการ นายวิเชียร เมฆตระการ  
นายปิยะ ประยงค์ และ นายชาลี มาดาน เป็นกรรมการบริหาร (นายชาลี มาดาน เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน นาง
สภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558) นัน้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทนุใน
โครงการใหม่ กําหนดนโยบาย ติดตาม และให้คําแนะนําในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ผ่านการจัด
ประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 พิจารณากลัน่กรอง อนมุติั และติดตามโครงการลงทนุตา่งๆ 
 คณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณากลัน่กรองและอนมุติัการลงทนุในโครงการใหม่ทัง้ธุรกิจบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ 
และคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความคุ้มคา่และความเส่ียงในการลงทนุ ตลอดจนสถานการณ์ของ
เศรษฐกิจและตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในขณะนัน้ พร้อมทัง้กําหนดทิศทางและให้คําแนะนําถึงโอกาสและความท้าทายใน
การพฒันาโครงการ โดยการลงทุนในโครงการใหม่ทัง้หลายเหล่านีใ้ห้ความสําคญักับกับการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
ควบคูก่บัความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม 
 

 กําหนดนโยบาย ติดตาม และให้คําแนะนําผลการดําเนินงานตามกลยทุธ์ 
 ภายใต้วิสยัทศัน์ “พฤกษามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยั และ
ก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีคุณค่า เพ่ือทุก
ครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆวนั” คณะกรรมการบริหาร ได้กําหนดนโยบาย ติดตาม 
และให้คําแนะนําต่อผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการพัฒนาธุรกิจ การเปิด
โครงการใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสรรหาและเลือกใช้นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกนั เพ่ือความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจและความยัง่ยืน
ขององค์กร 
 

 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายว่า การ
ดําเนินกิจการของบริษัทได้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ท่ีได้วางไว้ รวมทัง้ตอบสนองโอกาสและความท้าทายภายใต้สภาวะ
แวดล้อมใหม่ๆ  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
 
 
 

(นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

12 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ เป็นประธาน
กรรมการ ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการ และนายอดุมศกัด์ิ  
แย้มนุ่น เป็นเลขานกุาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ 
 ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาโดยคํานงึถงึคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทํางาน
ท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม สามารถอทุิศเวลาได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้การสรรหากรรมการบริษัทยงัคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) และจดัทํา Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดคณุสมบติัของกรรมการท่ีต้องการสรรหา 
โดยพิจารณาจากทกัษะจําเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคณุสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสว่นประกอบในการสรรหากรรมการใหม ่โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน โดยมีข้อมลูประวติัของแต่ละท่านปรากฏใน
หวัข้อประวติักรรมการและผู้บริหาร 
 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะ
คํานงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพ่ือท่ีจะจูงใจให้กรรมการหรือ
ผู้บริหารมีคณุภาพและสามารถปฎิบติัหน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายตามกลยทุธท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยข้อมลูคา่ตอบแทนแตล่ะทา่นปรากฎอยูใ่นหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชมุรวม 10 ครัง้ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในการ 
สรรหาบคุคลผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และทําหน้าท่ีพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ
บริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนีย้ังมี
การศึกษาเพ่ือเตรียมการกําหนดนโยบายการให้ผลตอบแทนเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต เพ่ือให้มีความจงูใจ และสามารถ
สรรหาบคุคลท่ีมีความสามารถเข้ามาทําหน้าท่ีในการสร้างความเติบโต และเกิดความยัง่ยืนในการดําเนินกิจการของบริษัท
ในอนาคตตอ่ไป 
 

 
 

(นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4 มกราคม 2559 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี     
ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล เป็นประธานกรรมการ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ เป็นกรรมการ  
 ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจดัให้มีการประชมุรวม 7 ครัง้ เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนงานการ
พฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้
 

1. ด้านสทิธิของผู้ถือหุ้น 

 เผยแพร่ข้อมลูการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทางเวป็ไซด์ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั และจดัสง่เอกสารให้ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 14 วนั  

 เพิ่มจดุลงทะเบียนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีต้องการให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 
2558 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558   

2. ด้านการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 เสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและบคุคลเป็นกรรมการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถงึ
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนในระบบ Line ID : @pruksacg และ Email : cg@pruksa.com จาก
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนเดิม ได้แก่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO)/ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ www.pruksa.com “ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่” และ 
Call Center 1739 ซึง่บริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการสําหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจดัตัง้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับจากการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทกุช่องทางเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ ร้องเรียนทกุราย  

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 แถลงผลประกอบการ ข้อมลูบริษัทฯ รวมถงึแนวโน้มในอนาคตแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุทัง้ในและ
ตา่งประเทศเป็นประจําทกุไตรมาส 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัศกึษา เย่ียมชมกิจการของบริษัท ณ โรงงานพรีคาสท์ ลําลกูกา และนวนคร เป็น
ระบบท่ีทนัสมยั (Fully Precast)  

 จดัทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เพ่ือย่ืนตอ่สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
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5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 จดัให้มีการประชมุระหวา่งกนัของกรรมการอิสระโดยไมมี่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ในการประชมุในเดือนธนัวาคม 2558 เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็
เก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ทัง้ท่ี เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจการดําเนินการของ
ฝ่ายจดัการได้อยา่งเป็นอิสระ  

 ปรับปรุงคูมื่อจรรยาบรรณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และกําหนดวนั 
CG DAY เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 โดยกรรมการบริษัททกุทา่นร่วมลงนามสตัยาบนัพร้อมเพรียงกนัตอ่
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

 
 
 
 

ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

19 มกราคม 2559 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ทําการบริหารความเส่ียงอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในปี 
2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล ประชมุหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายกํากบัดแูล
กิจการ รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยได้ปฏิบติัหน้าท่ี ในการกํากบัดแูลการบริหารจดัการความเส่ียงการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงทัง้ 4 ด้านคือ ด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบติัการ ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบติัตามระเบียบและ
กฎหมาย  โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ให้ข้อสงัเกต ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาการบริหารความเส่ียงท่ีจะมีต่อ     
ผลประกอบการของบริษัทฯอย่างมีนยัสําคญั  โดยในภาพรวมสามารถดําเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วน และรายงาน  
ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบเพ่ือรับข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบติังานทกุไตรมาส ทัง้นีส้าระสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 

 กรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมการฯ จดัให้มีการจดัทํากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรขึน้ และประกาศให้พนกังาน

ทกุคนรับทราบเพ่ือผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีความเข้าใจ และตระหนกัถงึความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการบริหาร
ความเส่ียง และบทบาทหน้าท่ีของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ ผู้บริหาร
ในแตะ่สายงาน รวมถงึหน่วยงานบริหารความเส่ียง  ซึง่เป็นผู้ มีสว่นสําคญัในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

 การประเมินและจดัทําแผนบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมการฯ จดัให้มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงระดบัองค์กร (corporate risk) ทัง้ 4 ด้านพร้อมกนั 

ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กร  โดยผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือลําดบั
ความเส่ียงท่ีมีความสําคญัและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงจดัทําแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือลดระดบัความ
เส่ียงดงักลา่วลงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทฯยอมรับได้ พร้อมทัง้จดัทําตวัชีว้ดัความเส่ียงหลกัๆ เพ่ือใช้ในการประเมินผลของ
การบริหารความเส่ียงดงักลา่ว โดยให้มีการรายงานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

  การรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงองค์กร  
คณะกรรมการฯจดัให้มีการรายงานเพ่ือติดตามผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอจากตวัชีว้ดัหลกัท่ี

กําหนดขึน้ กระทัง่มัน่ใจวา่ความเส่ียงดงักลา่วลดลงสูร่ะดบัท่ีบริษัทฯยอมรับได้  
 

 สนบัสนนุระบบการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  
     คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและจดัให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ผา่นการเตรียม 

ความพร้อมด้านกลยทุธ์ กระบวนการ บคุลากร และทรัพยากรอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียวา่ 
บริษัทฯจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ืองแม้เกิดวิกฤตการณ์ 
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   โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหาร
ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี มีประสทิธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

 
 
 
 

นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัด์ิ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 

30  ธนัวาคม  2558 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 
  1) ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระ 

 
 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาท (ปี 2556 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 31 
ล้านบาทและ ปี 2557 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหาร (Non-executive Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านัน้ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย สําหรับกรรมการท่านอ่ืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนท่ี
จ่ายจริงในปี 2558 เม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายในปี 2557 และ 2556 มีดงันี ้    

หน่วย: บาท 

ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) 

1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

3,810,000 3,900,150 3,960,000 2,541,628 3,924,000 1,808,873 
ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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

2. ศาตราจารย์เกียรติคณุ * 
ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

- - 2,294,193 1,254,396 2,445,380 1,131,345 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล   

  - 3,548,589 3,576,725 

3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 

2,370,000 1,692,090 2,280,000 1,038,977 2,255,000 1,085,324 กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบรรษัท   
ภิบาล 

  4,062,090 3,318,977 3,340,324 
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ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน        โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

3,000,000 1,917,090 2,580,000 1,653,977 2,785,400 1,085,324 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
บริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
และ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

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

5. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ** 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการบรรษัทภิบาล 

  

- - 2,436,667 1,091,218 2,198,710 1,067,852 

- 3,527,885 3,266,562 

6. นายครรชิต บนุะจินดา 

1,464,667 336,070 2,010,000 838,093 1,293,333 639,462 กรรมการอิสระและ
กรรมการบริหารความเส่ียงระดบั
องค์กร 

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

7. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2,400,000 1,910,100 1,314,194 1,080,685 - - 

 4,310,100 2,394,879 - 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ  
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการบริหาร 

2,190,000 1,556,070 238,000 155,659 - - 

 3,746,070 393,659 - 

9. นาย อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 

1,960,000 1,316,070 126,451 - - - 

 3,276,070 126,451 - 

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

  29,822,308 26,894,138 21,720,003 
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หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ แบง่เป็น ผลงานคร่ึงปีแรกและ ผลงานคร่ึงปีหลงั ในผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายในเดือนมกราคมในปี
ถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

* ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ พ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายตุามท่ีกําหนดไว้ 
    ในกฏบตัรคณะกรรมการบริษัท) เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ** นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 17  
    พฤศจิกายน 2557  

 

2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

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

โบนสั(1) 10 54,415,015 10 62,464,132 10 43,098,220 
เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 10 6,859,319 10 6,459,607 10 2,555,674 
เงินได้อ่ืนๆ 10 8,525,763 10 4,007,405 10 6,643,000 

รวม 10 165,549,293 10 159,763,616 10 129,802,765 
หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเม่ือ 31กรกฎาคม ส่วน ผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่าย 31 มกราคม ในปี 
ถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 

1.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 4 (PS-WD) จํานวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้นสามญั 1หุ้น ในปี 2556 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 (PS-WE) จํานวน 15,000,000 
หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และในปี 2557 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้
มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 6 (PS-WF) จํานวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้นโดยใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้ 3 รุ่นสามารถใช้สทิธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทําการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี 
เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้นํามา
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จดัสรรให้แก่กรรมการ1และผู้บริหาร 8 ท่าน (ผู้บริหารในท่ีนีห้มายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร
ใหญ่ส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร
รายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนรวม 1,425,700 หน่วย (PS-WD จํานวน  
676,100 หน่วย, PS-WE จํานวน 386,600 หน่วย, PS-WF จํานวน 363,300 หน่วย) และในปี 2558 กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีการใช้สทิธ์ิในใบสําคญัแสดงสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้
 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WD, PS-WE,PS-WF) และมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญในปี 2558 

ช่ือ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการ
จัดสรร(หน่วย) 

ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 
ในปี 2558 (หน่วย) 

PS-WD PS-WE PS-WF PS-WD PS-WE PS-WF 
1. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ - - 119,500 - - 119,500 
2. นายปิยะ ประยงค์ 260,100 118,400 - 260,100 118,400 - 
3.นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 231,100 194,200 93,400 231,100 194,200 93,400 
4. นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ 116,400 74,000 68,500 116,400 - - 
5. นายภคัริน  ทตัติพงศ์ - - - - - - 
6. นายอมรพล   ธูปะวิโรจน์ 68,500 - 42,100 68,500 - 42,000 
7. นายชาลี มาดาน - - - - - - 
8. นายพรเทพ ศภุธราธาร - - 39,500 - - 39,500 

รวม 676,100 386,600 363,000 676,100 312,600 294,400 
หมายเหต:ุ (1) การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เน่ืองจากผู้บริหารดงักล่าวดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
ด้วย ดังนัน้จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
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10.4 บุคลากร 
 

   1) จาํนวนพนักงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนกังาน ทัง้สิน้จํานวน 3,437 คน ดงันี ้

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สํานกังานกรรมการผู้จดัการ CEO  23 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-CDG1 220 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-CDG2  117 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-SDH 822 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-TH                          1,247 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-Precast 418 

สายงานพฒันาธุรกิจ CSO 300 

สายงานพฒันาธุรกิจ CPLO 94 

สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง CFRO 190 

สายงานบริหาร COO  6 

รวม 3,437 

 
2) การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานที่สาํคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

ณ สิน้ 31 ธนัวาคม  2558 2557 2556 2555 2554 
จํานวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 3,437 3,383 3,119 2,737 2,619 

 
3) ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 
    นบัแตจ่ดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัแตอ่ยา่งใด 

 
10.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  

 
1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 
     พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์คา่ตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสบทบ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพกัผ่อนประจําปี   
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การลาเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอดบตุร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสําหรับบ้านพกั การรักษาพยาบาล 
การศึกษาบุตร เป็นต้นสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ มี
รายละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 

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

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

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 104,358,285 96,022,900 

เงินสมทบประกนัสงัคม 30,454,152 30,440,054 

คา่ลว่งเวลา 101,065,287 96,179,384 

คา่ตอบแทนอ่ืน 310,336,265 311,720,737 
รวม 2,920,333,302 3,016,351,850 

หมายเหตุ   คา่ตอบแทนรวม คือ คา่ตอบแทนรวมของพนกังานบริษัทฯ และบริษัทย่อย เฉพาะในประเทศไทย 

(1)บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจ่าย 31 มกราคม ในปีถดัไป ยอดเงิน รางวลั  
พิเศษ ท่ีปรากฏในแตล่ะปี ได้รวมโบนสัท่ีจ่ายในปีถดัไปไว้แล้ว 

 

2) กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543ตาม
พระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 5-10% ของเงินเดือนของพนกังานเข้า
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่พนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราร้อยละเร่ิมต้น 5% สงูสดุ 10% ของ
เงินเดือนของพนกังาน (โดยคํานวณตามอายงุานของพนกังานแตล่ะราย) 

 

อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ 

น้อยกวา่ 1 ปี 5% 5% 

ตัง้แต ่1 ปีแตไ่มถ่งึ 3 ปี 6% 6% 

ตัง้แต ่3 ปีแตไ่มถ่งึ 5 ปี 7% 7% 

ตัง้แต ่5 ปีแตไ่มถ่งึ 7 ปี 8% 8% 

ตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป 10% 10% 

 
3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในตําแหน่ง
งานปัจจบุนั และแนวทางการพฒันาเพ่ือการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพดงันัน้การพฒันาบคุคลากรจึงมีความสําคญัเป็น
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อยา่งมากเพราะเราต้องการให้พนกังานทกุคนเติบโตอย่างมีความสขุร่วมกนัใต้ร่มครอบครัวพฤกษา  สําหรับวิธีการพฒันา
นัน้ จะประกอบไปด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับความจําเป็นในการพฒันาในแต่ละด้านประกอบด้วยการ
ดําเนินการในหลายสว่นดวัยกนั 
 

1. ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจําปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรม ท่ีมีทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัจริง   
การสร้างวฒันธรรมการสอนงาน (Coaching) โดยหวัหน้างาน อย่างเป็นระบบ ระบบการดแูลพนกังานใหม่โดยระบบพ่ี
เลีย้ง (Mentor Program)  การพฒันาในรูปแบบการมอบหมายงานท่ีให้พนกังานสามารถฝึกปฏิบติัจริงได้ และมีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีเป็นนโยบายชดัเจน ซึง่ทัง้หมดนี ้เอือ้ให้หวัหน้างาน และพนกังานสามารถวางแผนเพ่ือรับการพฒันาร่วมกนัได้
อยา่งเหมาะสม 
 

2. ระบบการบริหารพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent Management) เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ยัง่ยืน 
โดยสร้างผู้ นํา ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีศักยภาพทัง้ด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฎิบัติงาน (Potential) และผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) รวมทัง้นโยบายการวางแผนการสืบทอดทําแหน่ง (Succession Planning) สําหรับเตรียมแผนการรองรับ
การสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานท่ีสําคญัในองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายของธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ ดงันัน้บริษัทฯจึงให้ความสําคญัในการฝึกอบรม และพฒันา พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent) และพนกังานผู้ สืบ
ทอดตําแหน่ง (Successor) โดยจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะสําหรับพนกังานทัง้สองกลุม่นี ้เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
และเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานดงักลา่ว เช่น หลกัสตูร Future Leader Program, โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เบือ้งต้น เป็นต้น    
 

3. ระบบการวดัผลและการประเมินผลงานประจําปี มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานและผู้บริหารในเร่ือง
การประเมินผลงานประจําปี พนกังานแต่ละคนจะมีการกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฎิบติังาน (Key Performance Indicator – 
KPIs) ร่วมกบัหวัหน้างาน ตามแนวคิด Balanced Score Card ให้ครบ 4 ด้านคือ การเงิน ลกูค้า กระบวนการภายใน การ
เรียนรู้และเติบโต ตัง้แต่ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ (Strategic KPIs) ตวัชีว้ดัระดบัการปฎิบติัการ (Operational KPIs) ตวัชีว้ดั
ระดบัโครงการท่ีได้รับมอบหมาย (Project Level) เพ่ือให้มั่นใจว่าการทํางานของพนักงานแต่ละคนตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน บริษัทฯ มีการตรวจติดตามความสําเร็จของตวัชีว้ดั
อย่างสม่ําเสมอ โดยตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ จะมีการจดัทําเป็นรายงานสําหรับผู้บริหาร (Executive Dash Board) เพ่ือคอย
ติดตามรายสปัดาห์ และรายเดือน ในคณะจดัการ (TMC) เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป้าประสงค์ขององค์กรได้รับการทบทวนให้
ทนัสมยั สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ําเสมอ และตวัชีว้ดัระดับบุคคลจะมีการ ทบทวน และ
ระบบการประเมินผลการปฎิบติังานระดบับคุคลปีละ 2 ครัง้  เพ่ือให้ทกุส่วนสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ
องค์กรตอ่ไปเช่นกนั  
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4. ระบบ Reward & Recognition Program เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานทํางานได้อย่างเต็มศกัยภาพเพ่ือการพฒันา 
ตนเองและบริษัท พฤกษาได้ออกแบบระบบ Compensation & benefit Program ซึม่มีทัง้ Quarterly Incentive, Bonus 
(ทกุ 6 เดือน) และ Long-term Incentive ให้กบัพนกังาน 
 

5. การสร้างความผกูพนัให้แก่พนกังาน  โดยพฤกษาได้จดัทําการสํารวจความสขุของพนกังานเป็นประจําทกุปี 
เพ่ือสํารวจความสขุในด้านต่างๆของพนกังานพฤกษา เช่น เร่ืองความเครียดจากการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ความสมัพนัธ์ของหวัหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  ความพึงพอใจต่อสวสัดิการ ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน การเล่ือน
ตําแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ หลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพนกังาน เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้บริษัทนําไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสุขให้แก่พนักงาน นอกจากนีบ้ริษัทยังได้ให้
บริษัท Mckinsey  ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับและมีความเช่ียวชาญด้านการทํากลยทุธ์ิให้แก่องค์กรชัน้นําต่างๆทัว่โลก 
มาร่วมจดัทําแบบสํารวจสขุภาพขององค์กร Pruksa Organization Health Index (OHI ) Survey 2015 อีกด้วย 
 

6. การแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาบคุคลระดบับริษัท โดยบริษัทพฤกษาได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา
บคุคลระดบับริษัทขึน้เพ่ือสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยระบบคณะกรรมการ ซึง่มีผู้บริหารเข้าร่วมมีบทบาท
ในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจกําหนดทางเลือกเพ่ือส่งเสริม และพฒันาพนักงานรวมทัง้การสร้างกระบวนการท่ี
บริษัทจะดแูลพนกังานทกุคนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม 
 
ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในตําแหน่ง
งานปัจจุบนั และอนาคต โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทกัษะ และความรู้ท่ีพนักงานจําเป็นในการทํางาน เป็น 6 
หมวด ดงันี ้

1. หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนกังานใหม ่(On boarding program) 
หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนักงานใหม่เป็นหลกัสูตรความรู้พืน้ฐานท่ีช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจ

องค์กร และปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัวฒันธรรมขององค์กร เน่ืองจากพนกังานใหม่ มาจากหน่วยงานท่ีมีความต่าง หรือเป็น
นกัศกึษาท่ีจบใหม ่ดงันัน้การปรับตวัให้เข้ากบัองค์กรจึงเป็นสิ่งสําคญั และเป็นก้าวแรกของการมาทํางานร่วมกนักบับริษัท 
นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ จะทําการแตง่ตัง้พ่ีเลีย้งซึง่เป็นตวัแทนจากหน่วยงานท่ีพนกังานใหม่สงักดั เข้ามาดแูลพนกังานใหม่
ในช่วง 4 เดือนแรก เพ่ือให้การปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้อยา่งราบร่ืน 

2. หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ (Career Group) 
หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพเป็นหมวดวิชาท่ีเน้นการพฒันาความรู้และทกัษะในการทํางานแยกตามสายอาชีพ

ของพนกังาน เช่น หลกัสตูรมาตรฐานในงานติดตัง้ การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing  เป็นต้น 
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3. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั (Quality & Safety) 
หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั เป็นหมวดวิชาด้านด้านคณุภาพ และความปลอดภยัในการทํางาน

สําหรับหวัหน้างาน และพนกังานทกุคนขององค์กร 
4. หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้ นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 
หมวดวิชาด้านการพฒันาภาวะผู้ นําและผู้ เช่ียวชาญเป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังานระดบัหวัหน้างาน ผู้บริหาร 

โดยเน้นการพฒันาภาวะผู้ นําเพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานเติบโตในสายอาชีพ และสอดคล้องกบั Leadership Competency 
ท่ีบริษัทฯกําหนด 

5. หมวดวิชาพฒันาตนเอง (Personal Development) 
หมวดวิชาด้านการพัฒนาตนเองเป็นหลกัสูตรสําหรับพนักงานท่ีต้องการความรู้เพิ่มเติมสําหรับการพัฒนา

ตนเองนอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพให้ก้าวทนัโลกของการเปล่ียนแปลงและเพิ่มมมุมองใหม่ๆ ในการทํางาน เช่น 
Gen Y เพิ่มคณุคา่เพ่ือพฒันาตนเอง เป็นต้น 

6. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังานทกุคนเพ่ือเรียนโปรแกรมต่าง ๆขององค์กร 

หรือโปรแกรมประยกุข์ ท่ีจําเป็นในการทํางาน เช่น Advance Excel  เป็นตนั 
 
ซึ่งทางฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะกําหนดแผนฝึกอบรมประจําปี ให้สอดคล้องกับตําแหน่งงาน และความ

จําเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทัง้การจัดสวัสดิการเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพักสําหรับ
พนกังานต่างจงัหวดัท่ีต้องเดินทางเข้ามาเพ่ือฝึกอบรมตามแผนพฒันาของบริษัทฯ และการพฒันาระบบ e-learning เพ่ือ
รองรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอนาคตต่อไป  บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานผู้ ท่ีมีความชํานาญในแต่ละด้านเพ่ือเป็น
วิทยากรภายใน(Internal Trainer) เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในบริษัท และฝึกอบรมให้กบัพนกังาน โดยวิทยากรภายใน
จะได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) 

รวมทัง้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จดัหลกัสตูร Mini MRE (Mini Master of Real Estate) สําหรับเตรียม
ผู้บริหารระดบักลางให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่อไป 
โดยหลกัสตูรนีใ้ช้เวลาเรียน 90 ชม. และจดัติดตอ่กนัมาเป็นปีท่ี 6 

 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ โดยฝ่าย Human Capital Development ได้จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมภายใน 95 

หลกัสตูร 421 รุ่น รวมทัง้สง่พนกังานไปฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก (Public Training) จํานวน 66 หลกัสตูร 66 รุ่น เฉล่ีย
การอบรมของพนักงาน   เดือนละ 40 รุ่น รวมทัง้ปี 487 รุ่น ซึ่งครอบคุลมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น 
ผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัสงู และครอบคลมุทุกสายอาชีพ  โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม
ภายใน(In-House Training) เฉล่ียท่ี 91.59% และใช้งบประมาณในการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวน 17 ล้าน 
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ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานทัง้หมด 17.96 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานหญิง     18.72 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานชาย       17.39 
 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ (ชม./คน/ปี) 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 13.77 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บงัคบับญัาระดบัต้น 19.59 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บงัคบับญัาระดบักลาง 42.29 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของผู้บงัคบับญัาระดบัสงู 13.29 
 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานทัง้หมด 17.96 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานหญิง     18.72 
จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานชาย       17.39 
 
 
ระบบการบริหารผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน  (Performance  Management) 
 
  บริษัทมีระบบบริหารผลการปฏิบติังาน เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายสงูสดุของบริษัทฯ ท่ีมุ่งสร้างความพงึพอใจ และความประทบัใจให้แก่ลกูค้าโดย
บริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีเร่ืองการบริหารผลการปฏิบติังานของผู้บงัคบับญัชาและพนกังานไว้อยา่งชดัเจนดงันี ้ 
  ผู้บงัคบับญัชา มีหน้าท่ีในการบริหารผลงานของพนกังานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จ โดยการมอบหมาย
ภารกิจท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษัท และกระจายแผนงานไปสู่พนกังานผู้ปฏิบติั ส่งเสริมพฤติกรรมใน
การทํางานท่ีมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการทํางานของพนกังานตามกระบวนการทํางานท่ีบริษัทกําหนด 
รวมทัง้การพฒันาผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีตนรับผิดชอบ โดยการพฒันาความรู้ ความสามารถ และปลกูฝังความ
รับผิดชอบให้กบัพนกังาน ผา่นการสอนงาน การมอบหมายงาน การอบรม และการโค้ช 

พนักงาน มีหน้าท่ีในการปฏิบติังานตามภาระกิจด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย และได้ตามมาตรฐานผลงานท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้การรับผิดชอบในการพฒันาตนเองให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดี
ขึน้อยูเ่สมอ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําหลกัการของ Balanced Scorecard มาประยกุต์ใช้ในการตัง้เป้าหมาย เพ่ือสร้างสมดลุในการ
บริหาร ทัง้ในด้านการเงิน ความพงึพอใจลกูค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพฒันาพนกังาน และการสร้างนวตักรรมทัง้
สินค้า บริการ และนวตักรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถกูกระจายไปยงัพนกังานระดบัต่างๆ ทัว่ทัง้องค์กร
โดยกลไกของการกําหนดตวัชีว้ดั (KPI) พนกังานแต่ละคนจะมีการกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฎิบติังาน (Key Performance 
Indicator – KPIs) ร่วมกบัหวัหน้างาน ตามแนวคิด Balanced Score Card ให้ครบ 4 ด้านคือ การเงิน ลกูค้า กระบวนการ
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ภายใน การเรียนรู้และเติบโต ตัง้แต่ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ (Strategic KPIs) ตวัชีว้ดัระดบัการปฎิบติัการ (Operational 
KPIs) ตวัชีว้ดัระดบัโครงการท่ีได้รับมอบหมาย (Project Level) เพ่ือให้มัน่ใจว่าการทํางานของพนักงานแต่ละคน
ตอบสนองตอ่เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน บริษัทฯ มีการตรวจติดตามความสําเร็จ
ของตวัชีว้ดัอยา่งสม่ําเสมอ โดยตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ จะมีการจดัทําเป็นรายงานสําหรับผู้บริหาร (Executive Dash Board) 
เพ่ือคอยติดตามรายสปัดาห์ และรายเดือน ในคณะจดัการ (TMC) เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป้าประสงค์ขององค์กรได้รับการทบทวน
ให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างสม่ําเสมอ  และตวัชีว้ดัระดบับคุคลจะมีการ ทบทวน และ
ระบบการประเมินผลการปฎิบติังานระดบับคุคลปีละ 2 ครัง้  เพ่ือให้ทกุส่วนสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ
องค์กร และมีการประเมินผลงานประจําปี (Performance Appraisal ) ระบบการประเมินผลปัจจบุนัยงัมีการเช่ือมโยงกบั
ระบบบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคลในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น  

 การปรับเงินเดือนประจําปี (Merit)  

 เกณฑ์ในการเล่ือนตําแหน่ง (Promotion)   

 การคดัเลือก Talent   

 การคดัเลือก Successor  

 การกําหนดแผนการพฒันารายบคุคล (IDP) 

นอกจากนีท้างบริษัทได้มีการกําหนดแนวปฏิบติัในการบริหารผลงานบคุคลสําหรับผู้บงัคบับญัชา และฝ่าย HC 
ในการกํากบัดแูลพนกังานท่ี ”หยอ่นสมรรถภาพในการทํางาน” และพนกังาน “มีผลงานเกรด D” เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชา และ
พนกังานได้ร่วมกนัปรับปรุงการทํางาน ให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีขึน้ 
 

การสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานในบริษัท  
 
 ปัจจบุนั นอกจากเร่ืองเป้าหมายและรายรับของบริษัทฯ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งท่ีบริษัทฯ คํานึงถึงและให้ความสําคญัไม่
น้อยไปกวา่กนัคือ “พนกังาน”  และ พฤกษานัน้ ก็ได้ให้ความสําคญักบัพนกังานซึง่มีเป็นจํานวนมากกว่า 3,400 คนมาโดย
ตลอด โดยคํานึงอยู่เสมอว่า พนกังานพฤกษา ต้องมีความสขุ ควบคู่กบัการทํางาน เพราะการทํางานท่ีเกิดจากความสขุ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า อันส่งผลต่อการส่งมอบการให้บริการอย่างมีคุณค่าและ
ประทบัใจตอ่ลกูค้าตอ่ไป 
  
 โดยพฤกษาได้จัดทําการสํารวจความสุขของพนักงานเป็นประจําทุกปี เพ่ือสํารวจความสุขในด้านต่างๆของ
พนกังานพฤกษา เช่น เร่ืองความเครียดจากการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสมัพนัธ์ของหวัหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงาน  ความพึงพอใจต่อสวสัดิการ ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน การเล่ือนตําแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ 
หลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพนกังาน เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้
บริษัทนําไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสขุให้แก่พนกังาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ให้บริษัท Mckinsey  ซึง่เป็นบริษัทท่ี
ได้รับการยอมรับและมีความเช่ียวชาญด้านการทํากลยทุธ์ิให้แก่องค์กรชัน้นําต่างๆทัว่โลก มาร่วมจดัทําแบบสํารวจสขุภาพ
ขององค์กร Pruksa Organization Health Index (OHI) Survey 2015 อีกด้วย 
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การส่ือสารข่าวสารต่างๆ ให้แก่พนักงานในบริษัท  
 

เพ่ือให้พนกังานพฤกษาทกุคน ซึ่งอยู่ในหลากหลายพืน้ท่ี รับรู้ข้อมลูท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสารกบั
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานท่ีประจําอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของบ้านพฤกษา ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดของ
ประเทศไทย เข้าถงึข้อมลูข่าวสารมากท่ีสดุ พฤกษาจงึมีช่องทางในการส่ือสารท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัพนกังาน ดงันี ้

Line ในยคุเทคโนโลยีสมยัใหม่ พฤกษาไม่พลาดท่ีจะนําความทนัสมนันัน้มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่ือสารให้แก่พนกังาน โดยพนกังานสามารถรับข้อมลูข่าวสารรูปแบบข้อความ ภาพ หรือวีดีโอ ได้อย่าง
ทนัตอ่สถานการณ์ เข้าถงึพนกังานได้โดยตรง ในขณะเดียวกนั พนกังานยงัสามารถสง่ข้อมลู ข้อสงสยั เพ่ือสอบถามปัญหา
โดยตรงมายงัฝ่าย Employee Engagement  

Pruksa Newspaper เป็นช่องทางหนึ่งท่ีผู้บริหารและพนกังานจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน
โดยตรง และข่าวสารท่ีเก่ียวกบัองค์กร โดยมีการส่งอีเมลถึงผู้บริหารและพนกังานทกุวนั วนัละ 2 ฉบบั เช้า – บ่าย เพ่ือ
ไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานพลาดข่าวสารท่ีสําคญั 

  E-Mail การส่งอีเมล์ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้แก่พนกังาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีทําให้พนกังาน
รับทราบข่าวสารจากทางบริษัทฯ ได้โดยตรงเช่นกนั 

  Digital Signage และ Poster ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะมีการอพัเดทข่าวสารใหม่ๆให้ทนัต่อ
สถานการณ์อยา่งสม่ําเสมอ 
  Site Visit การเดินทางไปพบปะ พดูคยุ เย่ียมเยือนพนกังานท่ีประจําอยู่ท่ีโครงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด นอกจากจะช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบริษัทและ
พนกังานแล้ว ยงันําข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ ไปให้แก่พนกังาน  

นอกจากนัน้แล้วพนกังานทกุคนสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีจําเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึง่เป็นเว็บไซต์
ภายในของบริษัทฯ ท่ีรวบรวมข้อมลูข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มท่ีจําเป็น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบติัของ
พนกังาน 
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11. หลักการกาํกับดแูลกจิการที่ด ี
 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ  
 
 บริษัทฯ  ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบั
นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) โดยคณะกรรมการมีการจัดทําและอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้จัดให้มีคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัทฯ จงึจดัให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบั
แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครัง้ท่ี 
4/2558 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชมุได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่และให้มี
การประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรเพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัดงักลา่ว โดยการจดังาน “CG DAY” ขึน้ และให้จดัพิมพ์คู่มือ
จรรยาบรรณและมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในบริษัทฯ ทกุคนอ่านและลงนามให้สตัยาบนัโดยระบช่ืุอ-สกลุ
และส่งกลบัไปท่ีกล่องรับเอกสารลงนามสตัยาบนั หรือเลขานกุารประจําสายงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้ทกุคนถือปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลกัธรร
มาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีคํานึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
ทัง้นี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างย่ิง
และได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ เห็นถึงความสําคญัดงักลา่ว เพราะการมีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ มี
ความเช่ือมัน่เป็นอย่างย่ิงว่า กระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะช่วยสง่เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหวัใจ
ในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีสําคญัย่ิงอยา่งหนึง่  
 
 จากการท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวลัเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีทัง้ระดบัในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 (Annual General Meeting 
หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ปี 2556-2558 จาก
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

2. ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2558 ในระดบั “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนน
ประเมินเทา่กบั หรือมากกวา่ 90 คะแนน จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3. รางวลั ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 23 บริษัทจด
ทะเบียนไทยท่ีติดอนัดบั 50 บริษัทแรกท่ีได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สงูสดุมากท่ีสดุ ตามด้วยบริษัท
จดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัทและอินโดนีเซีย 2 บริษัท 
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โดยเป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดย ASEAN Capital Markets Forum โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในภมิูภาคอาเซียน 

4. รางวลั SET Awards 2015 ซึง่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร 
จํานวน 3 รางวลั ได้แก่ รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่นและ
รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ 

5. รางวลัโครงการประกาศรางวลัรายงานความยัง่ยืนประจําปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) 
ประเภทรางวลั Recognition ซึง่จดัขึน้โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนบัสนนุของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสถาบนัไทยพฒัน์ 

6. รางวลัอนัดบั 1 ในกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีภาพลกัษณ์ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรม” ซึ่งจดัขึน้โดยนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY จดัทําวิจยั “Thailand’s Most 
Admired Company 2015” 

7. รางวลัชนะเลิศในงาน Thailand Property Awards 2015 ซึง่จดัโดยนิตยสาร Thailand Property Report 
จากโครงการไอว่ี แอมพิโอ โดยได้รับรางวลัชนะเลิศในสาขา Best Condo Development (Thailand) และ
สาขา Best Luxury Condo Development (Bangkok) และจากโครงการแชปเตอร์วนั เดอะแคมปัส เกษตร 
โดยได้รับรางวลัชนะเลศิในสาขา Best Affordable Condo Development (Bangkok) 

 ทัง้นี ้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบง่เป็น 7 หมวด ได้แก่ 
1) คณะกรรมการบริษัท  
2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
3) การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  
4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  
5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
6) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการส่ือสารหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง “คู่มือจรรยาบรรณ”  “วารสารใต้ร่มพฤกษา” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.pruksa.com) หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ เร่ือง บรรษัทภิบาล เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 
รับทราบถงึหลกัการดงักลา่วและถือปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ืองและติดตาม ผลการปฏิบติังาน คือ การปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองใด ก็จะต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดและเร่ืองท่ีมีความสําคญัจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด
ตา่งๆ เช่น คณะจดัการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท 
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1) คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบั
ดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่สูก่ารดําเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดย
คํานงึถงึสภาวะของความเส่ียง 

 
1.1 การจัดทาํนโยบายกาํกับดูแลกจิการแลคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล รวมทัง้ได้
กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีการติดตามการปฏิบติั
ตามคูมื่อดงักลา่ว โดยจดัให้มีการอบรม/สมัมนาให้แก่พนกังานในองค์กรทกุคนและภายหลงัจากการอบรม/สมัมนาแล้วก็มี
การทําแบบทดสอบในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ในกรณีมี
เหตุการณ์เกิดขึน้จริง ซึ่งในกรณีท่ีพนกังานมีข้อสงสยัประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกนัเพ่ือความเข้าใจท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ 
 

1.2 วสัิยทัศน์ พันธกจิ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมี

จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีการทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมี
จดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมและคา่นิยมพฤกษา) 

 
1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัเร่ือง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ 

เช่น ทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเพศ เป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัทํา
แบบสอบถามเร่ือง คุณสมบติัและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นว่า บุคคลท่ีบริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ
เพศหญิงเพิ่มเติม เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึน้  

คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) มีจํานวน 11 ทา่น กลา่วคือ เป็นชาย 10 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่
ในช่วงอาย ุ30 - 50 ปี จํานวน 2 ท่าน  และช่วงอายมุากกว่า 50 ปี จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึง่กรรมการอิสระ จํานวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ คือ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ (กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ นายอดลุย์ 
จนัทนจลุกะ ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ และดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ) และ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน นอกจากนี ้ประธานกรรมการ
บริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) รวมทัง้มี
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างกนั (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร หมวด
บทบาทอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัทและหมวดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร) 
 

 1.4 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

กรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา
อยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษัทฯ ได้ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั
กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  รวมทัง้สามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 

 
1.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 
นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และเม่ือครบ
กําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตอ่ไปได้อีก 
 สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ
ครบกําหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ 
 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกันของกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการท่ี

ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอยา่งดีตลอดมาและหากท่ี 
ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้อง
เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดตอ่กนัของกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งเม่ือมีอายคุรบ 72 
ปี โดยในกรณีนีใ้ห้พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ   
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  1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  การกาํหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวนัประชมุ คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าทกุปีและแจ้งให้กรรมการ
ทกุคนทราบกําหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ทัง้นีใ้นการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือเลือกเร่ืองเข้าวาระการ
ประชมุด้วย  
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท วาระการประชมุหลกั ได้แก่ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบเร่ืองสืบเน่ือง
จากการประชมุครัง้ก่อน เร่ืองเพ่ือทราบ เร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนมุติั 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี วาระการประชมุหลกั ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึง
กิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไรและการ
จ่ าย เ งิน ปันผล  พิจารณาเ ลือกตั ง้กรรมการใหม่แทนกรรมการ ท่ี พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ  และกําหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการ พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีและกิจการอ่ืนๆ 

 
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 
 บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัททกุคนเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีท่ีผ่านมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี ในกรณีท่ีไม่ได้มีการ
ประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทัน
เหตกุารณ์ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557) 
 
 องค์ประชุมขัน้ตํ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

 
1.7 การเปิดเผยจาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557) 
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1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนําไปปฏบัิต ิ
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจําปี

ลว่งหน้า 5 ปี โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจําปี 2559-2563 
และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นําแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดงักล่าวไปปฏิบติัตาม
หรือไม่ โดยฝ่ายจดัการจะต้องรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะจดัการ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามลําดบัเป็นประจําทกุเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกําหนดไว้เป็น
วาระ เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานประจําเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส เพ่ือท่ีประชุม 
คณะจดัการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีเห็นว่าฝ่ายจดัการควรปรับปรุง/
แก้ไข ตอ่ไป  

 
1.9 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี ้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร 

 
 1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทาน ให้บริษัทฯ จดัทํารายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  
ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสําคญั  มีระบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการ
สอบทานความเหน็ของฝ่ายบริหารท่ีมีตอ่ประเดน็การตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดตอ่พนกังานและเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โดยไม่มีข้อจํากดั พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยใน
รายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอก
เป็นประจํา 
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1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงความเส่ียงระดับองค์กร  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร มีหน้าท่ีรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และ

แนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเส่ียงท่ีสําคญัและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมหรือไม ่ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร  
  
  1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและ
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการ
ผู้จดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น กําหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนและกําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวั
เงิน กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนและระบบการจ่ายคา่ตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยูเ่สมอ   
 
  1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีพิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ
ธรรมาภิบาล ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการนํานโยบาย/แนวปฏิบติัดงักลา่วข้างตนัไปใช้พฒันาบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ติดตาม
และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัท่ีดี ติดตามและสัง่การในกรณีท่ี
การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีวางไว้ ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแก่คณะกรรมการ
บริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

 

 1.9.5 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ

ประจําปี และอํานาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมติั ควบคมุดแูลการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจดัการแก่
ผู้บริหารระดับสงู อนุมติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงิน การซือ้ขาย/จด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ กํากับดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
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 1.10 การเชญิผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่าน
นัน้ เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย 

 
1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษัทฯ ได้

จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ เช่น กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  ซึง่เนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ  ซึง่มีการทบทวนปรับปรุง
อยู่เสมออาทิเช่น หมวดวตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
การประชมุ องค์ประชมุและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com 
 
 1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ  

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือท่ีกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้
รับทราบถึงข้อบงัคบั กฎระเบียบ และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหน้าท่ี และกรรมการจะได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองทัง้ภายใน
และภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัสตูรอ่ืนๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทัง้การศกึษาดงูาน ณ สถานท่ีจริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศกึษาดงูาน ณ 
โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนัน้ยงัสํารวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่ากรรมการแต่ละคนต้องการจดัให้มีการ
อบรมและพฒันาความรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีและกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาในปี 2558 
ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาเพ่ือ

เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังาน จํานวน 2 คน คือ  
 
(1) ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม ได้เข้าอบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries- 

CGI 2/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(2) นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต ได้เข้าอบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ         
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 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏบัิตหิน้าที่กรรมการ 
  บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีจัดขึน้สําหรับกรรมการอย่างสม่ําเสมอ โดย
กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 8 ท่าน Director 
Accreditation Program (DAP) จํานวน 6 ท่าน  Audit Committee Program (ACP) จํานวน 1 ท่าน Role of the 
Compensation Committee จํานวน 1 ท่าน Successful Formulation & Execution of Strategy จํานวน 1 ท่าน 
Finance for Non-Finance Directors จํานวน 3 ท่าน Chartered Director Class จํานวน 1 ท่าน และ DCP Refresher 
Courseจํานวน 1 ทา่น จากคณะกรรมการทัง้หมด 11  ทา่น ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
    
    1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อนโยบายด้านการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความ
เส่ียง (Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ โดยนํากรอบ
แนวทางปฏิบติัด้านการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคูก่บักรอบแนวทางบริหารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk 
Management : ERM) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาให้ระบบการควบคมุภายในและบริหารจดัการความ
เส่ียงมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความ
เส่ียง) 

 
1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถงึระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย

กําหนดเป็นแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียง (Key Risk) ให้ครอบคลมุถึงองค์กร ซึง่มีการพิจารณาและทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้
รวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทัง้หลาย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจําปีด้วย (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียง) 

 
1.16 ความคิดเหน็ที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ

เส่ียงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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1.17 แนวทางในการจัดการกับความเส่ียงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนด

กรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้
ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงและระบบป้องกนั เพ่ือลดผลกระทบท่ี
อาจมีตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้มีการเชิญตวัแทนจาก
สายการปฏิบติังานแต่ละสายงานมานําเสนอสิ่งท่ีได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดบัองค์กรได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและกํากับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและลด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เม่ือเกิดเหตขุัดข้อง โดยจดัหาท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามา
ดําเนินโครงการ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) 

 
1.18 หน่วยงานกาํกับการปฏบัิตงิาน (Compliance Unit) 

 บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงานกํากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ขึน้ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557  โดยใช้ช่ือ
เรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานกํากับดูแลกิจการ”หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้าท่ีหลกัด้าน Corporate 
Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้

(1) เพ่ือให้มีหลกัการในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร โดย
แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่
และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

(2) เพ่ือจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
โดยคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน 

 
 1.19 การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศกัด์ิ วลัลิกุล ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการอาวโุส
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและ
ผู้บริหาร)และเพ่ือให้การทํางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีสําคญัและผลการปฏิบติั หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทํารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดแูลด้านการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 และ 2557 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของ

ผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัองค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การ
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัรายการผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูใน
เร่ืองดงักลา่วอยา่งครบถ้วน  

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีกําลงัมีการ
พิจารณา ก็จะไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  

 

นโยบายความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
(1)  พนกังานต้องหลีกเล่ียงการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดตอ่กบั   

 คูค้่าและบคุคลอ่ืนใด 
(2) การท่ีพนกังานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะต้องไม่ขดัต่อ 

ประโยชน์และการปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรง  
(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะ

เดียวกนักบับริษัทฯ แตใ่นกรณีท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
(4) ระหวา่งท่ีปฏิบติังานให้บริษัทฯ และหลงัจากพ้นสภาพการปฏิบติังานแล้ว พนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลู

ท่ีถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ใดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
การเงิน ข้อมลูการปฏิบติังาน ข้อมลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอ่ืน ๆ 

(5) ในกรณีท่ีพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ ถือหุ้ นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาทราบเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษร 

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ ยืมเงินจากคู่ค้าท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เน่ืองจากอาจมี
อิทธิพลตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนบริษัทฯ 

(7) หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อ
ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ เอง 

(8) ห้ามพนกังานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไมไ่ด้รับอนมุติัจากผู้ มีอํานาจ 
(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี ในกรณีมีความจําเป็นต้อง

ทํางานอ่ืนเพ่ือเพิ่มพนูรายได้ หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเวลาทํางาน งานนัน้ต้อง 
9.1 ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
9.2 ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
9.3 ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
9.4 ไมมี่ผลเสียถงึช่ือเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ 
9.5 ไมเ่ป็นการนําความลบัของบริษัทฯ ไปใช้ 
9.6 ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ีของตน 
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  1.21 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝ่ายจัดการ เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจน รวมทัง้มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์
ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู ่(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่)  
 
  1.22 อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ  
    นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคบักําหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัมีอํานาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎบติัของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจําปีของบริษัทฯ 

(2) พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่ง
กรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

(3) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 

(4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร  โดยเลือกจากกรรมการบริษัท  หรือผู้ บริหารของบริษัท  หรือ
บคุคลภายนอก พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

(6)   พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(7)   พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
(8)  แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

(9)  พิจารณาอนุมติัการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับ
อนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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(10) พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(11) พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา
เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
  1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั ้งคณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึงประเด็นสําคญัท่ีคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนีเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอีกด้วย    
 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
 ในทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือประเมินผลงานประจําปี ซึ่งภายหลังจากท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัส่วนงานเลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ เพ่ือรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบ
ตอ่ไป 
 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 

- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 85-100 หมายถงึ ดีมาก-ดีเย่ียม 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 75-85 หมายถงึ ดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 65-75 หมายถงึ คอ่นข้างดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50-65 หมายถงึ พอสมควร 
- คะแนนท่ีได้รับต่ํากวา่ 50 หมายถงึ ควรปรับปรุง 
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 หัวข้อพจิารณาการประเมนิผลปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 แบบประเมินผลปฏิบติังานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย มีหวัข้อพิจารณาหลกั ได้แก่  
 -   โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ  
 - บทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 - การประชมุคณะกรรมการ  
 - การส่ือสารและการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการชดุยอ่ยและคณะกรรมการบริษัท 
 - การปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคล้องกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 - สรุปความเหน็โดยรวม 
 
 ผลการประเมินเฉล่ียของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 88.66 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
2.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 92.14 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ 97.89 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ 87.75 อยู่ในเกณฑ์ 

ดีมาก-ดีเย่ียม 
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ83.25 อยู่ใน

เกณฑ์ ดี 
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2558 คะแนนร้อยละ 94.31 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 

 
  1.24 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารสงูสดุในตําแหน่ง
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ทุกสิน้ปี โดยผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลบัเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่ไป 
 
  1.25 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนการ
พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังาน ผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และการดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการประเมินผล
งานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
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  1.26 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารไว้ โดยโครงสร้าง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.27 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง 
 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ
นําเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ส่วนค่าตอบแทนผู้ บริหารระดับสูงนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นรูปแบบตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน เพ่ือจงูใจและรักษาบคุคลากรท่ีมีคณุภาพให้ทํางานกบับริษัทฯ ในระยะยาว (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 
  1.28 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หมวด บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
 
  1.29 การเสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชี
ภายนอก เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้มีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแต่งตัง้ โยกย้ายและเลิกจ้าง          
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย 
 
  1.30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัฯ  คือ นายอดุลย์  
จนัทนจลุกะ โดยในปี 2543-2545 เคยทํางานในตําแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.31 การกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดงันัน้ ในปีท่ี
ผา่นมาบริษัทฯ จงึไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎหมายดงักลา่วและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  
 
  1.32 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
  ในกรณีท่ีผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตําแหน่งดงักล่าว 
โดยการให้ผู้บริหารในระดบัรอง หรือระดบัใกล้เคียง เป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคดัเลือก
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บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสยัทศัน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกบับริษัทฯ โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัให้ดํารงตําแหน่งแทน 
  
 1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําหน้าท่ีในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ และผู้ บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน ทกัษะจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดบัสงู ไม่จํากดั
เพศ พร้อมอทุิศเวลาเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ  นัน้ ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจดัทํา Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดคณุสมบติัของ
กรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็
จําเป็นต้องสรรหาผู้ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการต่อไป เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแล้วแต่กรณี ซึง่ถือเป็นกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการ
ของบริษัทฯ 
 

1.34 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจงูใจพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้  ซึง่แบ่งเป็น

สองสว่น คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 

 
1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไมมี่

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ โดยในปี 2558 ได้มีการประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ 
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 
 
  1.36 การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านัน้ คือ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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 1.37 การเปิดเผยรายช่ือกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการทัง้คณะ ณ สิน้ปี และหากกรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ   
บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายช่ือไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด 
คณะกรรมการบริษัท) 
 
 1.38 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 
 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยูแ่ตอ่ยา่งใด 
 
 1.39 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.40 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารของบริษัทฯ ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่นอกกลุม่ธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 
 
  1.41 การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทไว้แล้ว (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมวด เลขานกุารบริษัท และหมวด ประวติัของเลขานกุารบริษัท) 
 

1.42 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ ยดึมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส และไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต ดงันัน้ เม่ือวนัท่ี 1 
กนัยายน 2557 บริษัทฯ จงึได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ รณรงค์ให้พนกังาน ผู้บริหาร ต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ โดยแสดงให้เห็นว่าการทจุริต
มีผลร้ายแรงตอ่คณุภาพบ้านและการให้บริการลกูค้า ซึง่พนกังานคนใดท่ีพบเบาะแสการทจุริต การคอร์รัปชัน่ การมีสว่นได้
เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึง่บริษัทฯ เห็นว่าพนกังาน
ท่านนัน้มีส่วนสําคญัในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติ
คณุความดีจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลบั
และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไมใ่ห้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย 
 ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เม่ือ
วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 แล้ว ปัจจบุนั บริษัทฯ มีขัน้ตอนดําเนินการตอ่ไปดงันี ้
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 (1)   ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption จากสถาบนั
ไทยพฒัน์ โดยการสนบัสนนุจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในระดบั 
“3 – Established” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดบันโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดเพ่ือดําเนินการการประเมินความ
เส่ียงของธุรกิจ เพ่ือระบกุารดําเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีความเส่ียงว่า อาจมีสว่นเก่ียวข้องกบั
การคอร์รัปชัน่ การสื่อสารและการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมทัง้การดแูลให้มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุปี 

(2)   วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 นําเสนอขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือลงนามแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ 
(3)   วนัท่ี 15-31 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนย่ืนขอรับรองเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(4)   รอผลการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันท่ี 31 

มีนาคม 2559 
 
 
 1.43 การไม่กระทาํผิดด้านการทุจริต/กระทาํผิดจริยธรรม การกาํกับดูแลกจิการและช่ือเสียงในทางลบ 
 ในปี 2558 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไม่มีการกระทําผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือ
กระทําผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทําการใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผู้บริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกํากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีช่ือเสียงในทางลบอันเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการทําหน้าท่ีสอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 
2) สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 
 2.1 สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ
หุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกําไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั  สิทธิในการเสนอวาระการประชมุ สิทธิในการเสนอช่ือกรรมการ สิทธิในการส่งคําถามลว่งหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคล
อ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่าง
แท้จริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีและไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน รวมทัง้หากมี
ข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 
บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทนัที 
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2.2 สทิธิในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทน

อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ประชุม โบนสั/บําเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สวสัดิการประกนั
กลุม่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี   

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการพิจารณาก่อนนําเสนอเร่ือง คา่ตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา คือ 
พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั แผนการประชมุ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัท  
ภิบาล รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

 
2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

      2.3.1 นโยบายการกาํหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพ่ืออาํนวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถงึนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

ในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ่งจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดุลประจําปี 
บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีจะจดัประชุม ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุกลุม่ ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จดัประชมุ
ในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเร่ิมประชมุในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นทกุคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ เพ่ือรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจดัประชุมใน
เขตกรุงเทพฯ หรือท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่าย
และจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม โดยมีคําชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือ
ประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชมุ โดยไม่มีการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเหน็ความจําเป็นหรือสมควร 
 ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 
10.00-11.45 น. ณ ห้องบนัยนั บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เน่ืองจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการ
คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนสง่สาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทัง้ใน
การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัส่งแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทาง
อย่างชดัเจนและบริษัทฯ ยงัได้ประสานงานกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัเพ่ือให้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ 
ลว่งหน้าเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องก่อนวนัประชมุและอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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2.3.2 การบริการตดิอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด

คา่บริการ ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพ่ือลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 
 

 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงํากิจการท่ีจะทําให้ฝ่าย

จดัการ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุใช้เป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีท่ีมีการบริหารงานอยา่งขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส 
เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ มีสดัสว่นของหุ้น free 
float มากกว่ากฎหมายกําหนดและมากกว่าร้อยละ 25 โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีสดัส่วนของหุ้น free float 
เทา่กบัร้อยละ 30.54 

 
2.5  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวัน   

ประชุม 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามเก่ียวกับบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกําหนดช่องทางและหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพิจารณาและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ด้วย 

 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ เสนอช่ือ
กรรมการและสง่คําถามก่อนวนัประชมุเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 จนถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดย
ได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุ
สมัพนัธ์)  

 
 2.6 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรนําเอกสารท่ีใช้แสดงตวัเพ่ือเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจําตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉนัทะจากบคุคลธรรมดา จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 
หนงัสือมอบฉนัทะ และสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ
เป็นผู้แทน จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะและหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล ท่ีมีการรับรองสําเนาท่ีถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลา
ประชมุ 

 
 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ นอกจากนี ้ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ผู้บริหาร
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สงูสดุของบริษัทฯ (กรรมการผู้จดัการใหญ่) ผู้บริหารลําดบั 4 รายแรก ผู้สอบบญัชีภายนอก หรือตวัแทน จะเข้าร่วมประชมุ
ด้วยเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
จาํนวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 1/1 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1/1 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 1/1 

4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 1/1 

5. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์  1/1 

6. นายครรชิต บนุะจินดา* 1/1 

7. นายวิเชียร เมฆตระการ  1/1 

8. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  1/1 

9. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ 1/1 

10. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 1/1 

11. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 1/1 

12. นายปิยะ ประยงค์ 1/1 
หมายเหต ุ   *นายครรชิต บนุะจินดา พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 กนัยายน 2558 
 
     2.6.3 การกาํหนดวาระการประชุม 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรณีท่ีวาระการประชมุวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกําหนดวาระการประชมุ
ไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน และจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การกําหนดอํานาจ
กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ  

 
บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เหตเุพราะการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติโดยไมไ่ด้กําหนดไว้ในวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 
โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติั 

 
 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
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  2.6.5 การแจ้งวธีิปฏบัิตใินการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความ 
                        คดิเหน็ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ
ประชมุตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ โดยให้มีการใช้บตัร
ลงคะแนนเสียง สําหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยใช้
บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม   ซึง่
การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 
 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
       บริษัทฯ สนันสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตามกฎหมาย และวาระท่ีสําคัญ 
เช่น การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ฯลฯ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใน
กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

 
    2.6.7 การบันทกึรายงานการประชุม   

บริษัทฯ บนัทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ตลอดจนรายช่ือ พร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ กรรมการท่ีลาประชมุ และคําถาม คําตอบ คําชีแ้จง 
ความคิดเห็น มติท่ีประชมุในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรในรายงานการประชมุอยา่งละเอียด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมี
ส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ กรณีท่ีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระ
การประชมุเร่ืองใด ต้องไม่อยู่ในท่ีประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงเลือกตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ 

 
2.7 การเปิดเผยมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากการประชมุ หรืออย่างช้าในช่วง

เช้าของวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com อีกด้วย 

 
2.8 การจ่ายเงนิปันผล  
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทนุสะสมอยู ่
โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  
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 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 
(โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มกราคม 2559) ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย 
โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานงึถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกําไร
สว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จดัสรรเป็น
เงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุสํารอง เพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท
ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

2.9 การแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัทฯ 
 
3) การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบติัท่ีเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและผู้

ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคล พร้อมข้อมลู

ประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธาน
กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ มีกระบวนการท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมัน่ใจได้ว่าสามารถ
เลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระ เพ่ือดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททกุคนจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมัติแต่งตัง้จากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณา
เห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ เป็นการ
ลว่งหน้าตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 จนถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์)  
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3.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อ

หน่ึงเสียง 
                 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกโดยการส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ได้ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้คําแนะนํา ขัน้ตอนใน
การมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จดัส่งให้
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ไมไ่ด้กําหนดเง่ือนไขท่ียุง่ยาก ต่อการมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน นอกจากนี ้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.pruksa.com หวัข้อนกั
ลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 3  คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้น 
 

3.2.2  การส่งหนังสือนัดประชุม 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบใุห้การจดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 7 วนัลว่งหน้าก่อน 

การประชุมผู้ ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบติั บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวตา่งชาติลว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
การจดัสง่หนงัสือนดัประชมุอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความพร้อมในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลา
ท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี ้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองจะมีการระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีความเห็นของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีเก่ียวข้องในวาระนัน้และความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย  

   บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกันไม่น้อย
กว่า  3 วนั และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท www.pruksa.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ฉบบัสมบรูณ์) ลว่งหน้า
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมลู วนั 
เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา  

 
3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น 

การให้กู้ ยืมเงิน การคํา้ประกนัสินเช่ือแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนัน้บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้
กู้ ยืม หรือคํา้ประกนัเงินกู้ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุอีกด้วย 
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3.4 การเกบ็รักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลูและการใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในองค์กรถือปฏิบติั รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีมาตรการท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นท่ีรับทราบและปฏิบติัตาม โดยกําหนดให้มีการจดังานวนั CG Day ขึน้ เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนศกึษา เรียนรู้และทําความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึนโยบายดงักลา่ว
ข้างต้นด้วยและยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางในการปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม
อยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีและลงนามให้สตัยาบนัไว้ทกุคน 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงักําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ครัง้แรก ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัได้รับการแต่งตัง้และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัทําการ รวมทัง้จะต้องรายงานให้กรรมการ
รับทราบเป็นประจํา ซึง่ในปีท่ีผา่นมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไมมี่การซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน 

 
นโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
ข้อมลูท่ีเป็นความลบัให้หมายถงึข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคูแ่ข่งแล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูท่ีคูค้่าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท 
(1) บริษัทฯ มีการกําหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบติัเพ่ือรักษาความลบั โดยเอกสารสําคญัและข้อมลู

ท่ีเป็นความลบัจะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมลู 

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้าและข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบัของ
ลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนมุติัให้มีการ
เปิดเผย 

(3) ในการว่าจ้างบุคคลท่ีเคยทํางานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยทําไว้กบัคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระทําการใดเพ่ือให้บุคคลนัน้กระทําการอนัเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะ
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีตามมา 
 

3.5 การทาํรายการเก่ียวโยงกัน 
  ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรือขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทํารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัช่ือและความสมัพนัธ์ของ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  นโยบายการกําหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจนผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและรายการท่ี เก่ียวโยงกนัดงักล่าวต้องกระทําอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair 
and at arms’ length) โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบติัตาม
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กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทํารายการเก่ียวโยงกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ คือ เม่ือพิจารณาระดบัของการทํารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 
 
 3.6 การทาํรายการที่เก่ียวโยงกันในปี 2558  
 ในปี 2558 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จํานวน 2 รายการ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (สํานกังานขายชัว่คราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1988, 7509, 7920, 8087, 101728, 126878 และ 127511 เลขท่ีดิน 
339, 216, 651, 224, 235, 237 และ 234 ตัง้อยู่ท่ีซอยอารีย์ 4 (ฝ่ังเหนือ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีดินรวม 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (1,710 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลกุสร้าง 
(สํานกังานขายชัว่คราว) รวมเป็นเงินประมาณ 568,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาท) และผู้ขาย
เป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ ภาษีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ประมาณ 21,000,000 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านบาท) หลงัจาก
หกัคา่ใช้จ่ายแล้วราคาซือ้ขายจะเหลือประมาณ 547,000,000 บาท (ห้าร้อยส่ีสบิเจ็ดล้านบาท) 
หมายเหต ุ  ท่ีดินแปลงดงักล่าวนี ้บริษัทฯ ซือ้มาจากกลุ่มบุคคลท่ีมิใช่บุคคลเก่ียวโยงกนั เม่ือวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2553 และวนัท่ี 14 ตลุาคม 2553 ตามลําดบั ในราคารวม 462,579,530 บาท (ส่ีร้อยหกสิบสอง
ล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยสามสบิบาท) 

(2) บตุรชายและบตุรสาวของนางรัตนา พรมสวสัด์ิ (ผู้บริหาร) ซึ่งถือว่าเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนัได้โอนกรรมสิทธ์ิ
โครงการแชปเตอร์วนั เดอะ แคมปัส เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 จํานวน 2 รายการ ซึง่มีราคาขายสทุธิ ณ วนั
โอนกรรมสิทธ์ิ จํานวน 4,039,643 บาท (ส่ีล้านสามหม่ืนเก้าพนัหกร้อยส่ีสิบสามบาท) และ 4,499,973 บาท 
(ส่ีล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ตามลําดบั ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท
รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนมุติัตามอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง 

 
3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์การซือ้ขายสนิทรัพย์ 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรัพย์ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานกุารบริษัททราบ เก่ียวกบั

การซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนทําการซือ้/ขาย เพ่ือเลขานกุารบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมลูไว้สําหรับ
กรรมการและผู้บริหารแตล่ะคน 
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4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียต่างๆ และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่สทิธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า  
คูค้่า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ในกลุ่มต่างๆ  ตามบทบาทและหน้าท่ี ทัง้นี ้เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนอง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม (รายงานการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเลม่ตา่งหากจากรายงานประจําปี 
 
  4.1 การกาํหนดนโยบายการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 4.1.1  คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของ
กิจการ ดงันัน้ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึง
การเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้ดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

 (1)  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและ
รายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 

 (4)  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่ 
  สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 
 (5)   บริษัทฯ ต้องปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่สงูสดุ และเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงได้มุ่งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางาน
เป็นทีม ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง 
แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกันไม่คํานึงถึงเพศ สญัชาติ 
เชือ้ชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ 
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นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับค่าตอบแทน สวัสดกิาร กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  

ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอและยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายดแูลเร่ืองคา่ตอบแทน ซึง่สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี  และการ
วดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้สวสัดิการของพนกังาน อาทิ เช่น กองทนุ
สํารองเลีย้งชีพเพ่ือเป็นการเก็บออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว รวมทัง้พนกังาน
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนีจ้ะขึน้อยู่กับความสมัครใจและอายุงานของ
พนกังาน ทัง้นี ้อตัราเงินสะสมของพนกังานและอตัราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 
สวสัดิการเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั กองทนุประกนัสงัคม Fitness & Sport Club  กองทนุเงินทดแทน กรณี
เจ็บป่วย/ได้รับอบุติัเหตเุน่ืองจากการทํางาน ของเย่ียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตวัท่ีโรงพยาบาลและ
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบติัจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ โดยมีแนว
ปฏิบติั ดงันี ้

 
 (1)       ความเป็นส่วนตัว 

 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือ
ข้อมลูส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือ
บคุคลอ่ืนใด ทัง้นี ้การลว่งละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไปตามหน้าท่ีโดย
สจุริต หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม 
1.1 คุ้มครองข้อมลูส่วนตวัของพนักงานท่ีอยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดแูลรักษา

ของบริษัทฯ 
1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ

ความเหน็ชอบจากพนกังานผู้นัน้ 
1.3 จํากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูสว่นตวัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เท่าท่ี

จําเป็น 
 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม 

         2.1   บริษัทฯ จะปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 
  2.2   บริษัทฯ จะคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

คํานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ
ข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นแก่งานโดยไมมี่ข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังานและความสามารถของบริษัทฯ ในการ
จ่ายคา่ตอบแทนนัน้ 
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  2.4   บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการทํางาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในการทํางานตอ่ไป 

  โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา พนกังานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาเฉล่ีย 15 ชัว่โมงต่อ
คน โดยรวมตัง้แต่ระดบัปฏิบติัการ ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น ผู้บงัคบับญัชาระดบักลาง
และผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ซึ่งหลกัสตูรท่ีบริษัทฯ จดัเตรียมไว้สําหรับพนกังานทกุคน 
แบง่เป็น 6 หมวดหลกั ได้แก่  
(1) หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนกังานใหม ่(On boarding program) 
(2) หมวดวิชาพืน้ฐาน (Foundation) 
(3) หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ (Career Group) 
(4) หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั (Quality & Safety) 
(5) หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้ นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 
(6) หมวดวิชาเลือก (Elective) 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การฝึกอบรม
และพฒันาศกัยภาพพนกังาน) 

 2.5   บริษัทฯ ตระหนกัว่า การส่ือสารท่ีดีจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีใน
การทํางานร่วมกนั โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนกังานได้รับแจ้งข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอยู่
เสมอตามโอกาสอนัควรและเทา่ท่ีจะทําได้ 

2.6   บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทกุข์ในเร่ือง
คบัข้องใจเก่ียวกบัการทํางาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจงัและ
กําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ทํางานร่วมกนั 

 (3)   การล่วงละเมดิ 
 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไม่พงึกระทํา

การใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
 3.2   พนกังานต้องไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ

การกระทําต่อผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ 

  3.3   เคารพความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั 
  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสิทธิ

มนษุยชน) 
 

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  
   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและมีแนว

ทางการพฒันา เพ่ือให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยงัมีแนว
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ทางการพฒันาเพ่ือการเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศกัยภาพในการ
ทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงานท่ีมีคณุภาพไปยงัลกูค้าทัง้ภายในและภายนอก 
อีกทัง้ความรู้และทกัษะท่ีพนกังานได้รับนัน้ยงัเป็นความรู้ท่ีติดตวัไปกบัพนกังาน ซึ่งสามารถนําไปต่อ
ยอดในการทํางานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ในใจลกูค้า ไม่ได้เกิดจากการดําเนินการของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หรือผู้บริหารเท่านัน้ แต่เช่ือว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนกังานทกุคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพฒันาท่ี
หลากหลาย อาทิ  

  - การจดัทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa 
Value) และภาวะผู้ นํา (Leadership Competency) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของคนทัง้องค์กร 

  - การสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีเข้ามาทํางานโดยใช้ Competency Based Interview เพ่ือให้
สามารถรับผู้สมคัรท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของ
พฤกษา เพราะบริษัทฯ เช่ือว่าสิ่งเหลา่นีทํ้าให้ประสบความสําเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีท่ีผ่าน
มา 

  - ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจําปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีมีทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัจริง การสร้างวฒันธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหวัหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบ
การดแูลพนกังานใหม่โดยระบบพ่ีเลีย้ง (Mentor Program) การพฒันาในรูปแบบการมอบหมายงานท่ี
ให้พนกังานสามารถฝึกปฏิบติัจริงได้และมีกรอบการดําเนินงานท่ีเป็นนโยบายชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้
ให้หวัหน้างานและพนกังานสามารถวางแผนเพ่ือรับการพฒันาร่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม 

  -  การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการกําหนด Talent โดยมีหวัหน้างานร่วมกบั
สายงานทรัพยากรบคุคล เพ่ือระบผุู้ ท่ีมีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
และคณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีมีศกัยภาพ ทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  การระบุจัดทําแผนทดแทนตําแหน่งงานสําหรับผู้ บริหารระดับฝ่ายขึน้ไป 
(Department, Division, SBU/BU) โดยการกําหนดทัง้ Talent, Successor นัน้ ยงัคํานึงถึงความ
จําเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย 

  - สนบัสนนุให้พนกังานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ท่ีชดัเจน โดยพนกังานจะทราบว่า
ตําแหน่งถดัไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกําหนดความรู้ ทกัษะและตวัวดัผลงานของ
ตําแหน่งถัดไป เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจนกําหนดวิธีการ
ปฏิบติังานและวิธีการพฒันาตนเอง เพ่ือให้สามารถไปสูเ่ป้าหมายทางอาชีพท่ีได้ตัง้ไว้ 

  - สํารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรอย่างสม่ําเสมอ ปีละ 1 ครัง้  โดยผลการสํารวจ
ดงักล่าวจะถกูนํามากําหนดแผนงานร่วมกนัทัง้องค์กรในการท่ีจะเพิ่มระดบัความผกูพนัของพนกังาน
ต่อองค์กรให้มากย่ิงขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของตวัชีว้ดัผลงานของผู้บริหารด้วย 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” หมวด การพฒันาบคุลากร) 
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   นโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน 
   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยมีแนวทางการจดัการด้าน

สิทธิมนษุยชน คือ เร่ือง การสรรหาว่าจ้าง ซึง่บริษัทฯ จะยดึหลกัจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบติัทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
หน้าท่ีรับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบงัคบั และ
บริษัทฯ ไม่อนุมติัให้ว่าจ้างพนกังานเข้าดํารงตําแหน่งใดๆ โดยท่ีผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชา
โดยตรงมีความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ทําให้ทกุคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัใน
การเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นท่ีความสามารถและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานนัน้ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบติัตามกฎหมายเร่ือง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงาน
กบัหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทํา ในปีใดท่ีบริษัทฯ ไม่จดั
จ้างพนกังานผู้พิการ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบเข้ากองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือ
เป็นทนุสําหรับการใช้จ่ายเก่ียวกบัการคุ้มครองและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการตอ่ไป 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสทิธิมนษุยชน) 
 
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ
และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการ
ดําเนินงานดงันี ้

 (1)    สง่มอบผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและ
มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง  

           (2)   ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า 
เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกลา่วเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ
โฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 (3)  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบ และช่องทางการ 
ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่าน  
www.pruksa.com และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4)  รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมนํ่าข้อมลูไปใช้ในทางท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ี
ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 
คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะประสบความสําเร็จอย่าง
ยัง่ยืน และดํารงความเป็นบริษัทฯ ชัน้นําในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยการสนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่
ผูกขาด หรือกําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง
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การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมี
หลกัการปฏิบติัตวัตอ่คูแ่ข่งทางการค้า ดงันี ้
 

 (1)   ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 (2)   ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  (3)   ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ทําลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการทําสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทาง 
การค้าอยา่งไมส่มเหตสุมผล 

  
 คู่ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่ค้าตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการดําเนินการ
สรรหา การจดัซือ้ และจดัจ้างผู้ รับเหมา จดัจ้างผู้ออกแบบ จดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีเปิดโอกาสให้คู่ค้า 
ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา  
เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกบับริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยติุธรรม เปิดเผย และ
เป็นธรรมกบัคูค้่าทกุราย ดงันัน้ ในกรณีท่ีคูค้่า ได้รับการติดตอ่จากผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลใดๆ ใน
ลักษณะท่ีเป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่การให้โดย
ธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพ่ือให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการ
ตอบแทน หรือในกรณีท่ีคู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดย
โปร่งใส ไม่เป็นธรรมกบัคู่ค้า หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทนัที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจดัซือ้ 
จดัจ้างแก่คูค้่าทกุราย ซึง่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทกุรายอย่างเสมอภาค และ
เทา่เทียม 
 
การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏบัิตต่ิอคู่ค้า 
1. บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 มีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีเทา่เทียมกนั 
1.2 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคูค้่าและคู่สญัญา 
1.3 จดัทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา

อยา่งครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
1.5 จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนั 
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2. บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์
ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากบัมลูค่าเงิน คณุภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้า หรือคู่สญัญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครัว หรือญาติ หรือท่ีตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นสว่น 

5. ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประโยชน์สว่นตวั หรือผู้ อ่ืน 
 

วธีิการคัดเลือกประเมนิคู่ค้า 
1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการทํางาน 
2. ประเมินคณุภาพของงาน สนิค้าและบริการ 
3. ประเมินความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบงาน สนิค้าและบริการ 
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน 
 
การร้องเรียน 
1. การแจ้งข้อร้องเรียน 
กรณีท่ีพบว่า ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าท่ี และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทจุริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดงักล่าว คู่ค้าทกุรายสามารถแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทนัทีผ่านช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website (www.pruksa.com) 
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ขอความเป็นธรรม, Email : CG@pruksa.com และไปรษณีย์ส่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน)อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

นอกจากผู้ แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนสําคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้ แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงิน
รางวลัมลูค่าสงูสดุ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก
กรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) อีกด้วย  
2. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
2.1 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผย

ตนเองได้ หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่
หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเทจ็จริงให้
ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 
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2.2 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผย ช่ือตวั ช่ือ
สกลุ ท่ีอยู่ ภาพ หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งได้แล้วดําเนินการสืบสวนวา่ มีมลูความ
จริงเพียงใดหรือไม ่

2.3 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นความลบั และเปิดเผยเทา่ท่ีจําเป็น โดยคํานงึถงึ
ความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

2.4 กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง เหน็วา่ตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหนี ้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนั 
การบริหารเงินทนุและกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชําระหนีไ้ว้อยา่งชดัเจน ไมว่า่จะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรือ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน โดยไมใ่ห้มีการผิดนดัชําระหนี ้รวมถงึการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจ้าหนีกํ้าหนด
อยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
(1) ชําระหนีคื้นตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพ่ือมิให้เกิดการผิดนดัชําระหนี ้
(2) ในการชําระหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้และความรับผิดชอบในหลกัประกนั หรือการคํา้ประกนัตา่งๆ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในสญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
(3) เม่ือมีเหตสํุาคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยัสําคญัและอาจกระทบตอ่หนีท่ี้ต้องชําระ 

บริษัทฯ จะบริหารเงินทนุโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนั หรือแก้ไข เพ่ือไมใ่ห้
เกิดความเสียหาย 

(4) ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเจ้าหนีกํ้าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 
 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา

เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองและกําหนดนโยบายด้าน 
 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุก
กระบวนการ (Process) และทัว่ทัง้องค์กร ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญและปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 
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(2) มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจนและยดึถือปฏิบติั
กนัภายในองค์กร 

(3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
(4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทกุประเทศท่ีบริษัทฯ เข้า

ไปดําเนินธุรกิจ 
(5) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ชมุชนท่ี

บริษัทฯ ตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และชมุชน 

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตาม
ควรแก่กรณี 

(7) ดําเนินการป้องกนัอบุติัเหต ุควบคมุการดําเนินงาน ตลอดจนควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยู่ใน
เกณฑ์คา่มาตรฐาน 

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
ชีวิตและทรัพย์สิน อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี
กบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูน่อกกระบวนการ เพ่ือร่วมสร้างความยัง่ยืนให้กบั

สงัคม ผา่นนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และด้านศาสนา
และศิลปวฒันธรรม (รายละเอียดตามเนือ้หา ในหมวดความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม) 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันายกระดบัมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการ

จดัทํารายงานผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 
Initiative (GRI version 3.1) เพ่ือให้การรายงานครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนบัสนนุการ
พฒันาท่ียัง่ยืนได้อยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การ
ดําเนินงานด้านสงัคม) 

การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชน อาทิเช่น 
-   โครงการตรวจสขุภาพฟรีจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชัน้นําให้กบัลกูค้า พนกังานและผู้ ท่ีอยู่อาศยัโดยรอบ

โครงการฯ  
- การแจกพนัธุ์ไม้ให้กบัลกูค้า พนกังานและผู้ ท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบโครงการฯ เพ่ือสง่เสริมการสร้างชมุชนสีเขียว 
-   โครงการ “การจดัการสิ่งแวดล้อมโดยชมุชน” เพ่ือส่งเสริมให้ชมุชนได้เรียนรู้การกําจดัขยะและนํา้เสียจาก

แหลง่กําเนิด ป้องกนัการเกิดมลพิษตอ่สิง่แวดล้อมในชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
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ผลของการดําเนินด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัโครงการประกาศรางวลั
รายงานความยัง่ยืนประจําปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) ประเภทรางวลั Recognition ซึง่จดัขึน้โดย 
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนบัสนนุของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และสถาบนัไทยพฒัน์ 

 
 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบั

การดูแลเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัย 
สขุอนามยั ชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่า เราเปรียบเสมือนสว่นหนึ่งของสงัคม ท่ีจะร่วมก้าว
เดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชน
และสังคม  อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดงันี ้ 

(1) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้การดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ความ
ปลอดภยั และข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) กําหนดให้ความปลอดภยัในการทํางานถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังานของ
พนกังานทกุคน 

(3) กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้ นํา อบรม ฝึกสอน     
จงูใจให้พนกังานปฏิบติังานด้วยความปลอดภยั 

(4) กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เป็นสําคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

(5) กําหนดให้พนกังานทกุคนต้องดแูล ทําความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานของตนเองอยูเ่สมอ 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยท่ีช่วยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของ
พนกังานให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน 

(7) มุง่มัน่สนบัสนนุให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภยัอย่าง
ตอ่เน่ือง 

(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการ
ปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพ่ือ
รักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา้ อากาศ     
ของเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสดุ
ตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
สภาพแวดล้อมในการทํางานและหมวด การดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม) 
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สรุปสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุ จากการทาํงาน ปี 2555-2558 
 

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สํานกังานใหญ่ 

อตัราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0 0 0 0 
หญิง 0.12 0.053 0 0 

อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน (LDR) ชาย 0 0 0 0 
หญิง 0.12 0.213 0 0 

อตัราพนกังานท่ีขาดงาน (AR) ชาย 0 0 0 0 
หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0 

สายงานก่อสร้าง   
อตัราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 

หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 
อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  (LDR) ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 
หญิง 0 0.087 0.902 2.458 

อตัราพนกังานท่ีขาดงาน (AR) ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 
หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์  
อตัราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 

หญิง 0.22 0 0.132 0.160 
อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน (LDR) ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 
หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 

อตัราพนกังานท่ีขาดงาน (AR) ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 
หญิง 0 0 5,682 0 

  
 4.2 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยดัพลงังานและนํา
ทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเท่ียง การเปิดไฟเฉพาะจดุท่ีต้องการใช้
งาน การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไม่สงู การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกนั ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยปลกูฝังให้เป็นค่านิยม
สว่นตวัและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัของครอบครัว  
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 4.3 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิ 
 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพนกังานท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือช่ือรับรองวา่จะไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ 
ท่ีได้รับการคุ้มครองโดยลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการค้า สทิธิบตัร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ี
มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เถ่ือนหรือซอฟแวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถกูต้องให้กบัทางบริษัทฯ 
 

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ันและห้ามจ่ายสนิบน  
 
(1) การให้และรับสนิบน 

1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทางจูงใจ
ปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อนั
ชอบธรรม 

1.2 พนกังานพงึละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่บคุคลภายนอกเพ่ือจงูใจ
ให้ผู้นัน้กระทํา หรือละเว้นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ีของ
ตน 
 

(2)   ของขวัญ หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 
2.1 พนักงานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมลูค่าท่ีเหมาะสม ซึ่ง
ผู้ รับพงึพิจารณาและปรึกษาผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดัเพ่ือขอคําแนะนําตามความเหมาะสม 

2.2 ไม่ รับ  หรือให้ของขวัญ  ของท่ีระลึกเป็นเงินสด  เช็ค  พันธบัตร  หุ้ น  ทองคํา  อัญมณี 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิง่ของในทํานองเดียวกนั 

2.3 ของขวญั หรือของท่ีระลกึท่ีมีมลูคา่ท่ีเหมาะสมในโอกาสอนัสมควร เช่น การให้ปฏิทิน  
สมดุไดอาร่ี เคร่ืองเขียนท่ีมีลกัษณะเป็นของชําร่วยในวนัขึน้ปีใหม่ ถือเป็นกรณีท่ีสามารถ
ยอมรับได้ 

2.4 หากพนกังานได้รับของขวญั ของชําร่วย กระเช้าของขวญั และ/หรือสิ่งของอ่ืนใดท่ีพิจารณา
ว่ามีมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท) ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาต้นสงักัดทราบและ
สง่คืน หรือพิจารณาดําเนินการสง่มอบคณะกรรมการจดัสรรของขวญั ยกเว้นของท่ีเน่าเสีย
ได้ หรือมีอายจํุากดั 

2.5 พนกังานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตคุวามสมัพนัธ์
ปกติจากบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ 
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 4.5 แนวทางในการตดิตาม/ประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
 นอกจากการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการท่ีทําให้
คนทัง้องค์กรมีสว่นร่วมกบัการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา  
E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทศัน์ (VDO) ให้พนกังานใหม่ทราบในวนัปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ในเร่ืองการ
ตอ่ต้านการทจุริต 
 
 4.6 กระบวนการในการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ได้มีหนงัสือแสดงเจตนารมณ์ ตามคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition
ในการต่อต้านการทจุริตไปแล้วเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 และมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต
คอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเส่ียงในกระบวนการหลกัท่ีมีความเส่ียงต่อการทจุริตสงูและจดัทําแผนบริหารจดัการและ
ควบคมุภายใน เพ่ือไมใ่ห้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร 

 
 4.7 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาท่ีดินและกระบวนการ
จดัซือ้ จดัจ้าง ตลอดจนกระบวนการกําหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อย่างเป็น
มาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบติั อีกทัง้เปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนกังาน 
ประชาชนและภาครัฐ ฯลฯ 

 
4.8 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้จดัอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตให้แก่พนกังานท่ีมีหน้าท่ีดแูล 

หรือเก่ียวข้องในการป้องกนัการทจุริตภายในองค์กรและสง่บคุลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน โดยจดัให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชัน่แก่พนกังานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าทํางานและมีการอบรมพนกังาน
ในการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ในรูปของ Video และ Billboard ตลอดจนประกาศและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ ระเบียบการให้ การรับของขวญั ของกํานลั การ
เลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน/มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

 
 4.9 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) และประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ทัง้
ภายในองค์กรและบคุคลภายนอก ดงันี ้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุ่งพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสงัคม 
รวมทัง้อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการท่ีมีคณุภาพ ด้วยการปลกูฝังค่านิยมให้พนกังานใช้ใจในการ
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ การ
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ฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแก่พนกังานทกุคนท่ีปฏิบติังานในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ตัง้แต่วนัแรก
ของการเร่ิมงานและการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและองค์กรท่ีสนใจเข้าเย่ียมชม
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เป็นต้น (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การดําเนินงาน
ด้านสิง่แวดล้อม) 
 

4.10 การร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางท่ีผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิด

ความเสียหายตอ่บริษัทฯ หรือตอ่คณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้

(1)    การแจ้งข้อร้องเรียน 
  หากพนกังานหรือผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่พบเหน็การกระทําท่ีสงสยัว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการ

ไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสยั หรือรายงานตอ่ผู้ รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
- ระดบัผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยผ่านเลขานกุารคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

- หน่วยงาน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทฯ กําหนด เช่น ร้องเรียนตอ่ฝ่ายส่ือสารองค์กรของบริษัทฯ 
ทางโทรศพัท์ หมายเลข 1739, ช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website 
(www.pruksa.com) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม, Emai: CG@pruksa.com 
และไปรษณีย์ส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 979/83 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 

(2) กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับร้องเรียน 
- รวบรวมข้อเทจ็จริง 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดําเนินการ หรือ
หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นอยา่งเดียวกนัแตเ่รียกช่ืออยา่งอ่ืน 

- ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  
ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาขัน้ตอนและ
วิธีการจัดการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีอย่างเดียวกัน แต่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็น
ผู้ ดําเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็น
ผู้ ดําเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป 

(3) มาตรการดําเนินการ  
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  - ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความ
เดือดร้อนเสียหายโดยรวมทัง้หมด 

  (4) รายงานผล 
- ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั

ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี 

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด คูค้่า คูส่ญัญา เร่ือง การร้องเรียน) 

 
 4.11 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยการจ่ายผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนกังานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนด โดย
ระยะสัน้นําแนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่าย
คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน รวมถึงการจดัสวสัดิการอ่ืนๆ  เพ่ือสร้างความผกูพนัของพนกังาน โดยไม่มีการแบ่งแยก
อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนพืน้ฐาน โดยมีอตัราผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอตัรา 1:1 เช่น การขึน้
เงินเดือน โบนสั เป็นรางวลัตามผลงาน ค่าคอมมิชชัน่ และนโยบายค่าตอบแทนพนกังานในระยะยาว เช่น การเสนอขาย
หลกัทรัพย์ตอ่พนกังาน (ESOP) ซึง่บริษัทฯ ได้ดําเนินการมาตัง้แตปี่ 2548 จนถงึปัจจบุนั 
 

4.12 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า สิง่แวดล้อม 
 
4.13 การถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกับดูแล 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุารณ์สําคญัภายในระยะเวลาท่ีทางการกําหนด ดงันัน้ 

บริษัทฯ จงึไมไ่ด้ถกูดําเนินการโดยหน่วยงานกํากบัดแูลแตอ่ยา่งใด 
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5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้
อย่างสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  (แบบ 56-1) รายงาน  
ประ จําปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและส่ือมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มี
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ  กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ
ผู้ เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ  ให้ความสําคญัและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทัว่ถึง เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุและทนัเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยอย่างครบถ้วนชดัเจน
และเป็นข้อมลูลา่สดุท่ีแสดงให้ผู้ ใช้ข้อมลูสามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชดัเจน 
รวมทัง้การถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี 
หมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร ด้วย นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหาร
ความเส่ียง นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน รายงานของผู้สอบบญัชี คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผู้ สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้าน
วิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสงู โดยการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศได้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

  
5.1 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 
บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการนําหลกัการ

ดงักล่าวไปใช้พฒันาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง
ยัง่ยืน ไมว่า่จะเป็นหมวด สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการ
ปฏิบติัตามหลกัการในหมวดตา่งๆ  

โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน 
2. ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณ” ของบริษัทฯ ใหม่ เพ่ือให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล 
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3. จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทและรายงานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. คณะกรรมการบริษัทจดัให้คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ทกุคณะได้รับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ในรอบปีเป็นรายคณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากคณะกรรมการบริษัท 

5. บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ (ซึ่งใน
การปฏิบัติจริงได้รวมถึงการเลิกจ้างด้วย) เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในบางหมวดบริษัทฯ ยงัไม่สามารถปฏิบติัได้ครบทุกข้อ เช่น คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการกําหนด
นโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีการ
กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ท่ีกําหนดไว้ว่า สามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านัน้ คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์
ของบริษัทฯ คือ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10     
แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคุณค่า เพ่ือทุกครอบครัวได้สมัผสัความสขุ 
ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั  ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะพยายามปฏิบติัตามให้ครบถ้วน โดยจะปรับโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัหลกัการดงักลา่วตอ่ไป 

 
5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้กําหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสยัทัศน์พฤกษา 

พนัธกิจพฤกษา วฒันธรรมพฤกษาและคา่นิยมพฤกษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
วิสยัทศัน์พฤกษา 
พฤกษามุง่มัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 
แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศยั ท่ีมีคณุค่า เพ่ือทกุครอบครัวได้สมัผสั
ความสขุ ความอบอุน่ และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆวนั 
พนัธกิจพฤกษา 
เรามุง่มัน่ช่วยเหลือลกูค้าทกุรายเติมเต็มทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุค่า เพ่ือชีวิตเป่ียมสขุทกุครอบครัว
วฒันธรรมพฤกษา 
ฉนัมีใจรักเมตตา เตม็ใจช่วยเหลือลกุค้า ให้ได้รับในสิ่งท่ีปรารถนา ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถึงสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ 
ฉนัเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบติังาน ฉนัเร่งลงมือปฏิบติังานให้ลกูค้าได้รับในสิ่งท่ี
ปรารถนา ลกูค้ามีความสขุ ฉนัมีความสขุ ฉนัภมิูใจในผลงานของฉนั 
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คา่นิยมพฤกษา 
“มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า” 
มุง่มัน่ ค้นหาและเข้าใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของทกุกลุม่ลกูค้าด้วยบ้านท่ีมีคณุคา่และบริการท่ีประทบัใจ 
 

“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” 
คิดสรรค์สร้างนวตักรรมเพ่ือสร้างสรรค์สนิค้าและบริการชัน้ยอดท่ีเหนือความคาดหมายและประทบัใจลกูค้า 
“ทาํงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม” 
ร่วมมือร่วมใจทํางานเป็นทีม เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพ่ือให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 
 

“มีวนัิยปฏบัิตงิาน” 
มีวินยัในการปฏิบติังาน ให้แล้วเสร็จทนัเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานท่ีมีคณุภาพ 
 

“ยดึม่ันจริยธรรม” 
ใจเราคิด เราพดู เรากระทํา เพ่ือประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 
5.3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คําอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน) 
5.4 ระดับความพงึพอใจของลูกค้า (ตัวชีวั้ดผลการดาํเนินงานที่ไม่ใช่การเงนิ) 
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า จึงให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ท่ีอยู่อาศยัท่ีจะสง่มอบให้กบัลกูค้ามีการพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทฯ 
ได้จดัให้มีฝ่ายวิจยัการตลาดและศนูย์กลางการจดัการนวตักรรมภายใน รวมทัง้ได้มีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 
เพ่ือทําการสํารวจ วิจัยและวิเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี ตลอดจนศกัยภาพของทําเลท่ีตัง้
โครงการในด้านสาธารณปูโภคต่างๆ ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีฐานข้อมลูท่ีเพียงพอในการท่ีจะทราบถึงความต้องการในตลาดท่ี
อยู่อาศยัของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงบทบาทและรูปแบบท่ีอยู่อาศยั ทําเลท่ีตัง้และระดบัราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้นําผลสํารวจจาก
การวิจยัไปใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในเร่ือง สดัสว่นทางการตลาดและ/หรือระดบัความพงึพอใจของลกูค้าปี 2558 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “สรุปสภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัไทยปี 2558”) 

 
5.5 ลักษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแข่งขัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

 
 5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 
 

5.7 ความเส่ียงหลัก (Key Risk) ในการดาํเนินธุรกจิ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจยัความเส่ียง) 
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5.8 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 
5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน) 

 
5.10 ประวัตขิองคณะกรรมการ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.11 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอสิระ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด ประวติักรรมการ
และผู้บริหาร) 

 
5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติั
เป็นประจําทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัและอตุสาหกรรมชัน้นําอ่ืนๆ ทัง้นี ้ท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร) 

 
5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมี

ขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการโดยรวม
ของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด 
(กรรมการผู้จดัการใหญ่) และหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.14 การเปิดเผยข้อมูลจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2558 และ 2557) 

 
5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ) 
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5.16 การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการระหว่างกัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั เร่ือง การทํารายการเก่ียวโยงกนั 

และรายการระหวา่งกนั) 
 

5.17 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ รายงานการซือ้-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบ 

 
5.18 การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หน่วย:หุ้น 

ช่ือ  ตาํแหน่ง 

ในรอบปี 2557        ในรอบปี 2558    
จาํนวนหุ้นคงเหลือ จาํนวนหุ้นคงเหลือ  เพิ่มขึน้/ลดลง 
ณ 30 ธันวาคม 

2557 
ณ 30 ธันวาคม 

2558 
ระหว่างปี 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการ 
- 103,500 103,500 

  และกรรมการอิสระ 
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 1,214,000,000 1,214,000,000 - 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ - - - 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ - - - 
5. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  กรรมการอิสระ 18,500 - (-18,500) 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ - - - 
7. นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ - - - 
8. นายเลอศกัดิ์ จลุเทศ กรรมการ - 19,500 19,500 
9. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 693,000 - (-693,000) 
10. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ กรรมการ 78,399,500 39,320,400 (-39,079,100) 
11. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 678,500 1,056,900 378,400 

12. นายนิมติร พลูสวสัดิ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

540,400 472,000 (-68,400) 

13. นายภคัริน ทตัติพงศ์ 
รักษาการกรรมการ
ผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 

19,000 19,000 - 
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ช่ือ  ตาํแหน่ง ในรอบปี 2557        ในรอบปี 2558    
  จาํนวนหุ้นคงเหลือ จาํนวนหุ้นคงเหลือ  เพิ่มขึน้/ลดลง 

  
ณ 30 ธันวาคม 

2557 
ณ 30 ธันวาคม 

2558 
ระหว่างปี 

14. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ 
รักษาการกรรมการ
ผู้จดัการ 
กลุม่โรงงานพรีคาสท์ 

- - - 

15. นายชาลี มาดาน 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานการเงินและ
บริหาร 
ความเสี่ยง 

- - - 

16. นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 

17. นายไมตรี ชยัมงคลานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 

 หมายเหต ุ การถือครองหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร 

 
5.19 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียของตนเอง คูส่มรส และ บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยสง่ข้อมลูสว่นได้เสียดงักลา่วไปยงัเลขานกุารบริษัท และให้เลขานกุารบริษัท จดัสง่สําเนา
รายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงาน
นัน้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการ
และผู้บริหารสง่แบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสีย (ฉบบัแก้ไข) ให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงและให้เลขานกุารบริษัทจดัส่งสําเนารายงาน (ฉบบัแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 
 5.20 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันที่สาํคัญต้องได้รับการพจิารณาและอนุมัตจิากคณะกรรมการ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการ จํานวน 1 
รายการ คือ บริษัทฯ ขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (สํานกังานขายชัว่คราว) ให้แก่นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ท่ีซอยอารีย์ 4 (ฝ่ังเหนือ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนือ้
ท่ีดินรวม 4 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา รวมเป็นเงินประมาณ 568,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาท) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปี 2558) 
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5.21 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี) 

 
5.22 นโยบายการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยเปิด
โอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีว่า ข้อมูลท่ีให้เป็นข้อมูลท่ีได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วและข้อมลูในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)    

นอกจากนี ้ ในปี 2558 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้รับรางวลัจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในงาน 
SET  Awards 2015 รางวลัท่ีได้รับจํานวน 1 รางวลั คือรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding 
Investor Relations Awards) ทัง้นีย้งัมีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ 
และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

 จดัประชมุนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพ่ือแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 
4 ครัง้ เพ่ือแถลงวิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจประจําปี แถลงผลประกอบการประจําปี ปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครัง้ ภายหลงัจากท่ีได้นําสง่งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
(Operating Results) ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว  

 จดัทํา / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกบัแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กบั
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ  รายไตรมาส  

 เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชมุทางโทรศพัท์ 
(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมลูด้านการเงิน 
(ท่ีผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหนกัทรัพย์แล้ว) ข้อมลูท่ีไม่ใช่การเงิน และความ
คืบหน้าด้านการดําเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปล่ียนมมุมองเชิงธุรกิจ อย่าง
สม่ําเสมอ โดยในปี 2558 มี Company Visit  46 ครัง้ และมี Conference Call 8 ครัง้ เย่ียมชมโรงงาน 1 ครัง้
และเย่ียมชมโครงการ รวม 7 ครัง้ 

 นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast 
Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลติแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ท่ีทนัสมยั 
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ท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ
คอนโดมิเนียม  

 ร่วมกิจกรรมกบัทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ งาน SET in the city และ งาน Opportunity day 
เพ่ือให้ข้อมลู ตอบข้อซกัถาม ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และส่ือมวลชน  

 ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามคําเชิญของบริษัทฯ หลกัทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมลู
ตอบข้อซกัถามรวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจของผู้ ถือหุ้นนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนัโดย
ในปี 2558 มี Roadshow ในประเทศ 4 ครัง้ และตา่งประเทศ 5 ครัง้ 

 เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์  รวมถึงการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือจะได้นํามา
พฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ    
 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูเก่ียวกบั
บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท์ (66) 2298 0101 
ตอ่ 2669, 1615, 1107  
 
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

 
บริษัทฯ  จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  
 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
ควบคมุการบริหารงานภายในบริษัทฯ  ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั รวมทัง้
คู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ  อย่างเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารท่ีเป็นหวัหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ       
นายเปรมศกัด์ิ วิลลกิลุ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 

 
6.2 การบริหารความเส่ียง  
บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดให้มี
การสอบทานปัจจยัความเส่ียงในทกุๆ ด้านอยา่งสม่ําเสมอ ครอบคลมุถงึความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงทางการเงิน การ
บริหารการก่อสร้าง และความเส่ียงด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกบัโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ การ
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กําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล ทัง้นีโ้ดยมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเก่ียวกับ   
ความเส่ียงท่ีสําคญั 

 
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น  

แนว ทาง เดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของกลุม่บริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม  
ความซ่ือสตัย์ ในวิถีทางท่ีสร้างสรรค์เท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม การ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การต่อต้านการให้สินบน การเก่ียวข้องกบัการเมือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด การ
เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนษุยชน โดยพนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดยกําหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบคุคลทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เสริม
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความ
เข้าใจยอมรับและศรัทธามาตัง้แตปี่ 2549  

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมได้มีมติเป็น      
เอกฉันท์อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามคําแนะนําของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
มากขึน้  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วย
คณุธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ 
Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์) รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางวารสารใต้ร่ม
พฤกษา, E-mail ฯลฯ และจดัเตรียมช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้เสีย  ซึง่รวมถึงพนกังานสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการ
บริษัทผา่นทางเวบ็ไซด์ได้ด้วย 

นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยงัได้จดัทําวีดีทศัน์ (VDO) เพ่ือเผยแพร่และสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนกังานรับทราบ รวมทัง้จดัให้มีการฉายให้
พนกังานใหม่รับทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ  โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  
พนัธกิจ วฒันธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมี
จดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
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11.2  การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้
(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 
ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 
วนั ก่อนและ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่า ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินยั
เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและ
ดําเนินคดีในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมาย 
 
11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 ให้แก่ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในประเทศไทย และสําหรับค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย มลัดีฟส์ และเวียดนาม
โดยได้จ่ายให้กบักลุม่บริษัท เคพีเอม็จี มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : บาท 2558 2557 2556 2555 2554 
คา่สอบบญัชีบริษัท ฯ และ บริษัท
ยอ่ยในประเทศไทย 

3,780,000 3,980,000 3,600,000 3,600,000 3,900,000 

คา่สอบบริษัทย่อยในตา่งประเทศ 908,037 1,437,420 1,795,950 1,077,536 1,342,345 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 131,000 132,000 157,000 245,500 131,760 
รวม 4,819,037 5,549,420 5,552,950 4,923,036 5,374,105 
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นอกจากนี ้ยงัมีคา่บริการอ่ืน ๆ ดงันี ้
 
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
 

หน่วย : บาท 2558 2557 2556 2555 2554 
รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 785,600 1,551,500 2,134,300 1,675,115 721,220 
 
2. บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั 
 

หน่วย : บาท 2558 2557 2556 2555 2554 
ตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน - - - - 107,877 
ตรวจสอบงานระบบสารสนเทศ - 1,064,650 - - - 
สอบทานระบบ PISIS - 856,000 - - - 
โครงการบริหารความตอ่เน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) 

4,500,000 500,000 - - - 

กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและทํา
งบประมาณ BOQ 

2,621,500 - - - - 

การจดัทํา Purchase order 374,500 - - - - 
โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
สายงานบญัชีและการเงิน 

714,760 - - - - 

ระบบควบคมุภายในขบวนการ
บริหารคา่ตอบแทน 

420,620 - - - - 

รวม 8,631,380 2,420,650 - - 107,877 
 
3. บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอม็จี ภมิูไชย จํากดั 

 

หน่วย : บาท 2558 2557 2556 2555 2554 
คา่ท่ีปรึกษาด้านการลงทนุ - - 4,368,000 - - 

รายงานเก่ียวกบักฎหมาย
ประเทศอินเดีย 

- - - - 32,100 

 หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธรุกิจ จํากดั บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จํากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และขอบเขตงานท่ีให้คําปรึกษาดงักลา่วไม่ซํา้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
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11.4 การปฎบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
       บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ในเร่ืองอ่ืนๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชมุของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่ได้มีการเปิดเผยไว้ในสว่นการจดัการ หวัข้อการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น   
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีวา่เราเปรียบเสมือนสว่นหนึ่งของสงัคม ท่ีจะ
ร่วมก้าวเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคม
อยา่งตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Pruksa CSR Policy) คือ 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุง่พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
โดยผลิตสนิค้าและการให้บริการท่ีมีคณุภาพ 
ด้วยการปลกูฝังคา่นิยมให้พนกังานใช้ใจในการทํางานตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือตอบ

โจทย์ทางสงัคม เป็นการสร้างคณุค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสงัคม (Creating Share Value : CSV) เพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ยืน ด้วยการนําความเช่ียวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสงัคมอย่างยัง่ยืนไป
พร้อมกันอย่างชัดเจน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองค์กร โดยตวัอย่าง CSV ของบริษัทฯ ได้แก่ การพฒันา
เทคโนโลยี Pruksa Precast และ Pruksa REM (Real Estate Manufacturing) มาใช้ในการสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพ
ให้แก่ลกูค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพและรอบการบริหารธุรกิจท่ีลดลง มี
การโอนกรรมสทิธ์ิและสง่มอบบ้านให้ลกูค้า และทํารายได้ให้กบับริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี เป็นต้น 
 
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพ่ือความย่ังยืน 

ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดําเนินงานด้านสงัคม (CSR after 
Process) ท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญั และดําเนินมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยแบง่ออก 3 ด้าน ได้แก่ 

 
ด้านการศกึษาและพัฒนาเยาวชน  

เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพฒันาเยาวชนเป็นรากฐานในการสร้างคนให้มีคณุภาพ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายสนบัสนนุโครงการสง่เสริมด้านการศกึษาตา่งๆ มากมาย อาทิ  

 

 มอบท่ีดินจํานวน 136 ไร่ บริเวณพืน้ท่ีเขตบางขุนเทียน ให้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพ่ือ
นําไปพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมถงึพฒันาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของนกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจนชมุชนรอบข้าง 

 โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสงัคม ให้แก่
น้องๆ นกัเรียน จํานวน 9 โรงเรียน ได้แก่  
1. โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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2. โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ จงัหวดัชลบรีุ 
3. โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา กรุงเทพฯ 
4. โรงเรียนการทํามาหากินวดัโพธ์ิเฉลมิรักษ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
5. โรงเรียนวดักะสงัข์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
6. โรงเรียนวดัลาดทราย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
7. โรงเรียนวดัฉาง จงัหวดัปทมุธานี 
8. โรงเรียนลิน้จ่ีอทุิศ จงัหวดัปทมุธานี 
9. โรงเรียนวดัทุง่กระพงัโหม จงัหวดันครปฐม 
 

 โดยมีกิจกรรมการสร้างพืน้ท่ีสีเขียว ด้วยการให้ความรู้เร่ืองการปลกูไม้ยืนต้น, ไม้ผล, ไม้ประดบั, ผกัสวนครัว และการ
คดัแยกขยะเพ่ือนํากลบัมารีไซเคิลเป็นปุ๋ ยหมกัชีวภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตวัผู้ เรียน สถานศกึษา  

 การมอบทนุพฤกษา ให้แก่ นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ในระดบัประถม มธัยม และ
อดุมศกึษา จํานวนทัง้สิน้ 538 ทนุ เป็นเงิน 3.73 ล้านบาท ซึง่บริษัทดําเนินมาอยา่งตอ่เน่ือง  

 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีบริษัทฯ ให้
ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง โดยการสนบัสนนุหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมลูนิธิต่างๆ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม ได้แก่  

 โครงการ "Pruksa Caring 2015" กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีดีแก่ลกูค้าและชมุชน ด้วยการตรวจสขุภาพฟรี และ
กิจกรรมดีๆ ท่ีให้สาระความรู้และความสนกุสนาน อาทิ เทคนิคการจดัสวนในขวดแก้ว การปลกูผกัจากวสัดเุหลือ
ใช้ การทําอาหารจากดอกไม้ รวมถึงการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในชมุชนด้วยการมอบต้นไม้มงคล เป็นต้น นอกจากนีย้งั
สง่เสริมให้ลกูค้าและชมุชนได้มีการร่วมทําบญุตกับาตร และฟังธรรมบรรยาย  

  บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ผู้ บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการบริจาคโลหิตเพ่ือสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผู้ ป่วยทัว่ประเทศ ของศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ พฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2558 บริษัทฯ 
สามารถรณรงค์ให้มีผู้ เข้าร่วมบริจาคโลหิตคิดเป็นปริมาณกวา่ 250,400 ซีซี 

 กิจกรรม “ปันนํา้ใจให้น้อง” ร่วมบริจาคเงิน อปุกรณ์การเรียน อปุกรณ์กีฬา และของเด็กเลน่ แก่ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวณชายแดน และ  โรงเรียนวดัคลองโค จงัหวดัชลบรีุ 

 กิจกรรม “รวมพลงัจิตอาสาพฒันาชมุชน” ร่วมกบัชมุชนมสัยิดบ้านพอน อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ปรับปรุงและ
ซอ่มแซมมสัยิด ซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโครงการฯ 

 พฤกษา รวมพลงันํา้ใจไทยเพ่ือเนปาล มอบเงินบริจาค จํานวน 500,000 บาท ให้กบัสภากาชาดไทย เพ่ือนําไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผน่ดินไหวท่ีเนปาล  
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 เข้าร่วมโครงการ “การจดัการสิ่งแวดล้อมโดยชมุชน” ร่วมกบัสํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมให้
ชมุชนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดัการขยะภายในบ้านให้เกิดประโยชน์ ด้วยการแปรรูปเป็นนํา้หมกัและปุ๋ ย
หมกัชีวภาพ และการจดัการนํา้เสียภายในชุมชน โดยมีโครงการบ้านพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมลาดกระบงั) 
เป็นโครงการต้นแบบ 

 
 ด้านศาสนาและศลิปวัฒนธรรม  

 
  ตลอดปี 2558 บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน และครอบครัว ได้มีสว่นร่วมในการทํานบํุารุงศาสนา รวมถึง
การจดักิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวฒันธรรม ดงันี ้ 

 โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข” เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ในสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ อาทิ ศูนย์
วิปัสสนายวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, วดัสนุนัทวนาราม จงัหวดักาญจนบรีุ, หอจดหมายเหตพุทุธทาส 
อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

 ทําบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํา้ฝน ณ วดัศรีวารีน้อย, วดัทิพพาวาส, วดัแสงธรรมบรุาราม, วดัน้อย
สวุรรณาราม และวดัคลองปลดัเปรียง เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทย  และร่วมทําความสะอาด 
ศาสนสถาน ณ วดัสริิโสภณวนาราม อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ ในวนัเข้าพรรษา 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยนํากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคู่กบักรอบแนวการบริหารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : 
ERM) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาให้ระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงมีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงักําหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ
การประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่มี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารทําการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท จากนัน้นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 โดย
มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชมุด้วย 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี
สาระสําคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้การควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบพอสรุป
สาระสําคญั ได้ดงันี ้
 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 
 บริษัทฯ ได้จดัให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปตามท่ี
บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึน้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้
กําหนดให้มีวัน CG Day ขึน้ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันในคู่มือ
จรรยาบรรณฯ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ี
คํานึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เชิญผู้ รับเหมา ผู้ผลิต ผู้จดัจําหน่าย
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และคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมทําความเข้าใจ และลงนามในคํารับรองการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายในองค์กรร่วมกันกับ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 
 
การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนด
กรอบ และแนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้
ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการจดัทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ประเมินปัจจยัความเส่ียง
ทัง้ 4 ด้านคือ ด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบติังาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต เพ่ือจดัให้มีระบบการป้องกนัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้เชิญตวัแทนจากสายการปฏิบติังาน
แตล่ะสายงาน มานําเสนอการดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั
องค์กร ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบติั ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทัง้นีใ้นปี 2558 ได้
มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรทัง้สิน้ 12 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึง
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรทกุไตรมาส 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและกํากับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและลด
ผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เม่ือเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามา
ดําเนินโครงการ 
 
การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities) 
 
 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคมุ โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 
และดชันีวดัความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ ต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบซึ่งกนัและกนั บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบติังาน ซึง่ใช้เป็นกรอบใน
การกําหนดแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกนั และลดความเส่ียงต่อความเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของ
บริษัทฯ เพ่ือใช้ในการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ
คลอ่งตวัและมีการควบคมุท่ีเหมาะสมเพียงพอ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower 
Policy) รวมทัง้ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมัน่ใจว่า ข้อมลูการร้องเรียนจะได้รับการดแูลรักษาเป็นความลบั ไม่ร่ัวไหลไปสู่
บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  นอกจากนีเ้พ่ือให้มีการปฏิบติัอยา่งถกูต้อง และสอดคล้องกบักฎระเบียบบริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการ
เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีมาตรการท่ีรัดกมุ เหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทฯ มี
การทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติั
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โดยผู้ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
 บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีระบบข้อมลู และช่องทางการ
ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียง
พอท่ีจะใช้ในการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน ระบบด้านการส่ือสารภายในนัน้ บริษัทฯ ได้ให้
ข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานท่ีเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการส่ือสารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีการให้
ข้อมลูข่าวสาร ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทัง้จดัสง่รายงานการดําเนินงานให้สถาบนัต่างๆ ตาม
ระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตามกําหนดเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 บริษัทฯ มีระบบควบคมุการรับสง่ หรือนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบ มีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และ
อํานาจของบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดสิทธิใน
การเข้าถงึข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเทา่นัน้ 
 
ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารในแตล่ะสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบั
เป้าหมายท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมได้อย่างทนัท่วงที ผ่านคณะจดัการ ซึง่มีการประชมุ
เป็นประจําทุกสปัดาห์ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้หรือไม ่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุเดือน  
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14. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกนัซึง่กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 
 ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคตบริษัทฯ จะกําหนด
กรอบของรายการดงักลา่ว ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกบัราคา และเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยติุธรรม
สมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น        
ผู้พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักลา่ว เพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการตามกรอบท่ีกําหนดตอ่ไป 
 
 อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการ
โยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได้คํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 

14.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

บุคคลที่
เก่ียวข้อง 

ความสัมพนัธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 
2558 

ณ 31 ธ.ค.
2557 

ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1 
นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ เช่า พืน้ท่ีใน
อาคารหลกัส่ีพลาซ่า    
ชัน้ 10 ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของ นายทองมา      
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ เพ่ือใช้
เป็นศนูย์ฝึกอบรม
สว่นกลาง 

3.2 3.2 สัญญาเช่าและบริการพืน้ท่ี 425.68 ตาราง
เมตรตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2556 - 30 กนัยายน 
2558 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2559  
ในอตัราเดือนละ 268,148 บาท 

สรุป โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด และในเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากท่ี
บริษัทฯ เข้าทํากบับคุคลภายนอก โดยเทียบ
กับอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการท่ีบริษัทฯ
เช่ากบัผู้ ให้เช่ารายอ่ืน 
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บุคคลที่
เก่ียวข้อง 

ความสัมพนัธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 
2558 

ณ 31 ธ.ค.
2557 

ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 2 
นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ
และผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ขายท่ีดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง (สํานักงาน
ข ายชั่ ว ค ร า ว )  ใ ห้ กั บ
กรรมการบริษัท 

568.0 - มลูคา่รวมของท่ีดินเป็นจํานวนเงิน 568.0 ล้าน
บาท โดยเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงของ
บ ริ ษั ทจดทะ เ บี ยนตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณา
ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 1.87 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2558 ซึง่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อย
ละ 0.03 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าของ
ทรัพย์สินท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 
ทัง้นีร้ายการดงักลา่วได้ผ่านความเห็นชอบของ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตรวจสอบของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 
2558 และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี
14 พฤษภาคม 2558 เน่ืองจากเป็นราคาขายท่ี
เหมาะสมและมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน
เฉล่ียของผู้ประเมินอิสระทัง้ 6 รายซึ่งได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

      

 
14.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีได้มีการเปิดเผยข้างต้น และมีความเหน็วา่
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นรายการอนัเป็นปกติของธุรกิจ และมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องหรืออาจ
มีความขดัแย้งแตอ่ยา่งใด 
 

14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 
 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้
สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
จําเป็นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
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ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวจะถูกนําไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือ    
สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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15. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

15.1 งบการเงนิ 
 

15.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัท่ีรายงาน   สําหรับปีสิน้สดุ 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2557 31 ธ.ค. 2556 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2557 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 19 ก.พ. 2559 31 ธ.ค. 2558 
  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 
จากรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด) ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ปี 2557 และ ปี 2558  มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
15.1.2. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  
 
งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2556 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2557 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                                                                     
 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)   

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

สนิทรัพย์             

สนิทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,036.2 1.8 463.9 0.8 1,335.0 2.0 

เงินลงทนุชัว่คราว 779.0 1.4 447.5 0.7 325.9 0.5 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 48,686.6 86.6 53,826.8 88.2 57,590.2 88.2 

เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน  562.1 1.0 293.0 0.5 623.4 1.0 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้า 866.5 1.5 706.6 1.2 405.9 0.6 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 360.7 0.6 212.1 0.3 228.2 0.3 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 52,291.1 93.1 55,949.9 91.7 60,508.6 92.6 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในการร่วมการค้า 0.0 0.0 101.5 0.2 107.5 0.2 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 610.6 1.1 439.1 0.7 232.2 0.4 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,702.3 4.8 3,890.1 6.4 3,871.9 5.9 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 252.5 0.4 271.4 0.4 313.5 0.5 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 200.1 0.4 202.3 0.3 98.4 0.1 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 137.7 0.2 174.3 0.3 176.8 0.3 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,903.2 6.9 5,078.7 8.3 4800.3 7.4 

รวมสนิทรัพย์ 56,194.3 100.0 61,028.6 100.0 65,308.9 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                               
(หน่วย: ล้านบาท)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

 (ปรับปรุงใหม่)  

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,697.6 11.9 2,047.6 3.4 0.0 0.0 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 2,090.3 3.7 2,129.2 3.5 1,575.9 2.4 

เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน 3,197.5 5.7 2,094.3 3.4 4,292.5 6.6 

เงินกู้ ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 250.0 0.4 247.0 0.4 0.0 0.0 

หุ้นกู้ ระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 0.0 0.0 3,000.0 4.9 6,000.0 9.2 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 7.2 0.0 4.4 0.0 0.7 0.0 

เงินมดัจําจากลกูค้า 1,749.3 3.1 1,439.8 2.4 974.9 1.5 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 652.2 1.2 820.0 1.3 688.7 1.0 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,352.8 4.2 2,193.5 3.6 2,676.3 4.1 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 
  

16,996.9  
  

30.2  
  

13,975.8  
  

22.9  16.209.0 24.8 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน             

เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0 0.8 

หุ้นกู้ ระยะยาว 14,000.0 24.9 17,000.0 27.9 14,000.0 21.4 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.6 0.0 1.8 0.0 0.3 0.0 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 114.7 0.2 203.9 0.3 247.4 0.4 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 142.5 0.3 139.9 0.2 144.2 0.2 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 
  

14,264.8  
  

25.4  
  

17,345.6  28.4 14,881.9 22.8 

รวมหนีส้นิ 
  

31,261.7  
  

55.6  
  

31,321.4  
  

51.3 31,090.9 47.6 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  
                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 
 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

 (ปรับปรุงใหม่)  

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น              

ทนุเรือนหุ้น              

ทุนจดทะเบียน  2,265.8   2,270.3   2,285.3  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 2,222.8 4.0 2,226.7 3.7 2,231.1 3.4 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,594.3 2.8 1,672.4 2.7 1,778.0 2.7 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 18.4 0.0 17.7 0.0 45.3 0.1 

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว       

   ทนุสํารองตามกฎหมาย 226.6 0.4 227.0 0.4 228.5 0.4 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 20,938.6 37.3 25,646.5 42.0 29,979.4 45.9 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผ้ถือหุ้น (69.8) (0.1) (84.2) (0.1) (35.3) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 24,930.9 44.4 29,706.1 48.7 34,227.0 52.4 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 1.7 0.0 1.1 0.0 (9.0) 0.0 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  24,932.6 44.4 29,707.2 48.7 34218.0 52.4 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 56,194.3 100.0 61,028.6 100.0 65,308.9 100.0 
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
 (ปรับปรุงใหม่)  

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 38,847.7             99.5  42,781.0 99.4 51,239.8 99.6 

รายได้อ่ืน 193.4                 0.5  245.9 0.6 198.1 0.4 

รวมรายได้ 39,041.1          100.0  43,026.9 100.0 51,437.9 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์* 25,349.9               65.3  27,094.6 63.3 33,984.3 66.3 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,046.0                 7.8  3,363.6 7.8 3,766.7 7.3 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 3,030.7                 7.8  3,717.6 8.6 3,894.0 7.6 

ต้นทนุทางการเงิน 415.1                 1.1  375.8 0.9 327.7 0.6 

รวมค่าใช้จ่าย 31,841.7           81.6  34,551.6 80.3 41,972.7 81.6 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้า 0.0 0.0 (6.8) (0.0) 3.1 0.0 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 7,199.4 
  

18.4  8,468.5 19.7 9,468.3 18.4 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้        (1,398.6)               (3.6) (1,814.7) (4.2) (1,798.0) (3.5) 

กาํไรสาํหรับปี 5,800.8           14.9  6,653.8 15.5 7,670.3 14.9 
หมายเหต:ุ * อตัราสว่นในงบกําไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
                                                                                                                                                  (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

 (ปรับปรุงใหม่)  

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  
รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       
กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 0.0 - (55.9) - 0.0 - 

 0.0 - (55.9) - 0.0 - 
รายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลตา่งจากอตัรแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
หย่วยงานตา่งประเทศ 4.8 - (14.3) - 49.1 - 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของ 
   เงินลงทนุเผ่ือขาย (0.3) - (0.1)  - (0.2) - 

-  (14.4)  48.9  
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี-สุทธิจาก
ภาษี 4.5  -       (70.3) - 48.9 - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 5,805.3  -  6,583.5  -  7,719.2 -  

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

 (ปรับปรุงใหม่)  
จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,801.8   6,654.5      7,680.4   
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานวจควบคมุ (1.0)     (0.7)     (10.1)   
               

กาํไรสาํหรับปี 
  

5,800.8    
  

6,653.8   7,670.3   

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
2.61   

 
2.99   3.44   

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 2.61   2.99   3.44   
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

2556 
 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
กําไรสําหรับปี          5,800.8  6,653.8 7,670.3 
รายการปรับปรุง    
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ระหวา่งการพฒันา (กลบัรายการ)             (34.9) 55.7 (38.7) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (กลบัรายการ)                   45.0  41.7 (12.9) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน (กลบัรายการ)             (12.2) - - 
คา่เผ่ือการด้อยคา่จากสินทรัพย์ - 76.8 (0.5) 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย             374.0  348.2 425.9 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์               (7.7) (4.2) (4.1) 
ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 8.6 - 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - (92.0) 5.9 
ขาดทนุจาการบริจาคอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - 140.1 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน                 5.7  (18.0) 66.8 
ผลประโยชน์พนกังาน               20.9  19.4 43.5 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์               12.3  11.8 61.4 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ (กลบัรายการ)               36.6  (2.7) 4.3 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว             (14.5) (5.0) (2.4) 
สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 6.8 (3.1) 
ต้นทนุทางการเงิน             415.1  375.9 327.8 
ภาษีเงินได้          1,398.6  1,814.7 1,798.0 
รวม       8,039.7  9,291.5 10,482.3 
 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน      
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา      (10,648.7) (4,490.9) (2,976.0) 
เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน             254.7  269.3 (330.1) 
จ่ายเงินลว่งหน้าคา่สินค้า           (345.1) 159.9 300.6 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน             (81.1) 45.0 (16.1) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน             (22.7) (36.6) (2.5) 
เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอ่ืน             563.3  39.1 (553.2) 
เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน          2,729.4  (1,103.2) 2,688.1 
เงินมดัจําจากลกูค้า           (219.2) (309.4) (464.9) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

2556 2557 2558 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน             799.7  (209.2) 524.4 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน          1,069.9  3,655.6 9,652.6 

จ่ายภาษีเงินได้        (1,292.1) (1,628.9) (1,837.1) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน         (222.2) 2,026.7 7,815.5 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ       

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ             (24.3) - - 

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 236.9 35.5 

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์           (848.8) (1,515.9) (427.7) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์               41.2  40.4 8.4 

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             (93.4) (60.5) (81.5) 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว      (25,784.3) (13,588.6) (7,135.9) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว        25,869.7  13,925.0 7,259.7 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยลดลง                 2.5  - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)ในกจิกรรมลงทนุ         (837.4) (962.7) (341.5) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

จ่ายต้นทนุทางการเงิน        (1,089.9) (1,104.7) (1,038.5) 

จ่ายเงินปันผล        (1,110.4) (1,890.2) (3,346.0) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)          5,168.8  (4,649.9) (2,047.6) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั             141.2  69.3 76.2 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว                   -   1,087.0 1,050.0 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว        (3,229.6) (1,090.0) (1,297.0) 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ ระยะยาว          6,000.0  6,000.0 3,000.0 

ชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว        (4,500.0) - (3,000.0) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ       1,380.1  (1,578.5) (6,602.9) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ          320.5  (514.5) 871.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี             715.7  978.4 463.9 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี       1,036.2  463.9 1,335.0 
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รายการทีม่ใิช่เงนิสด: 

เจ้าหนีค้า่อปุกรณ์ท่ียงัมิได้ชําระเงิน          (16.7) 32.4 (41.3) 
รับโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการ
พฒันา, สทุธิ         503.6 42.8 (38.3) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
  

ประจาํปี   2556 2557  2558  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)         

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.08 4.01 3.73 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.02) 0.13 0.54 

อตัราสว่นการหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 0.59 0.59 0.61 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 645 623 598 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)        

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 34.75 36.70 33.68 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 18.53 19.80 18.48 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 14.86 15.50 14.91 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 25.77 24.40 24.03 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   ร้อยละ  11.60 15.10 15.50 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.78 0.73 0.81 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)        

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.25 1.05 0.91 

อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.84 0.75 0.58 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  ร้อยละ  32.6 33.5 50.8 
หมายเหต ุ:     เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2556 ได้รับอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.85 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2557 ได้รับอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ในอตัรา 1.75 บาทต่อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น 
คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาทต่อหุ้น  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน (เทา่) 
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียน (เฉล่ีย) (เทา่) 
   

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) (เทา่) 
   

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 365 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (วนั) 
   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 
   

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

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) / สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
   

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (เทา่) 
   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
= หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
(เทา่) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลตอ่หุ้น (Dividend per share) / กําไรตอ่หุ้น (EPS) (ร้อยละ) 
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16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการและผลการดาํเนินงาน 
 

ในการอา่นคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควร
ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ
ข้อมลูท่ีนําเสนอไว้ในเอกสารฉบบันีป้ระกอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ข้อมลู
ทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวมประจําปี การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน
และมลูคา่ตา่งๆ  รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉล่ียในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการคํานวณจากงบการเงินรายปี 

 
16.1  ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา  
 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์และอาคารชดุ และ
เป็นผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮ้าส์สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง และในปี 2555 เป็นต้นมาบริษัทฯ เร่ิมเน้นการ
ลงทนุโครงการอาคารชดุ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสว่นต่อขยาย ใกล้แห่งชมุชนและใกล้เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกขึน้เพ่ือ
ตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีมี
การบริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ประกอบ
กบัมีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคา
ขายท่ีอยูอ่าศยัท่ีบริษัทฯ สร้างด้วยต้นทนุท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน เม่ือเทียบกบัท่ีอยูอ่าศยัในรูปแบบ ขนาด และทําเล
ท่ีใกล้เคียงกนั ด้วยกลยทุธ์ทางด้านราคาขายและการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค
อยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถครองใจผู้บริโภคตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯมียอดจองซือ้ใหม่และมีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
                                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

 สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
   เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ 2557 
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2558 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ   2556 

ยอดจองซือ้ใหม่สทุธิ 41,282.1 40.4 39,089.9 (5.3) 42,385.6 8.4 
รายได้รวม 39,041.1 43.8 43,027.0 10.2 51,437.9 19.5 
กําไรสทุธิสําหรับปี 5,800.8 48.8 6,653.8 14.7 7,670.3 15.3 
กําไรสทุธิ - สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,801.8 48.8 6,654.5 14.7 7,680.4 15.4 

 
ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 43.8 ร้อยละ 10.2 และร้อย

ละ 19.5 ตามลําดบั โดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.5 ร้อยละ 99.4 และ
ร้อยละ 99.6 ของรายได้รวมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบัการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์
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เป็นผลจากการขยายโครงการอย่างต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ให้ทนัสมยัและรวดเร็วทําให้
บริษัทฯ สามารถโอนบ้านให้กบัลกูค้าได้เร็วขึน้  

 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2558 เท่ากับ 7,670 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้

รวม โดยมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,016 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.3 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะรายได้จากอาคารชดุท่ีเพิ่มขึน้ และความสามารถในการควบคมุและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงแม้จะมีอตัราต้นทนุขายท่ีเพิ่มขึน้ก็ตาม กําไรสทุธิแบ่งเป็น
กําไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 7,680  ล้านบาท และส่วนขาดทนุของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมเท่ากบั 10 ล้าน
บาท 

รายได้รวมของบริษัทฯ	
 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลติภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

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

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

ตา่งประเทศ 497 1.3 441 1.0 278 0.5 

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

อ่ืนๆ * 37 0.1 79 0.2 568 1.1 

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

รายได้อ่ืน 193 0.5 246 0.6 198 0.4 

รายได้รวมทัง้หมด 39,041 100.0 43,027 100.0 51,438 100.0 
หมายเหต:ุ * อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปลา่และรายได้จากคา่ก่อสร้าง 

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

เทียบกับรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลกัคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 11,824 
ล้านบาท 
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สําหรับปี 2556 รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากบั 20,669 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้ 5,761 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.6  รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากบั 9,195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 420 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8  ซึง่เป็นผลจากการขยายการลงทนุในโครงการต่างๆ และสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน 
และเร่งการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีท่ีผ่านมา 
สําหรับอาคารชดุมีรายได้เท่ากบั 8,450 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,613 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 197.8  เน่ืองจากมีโครงการ
อาคารชดุท่ีสร้างเสร็จในปี 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 มาจากปัจจยัหลกัคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 3,933 ล้าน
บาท 

 
สําหรับปี 2557 รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากบั 22,791 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ 

เพิ่มขึน้ 2,122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3  รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากบั 9,776 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 581 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 สําหรับอาคารชดุมีรายได้เท่ากบั 9,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7  
ซึง่เป็นผลจากการขยายการลงทนุในโครงการต่างๆ และสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน และเร่งการสง่มอบบ้าน
ให้ลูกค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีท่ีผ่าน  ในขณะเดียวกันมีโครงการ
อาคารชดุท่ีสร้างเสร็จและรับรู้รายได้ในรอบปีนีเ้พิ่มขึน้จงึทําให้มีรายได้จากสว่นอาคารชดุเพิ่มมากขึน้เช่นกนั   
 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อสงัหาฯ เท่ากบั 51,240 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากบ้านทาวน์
เฮ้าส์เทา่กบั 23,023 ล้านบาท ซึง่ยงัเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ลําดบัถดัมาเป็นรายได้จากอาคาร
ชดุเท่ากบั 17,236 ล้านบาท ซึ่งปีนีมี้การเติบโตอย่างมาก เพิ่มขึน้ 7,542 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 77.8 เน่ืองจากในปีนีมี้
อาคารชดุหลายโครงการท่ีสร้างเสร็จและสามารถโอนกรรมสทิธ์ิได้จงึสง่ผลให้รายได้จากกลุม่อาคารชดุเพิ่มขึน้มาก สําหรับ
รายได้จากบ้านเด่ียวเทา่กบั 10,135 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7                                                                          

  
ค่าใช้จ่าย 
 
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์  

 
ปี 2556 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 25,349.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเทา่กบั 17,890.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
สว่นท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน  / 16.การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ  หน้า 194 

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถ
ควบคมุ และบริหารจดัการต้นทนุคา่ก่อสร้างตา่งๆ ของโครงการได้มีประสทิธิภาพ 

 
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 27,094.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 

ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 25,349.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 
เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถควบคุม และบริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้างต่างๆ ของโครงการได้มี
ประสทิธิภาพ 

 
สําหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 33,984 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

66.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 27,095 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 63.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 
ปัจจยัหลกัเน่ืองจากในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมาต้นทนุคา่ท่ีดินเพิ่มสงูขึน้มากทําให้ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ อย่างไร
ก็ตามบริษัทยงัคงรักษาคณุภาพผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานอยูเ่สมอ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 

ในปี 2556 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทา่กบั 6,076.7 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนเทา่กบั 
2,152.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.8 มีสาเหตมุาจาก 

-     คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 1,096.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.2 ซึง่ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายเพ่ิมขึน้ 629.3 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.7 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ เพิ่มขึน้ 385.1 ล้านบาท 
และ 81.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 45.2 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน  

- คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 1,056.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.5 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายของพนกังานจํานวน 593.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.5 การเพิ่มขึน้ของคา่ท่ีปรึกษาจํานวน 
45.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.5 และมีประมาณการความเสียหายจากคดีความเพิ่มขึน้จํานวน 36.7  
ล้านบาท 

 
ในปี 2557 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทา่กบั 7,091.0 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้จากของปีก่อน

เทา่กบั 1,014.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีสาเหตมุาจาก 
- คา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบั 3,363.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 317.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 จากปีก่อน 

เป็นการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เทา่กบั 123.1 ล้านบาท และคา่ใช้จ่าย
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ในการสง่เสริมการขายเพ่ิมขึน้ 47.3 ล้านบาท คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ 
เพิ่มขึน้ 147.2 ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2557 เทา่กบั 3,727.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเทา่กบั 696.7 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายของพนกังานจํานวน 348.0 ล้าน
บาท คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เทา่กบั 172.0  ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ เพิ่มขึน้
เทา่กบั 176.7 ล้านบาท 
 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทา่กบั 7,661 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้จากของปีก่อนเทา่กบั 
580 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8.2 โดยมีสาเหตมุาจาก 

- คา่ใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2558 เทา่กบั 3,767 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 403 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.0 
จากปีก่อน เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เท่ากบั 35 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ 118 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน
กรรมสทิธ์ิ เพิ่มขึน้ 250 ล้านบาท  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2558 เท่ากบั 3,894 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 177 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายของพนกังานเพิ่มขึน้เท่ากบั 188 
ล้านบาท ค่าท่ีปรึกษาเพิ่มขึน้เท่ากบั 67 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ลดลงเท่ากบั 78 ล้าน
บาท 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 
สําหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 415.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม 

เพิ่มขึน้ 110.4 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 36.2 เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

 
สําหรับปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 375.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ

รายได้รวม ทัง้นีต้้นทนุทางการเงินลดลงจากปีก่อน 39.2 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.4 
 
สําหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 328 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ

รายได้รวม ทัง้นีต้้นทนุทางการเงินลดลงจากปีก่อน 48 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.8 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2556 เท่ากบั 1,398.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้รวม ซึง่สงูกว่าปี
ก่อนจํานวน 275.7 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ  
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อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 19.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะท่ีอตัรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 22.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาเหตท่ีุอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากประกาศพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
และยกเว้นรัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 
20 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 และ 2557 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2557 เท่ากบั 1,811.7  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของรายได้รวม ซึ่งสงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 413.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย    
 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 21.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะท่ีอตัรา

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 19.4 ของกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2558 เทา่กบั 1,798 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม ซึง่ลดลงกวา่ปี
ก่อนจํานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 เน่ืองจากบริษัทได้ปฎิบติัตามคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 148/2557 เร่ืองการ
คํานวณกําไรสทุธิและเงินได้สทุธิสําหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสทิธ์ิทําให้ทางบญัชีและทางภาษีเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกนั 
 
กาํไรสุทธิ 

 
บริษัทฯมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 เท่ากบั 5,800.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม โดยมีกําไร

สทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,902.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 เท่ากบั 6,653.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้

รวม โดยมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 853.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และความสามารถในการควบคมุและบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็นกําไรสว่นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 6,654.5  ล้านบาท และ
สว่นขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 0.7 ล้านบาท 

 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2558 เทา่กบั 7,670 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม 

โดยมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,016 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.3 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะรายได้จากอาคารชุดท่ีเพิ่มขึน้ และความสามารถในการควบคุมและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงแม้จะมีอตัราต้นทนุขายท่ีเพิ่มขึน้ก็ตาม กําไรสทุธิแบ่งเป็น
กําไรสว่นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 7,680  ล้านบาท และสว่นขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 10 ล้านบาท 
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16.1.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สนิทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 56,194.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,369.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 28.2 จากสิน้ปี 2555 โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้  191.4 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินลดลง 242.4 
ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง 10,869.0 ล้านบาท  เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่
และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 12,226 ล้านบาท มีท่ีดินรอการพฒันาลดลง 3,333 
ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 1,514 
ล้านบาท ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 482.5 ล้านบาท เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทฯ มีการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีต
สําเร็จรูปแหง่ใหมจ่งึมีการลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานจํานวน 502 ล้านบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 61,028.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,838.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 8.6 จากสิน้ปี 2556 โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 846 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินลดลง 269.1 ล้าน
บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง  5,140.2 ล้านบาท  เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 
62 โครงการ ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 3,441.4 ล้านบาท มีท่ีดินรอการพฒันา
ลดลง 1,247.8 ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูคา่โครงการระหวา่งการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขาย
เพิ่มขึน้ 2,926.5 ล้านบาท ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 1,188.3 ล้านบาท จากการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป
แหง่ใหม ่(PCF6, PCF7) ทําให้ในระหวา่งปีมีสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้เพิ่มขึน้จํานวน 1,401.0 
ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 65,308.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,280.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 7.0 จากสิน้ปี 2557 โดยมีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 749.5 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 330.4 
ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง  3,763.3 ล้านบาท  ซึง่มีทัง้โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
โครงการท่ีสร้างเสร็จพร้อมขายทําให้ปี 2558 มีท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 3,498.1 ล้านบาท  และยงัมีท่ีดินรอการ
พฒันาเพิ่มขึน้ 5,229.1 ล้านบาทเพ่ือรองรับโครงการท่ีเปิดใหม่ โดยในปีนีจ้ะมีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 60 - 65 
โครงการ ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง 18.1 ล้านบาท เน่ืองจากโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่งใหม่ (PCF6, PCF7)ได้
ก่อสร้างเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตแล้ว สําหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 103.9 ล้านบาท 
เน่ืองจากปี 2558 บริษัทได้ปฎิบติัตามคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.148/2557 เร่ืองการคํานวณกําไรสทุธิและเงินได้สทุธิสําหรับ
กิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้
เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิทําให้ทางบญัชีและทางภาษีเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกนัจึงส่งผลให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ลดลง 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1,757.4 
ล้านบาท 911.4 ล้านบาทและ 1,660.9 ล้านบาทตามลําดบั  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ส่วนใหญ่เป็น
รายการเงินรับหรือเช็คเงินสดจากการขายในช่วงใกล้วนัสิน้งวด ท่ีบริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึ่งมี
โอกาสเพิ่มลดได้ตามยอดโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงปลายปี 

 
โครงการอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างการพฒันา 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน  48,686.6  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 10,869 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.7 จากปี 2555 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพฒันาจํานวน 
12,226 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สุทธิ 30-50 
โครงการ ในปี 2556 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์และ
บ้านเด่ียว และบางสว่นอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ จึงทําให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พฒันาท่ีอยู่ในส่วนของโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จากปี 2555 แต่บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพฒันาลดลง 3,333 ล้าน
บาท จากการโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 1,514 
ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งโดยภาพรวมของบริษัทฯ จะเห็นว่าปี 2556 สามารถบริหาร
จดัการสนิทรัพย์ได้ดีขึน้ ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ียท่ีลดลงจาก 744 วนั เป็น 645 วนั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน  53,826.8  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 5,140.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 จากปี 2556 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพฒันาจํานวน 
3,441.4 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเปิดโครงการใหม่ 62 โครงการ ในปี 2557 
โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอนให้กับลูกค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว และ
บางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ สําหรับท่ีดินรอการพฒันาลดลง 1,247.8  ล้านบาทจากการโอนไป
เป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  โดยส่วนของท่ีดินและท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพิ่มขึน้ 2,926.5 ล้าน
บาท การเพิ่มขึน้ของมูลค่าอสงัริมทรัพย์ระหว่างพฒันา เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจจึงทําให้ในปี 2557 อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุในสนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 15.08 ปรับลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 15.23 ในปี 2556 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน 57,590.1 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 3,763.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 จากปี 2557 ซึง่มีทัง้โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการท่ี
สร้างเสร็จพร้อมขายทําให้ปี 2558 มีท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพิ่มขึน้ 3,498.1 ล้านบาท  และยงัมีท่ีดินรอการพฒันาเพิ่มขึน้ 
5,229.1 ล้านบาทเพ่ือรองรับโครงการท่ีเปิดใหม่ โดยในปีนีจ้ะมีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 60-65 โครงการ มลูค่า
โครงการ 50-54 พนัล้านบาท  
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เงินมดัจําค่าซ้ือทีดิ่น 
 
บริษัทฯ  มีเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน  ณ  สิน้ ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558   เป็นจํานวน 562.1 ล้านบาท 293.0 ล้าน

บาทและ 623.4 ล้านบาทตามลําดบั   ซึ่งยอดเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินดงักล่าวเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงของยอดคงค้างดงักล่าวเป็นไปตามจงัหวะเวลา  โอกาส และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ สําหรับปี 
2558 มีเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี เพิ่มขึน้ 330.4 ล้านบาทเม่ือเทียบจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่าย
จดัการเร่งดําเนินการซือ้ท่ีดินและโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินให้ได้เร็วขึน้เพ่ือให้สามารถเปิดโครงการได้เร็วขึน้เช่นกนั 

 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 
บริษัทฯมีเงินจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้า  ณ  สิน้ปี   2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็นจํานวน  866.5 ล้านบาท 706.6 

ล้านบาทและ 405.9 ล้านบาทตามลําดบั ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าสญัญาก่อสร้างและตกแต่ง ค่าวสัดอุปุกรณ์เพ่ือ
การก่อสร้างและเหลก็ ซึง่บริษทฯ มีการทําสญัญาลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัราคาเหลก็ท่ีเพิ่มสงูขึน้ และชําระเงินค่าวสัดดุงักลา่ว
ด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่มีอายไุถ่ถอนในแตล่ะช่วงเวลาท่ีตา่งกนั  

 
สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

 
ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 334.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 54.6 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 จากปี 2555 
 
ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 212.1 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 122.2 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.5 จากปี 2556 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 228.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยเป็น จํานวน 

16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 จากปี 2557 
 

ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ  482.5  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

21.7  จากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และการใช้เทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปยังคงเป็น
แนวทางหลกัในการก่อสร้างให้ทนัความต้องการของลกูค้า ดงันัน้ในปีนีจ้ึงมีการลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสําเร็จรูปแหง่ใหมจํ่านวน 502 ล้านบาท ขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานดงักลา่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 1,188.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 44.0  จากปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และการใช้เทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปยงัคงเป็น
แนวทางหลกัในการก่อสร้างให้ทนัความต้องการของลกูค้า ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่ง
ใหม่ (PCF6, PCF7) ทําให้ในระหว่างปีมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้เพิ่มขึน้จํานวน 1,401 ล้าน
บาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 18.1 ล้านบาทจากปี 2557 เน่ืองจากใช้ใน

การดําเนินงานและไมมี่การลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม ่ในระหวา่งปี 2558 
 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

ณ สิน้ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวน 200.1 ล้านบาท และ 202.3 
ล้านบาทและ 98.4 ล้านบาทตามลําดบั เป็นการบนัทกึสนิทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินกบัผลแตกต่างทางภาษี 
สําหรับปี 2558 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 103.9 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้ปฎิบัติตามคําสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ป.148/2557 เร่ืองการคํานวณกําไรสทุธิและเงินได้สทุธิสําหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิทําให้ทางบญัชีและทาง
ภาษีเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกนั  

 
สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 

 
ณ สิน้ปี  2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเป็นจํานวน 137.7 ล้านบาท และ 174.3 

ล้านบาทและ 176.8 ล้านบาทตามลําดบั สว่นใหญ่คือ เงินมดัจําตา่งๆ ของบริษัทฯ  
 

หนีส้นิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,257.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 
จํานวน 7,518,5 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จํานวน 3,435.8 ล้านบาทโดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มี
การออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ เดิมท่ีถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500 ล้านบาท และเพ่ือ
จ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารออกหุ้นกู้ยงัคงเป็นแนวทางท่ีช่วยลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และ
รองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,321.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 

จํานวน 63.8 ล้านบาท  หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จํานวน 1,347.1 ล้านบาทโดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีการ
ออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ทําให้ในสิน้ปี 2557 มีเงินกู้
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ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน  4,649.9 ล้านบาท อีกทัง้การออกหุ้นกู้ยงัคงเป็นแนวทางท่ีช่วยลดต้นทนุทาง
การเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายโครงการอสงัหาฯ ของบริษัทฯ ในอนาคต 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,090.9 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 จํานวน 

230.5 ล้านบาท  โดยในปี 2558 มีเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 2,688.1 ล้านบาทแบ่งเป็นเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 2,198.2 ล้านบาทและเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินท่ีเกินหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 489.9 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการ
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารทัง้หมด สําหรับหุ้นกู้คงเหลือเท่ากบั 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นระยะสัน้ท่ีจะถึง
กําหนดชําระจํานวน 6,000 บาทและเป็นหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 14,000 บาท ในขณะเดียวกนั เจ้าหนีก้ารค้าและเงินมดัจํา
จากลกูค้าลดลงจํานวน 553.2 และ 464.9 ล้านบาทตามลําดบั 

 
เจ้าหนีก้ารคา้ 

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

เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.9  เน่ืองจากหนีส้นิทางการค้าท่ีครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกบัจํานวนโครงการ
ก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ 

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

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8   
 
สําหรับปี 2558 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 1,575.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  จํานวน 553.2 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 26 
 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 
 

บริษัทฯ  มีเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน  ณ  สิน้ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็นจํานวน 3,197.5 ล้านบาท 2,094.3 ล้าน
บาท และ 4,782.4 ล้านบาทตามลําดบั ซึง่ในปี 2558 มีเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 2,688.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเจ้าหนีค้่าซือ้
ท่ีดินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 2,198.2 ล้านบาทและเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินท่ีเกินหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 489.9 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพเพ่ือทําโครงการและรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทัง้นีย้อดคงค้างดงักล่าว
เป็นไปตามจงัหวะเวลา  โอกาสปริมาณ  และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ  ในช่วงใกล้สิน้งวดบญัชี  ซึ่งจะ
ปรากฏเป็นยอดคงค้างดงักลา่วสําหรับตัว๋สญัญาใช้เงินท่ียงัไมถ่งึกําหนดชําระ  
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เงินมดัจําจากลูกคา้ 
 

ในปี 2556 เงินมดัจํารับจากลกูค้าลดลงจํานวน 219.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.13 จากปี 2555 โดยในปี 
2556 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Backlog) จํานวน 37,836 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการอาคารชดุประมาณ 
27,503 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 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 สว่นหนึ่งจากการท่ีบริษัทขายบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิมากขึน้ทําให้ระยะเวลาและจํานวนเงินผ่อน
ชําระลดลง โดยในปี 2557 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Backlog) จํานวน 34,224 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ
อาคารชดุประมาณ 27,999 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 3,392 ล้านบาท บ้านเด่ียวประมาณ 2,725 ล้านบาท และใน
ตา่งประเทศประมาณ 108 ล้านบาท 

  
ในปี 2558 เงินมดัจํารับจากลกูค้าคงค้างจํานวน 974.9 ล้านบาท ลดลงจํานวน 464.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 32.3 จากปี 2557 สว่นหนึ่งจากการท่ีบริษัทขายบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิมากขึน้ทําให้ระยะเวลาและจํานวนเงินผ่อน
ชําระลดลง โดยในปี 2558 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Backlog) จํานวน 22,862 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ
อาคารชดุประมาณ 16,637 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 3,392 ล้านบาท บ้านเด่ียวประมาณ 2,725 ล้านบาท และใน
ตา่งประเทศประมาณ 108 ล้านบาท  

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2556  ปี 2557 และปี 2558 เป็นจํานวน 649.5 ล้านบาทและ 820.0 ล้าน

บาท และ 688.7 ล้านบาทตามลําดบั ซึง่จะสอดคล้องกบัรายได้อสงัหาฯ ท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี ยกเว้นในปี 2558 ลดลง 131.3 
ล้านบาท มีสาเหตมุาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายทางภาษีเป็นเม่ือโอนกรรมสทิธ์ิตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

 
หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่าย เงินค่าบํารุงค่า

สาธารณปูโภคค้างจ่าย เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็นจํานวน 2,353.8 ล้านบาท  2,193.5 ล้านบาท และ 2,676.3 ล้านบาทตามลําดบั 

 
ปี 2556 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 831.0 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายจํานวนเพิ่มขึน้จํานวน  488.0 ล้านบาท ผลตอบแทนพนกังานค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 103.0 
ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้จํานวน 83.0 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้จํานวน 
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110.0 ล้านบาทตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 47.0 ล้านบาท
เช่นกนั  

 
ปี 2557 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนจํานวน 2,193.5 ล้านบาท ลดลงจํานวน 157.9 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากค่า

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายลดลงจํานวน  505.2 ล้านบาท ผลตอบแทนพนกังานค้างจ่ายเพิ่มขึน้
จํานวน 80.1 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้จํานวน 48.1 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมา
เพิ่มขึน้จํานวน 100.8 ล้านบาทตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 
118.3 ล้านบาท 

 
ปี 2558 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนจํานวน 2,676.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 482.8 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากค่า

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน  94.8 ล้านบาท ผลตอบแทนพนกังานค้างจ่ายเพิ่มขึน้
จํานวน 86.7 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้จํานวน 73.9 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมา
เพิ่มขึน้จํานวน 136.2 ล้านบาทตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 
91.2 ล้านบาท  

 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 14,264.8  ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน  5,807  

ล้านบาท  โดยในปี2556 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัจํานวน 6,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัซึ่งถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน  4,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 
ล้านบาท ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้ 20.9 ล้านบาทและมีประมาณการความเสียหายจากคดีความ
เพิ่มขึน้จํานวน 36.7 ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินสง่ผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.18 เป็น 
1.25 และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลงเลก็น้อยจาก 0.87 เป็น 0.84 อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยงัคงดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทนุท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความเส่ียง
ในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 17,345.6 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จํานวน 3,080.8  

ล้านบาท  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมมี่ประกนัจํานวน 6,000 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้บางสว่น  และเพ่ือรองรับการขยายโครงการใหม่ ในปี 2557 มีภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 89.2 
ล้านบาท แต่การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินดังกล่าวไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เน่ืองจากบริษัทฯ มีผล
ประกอบการท่ีดีทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ด้วย ดงันัน้อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจึงลดลงจาก 1.25 เป็น 1.05 และ
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 0.84 เป็น 0.75 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินท่ีมัง่คง และยงัดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทนุท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความ
เส่ียงในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 14,881.9 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,463.7 ล้าน
บาท  สาเหตหุลกัเน่ืองจากภายในปี 2558 บริษัทฯ มีการขําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้หมด และภายในปีมีการออกหุ้นกู้ ไม่
ด้อยสทิธิและไมมี่ประกนัจํานวน 3,000 ล้านบาทและถึงกําหนดชําระคืนระหว่างปี 3,000 ล้านบาท หนีส้ินภาระผกูผนัของ
ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 43.5 ล้านบาท  การลดลงของหนีส้นิดงักลา่วข้างต้น ทําให้อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจึง
ลดลงจาก 1.05 เป็น 0.91 และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 0.75 เป็น 0.58 สะท้อนให้
เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมัง่คงสามารถจ่ายชําระหนีส้ินระยะสัน้ได้ทัง้หมด และยงัดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของ
เงินทนุท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไมมี่ความเส่ียงในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 24,932.6 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 4,850.8 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  การเพิ่มขึน้ของสว่นนีม้าจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 5,800.8 ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรของบริษัทใหญ่เท่ากบั 5,801.8 และสว่นขาดทนุ
ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 1 ล้านบาท และระหว่างปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 
1,110.4 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 29,707.1 ล้านบาทเพ่ิมขึน้  4,774.5 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.1 จากปีก่อน การเพิ่มขึน้ของสว่นนีม้าจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยมีกําไรสทุธิ 6,653.8  ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรสว่นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 6,654.5 ล้านบาท และสว่นขาดทนุของสว่น
ได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุจํานวน 0.7 ล้านบาท และระหวา่งปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,890.2 ล้าน
บาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 34,218.0  ล้านบาทเพิ่มขึน้  4,510.9 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.2 จากปีก่อน การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือมากจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยปี 2558 มีกําไรสทุธิ 7,670.3  ล้านบาท แบ่งเป็นกําไรสว่นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 7,680.3 ล้านบาท และสว่น
ขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 10.0 ล้านบาท และในระหว่างปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,115 ล้านบาท จะเห็นว่าสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ทกุปีและสามารถจ่ายเงินปันผลคืนให้
ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้ทกุปีเช่นกนั แสดงให้เหน็ถงึเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท  

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลใน ปี 2556 ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 32.6 ร้อยละ 33.5  ตามลําดบั โดยปี 2556 จ่ายเงิน

ปันผล 0.85 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 จ่ายเงินปันผล 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลเดิมคือ ไม่ต่ํา
กวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ  
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เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงมากขึน้ ประกอบกบั
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ หลายบริษัทก็มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูงกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุนทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 22 
มกราคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 มีมติเห็นชอบเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเร่ิม
ตัง้แต่ผลประกอบการปี 2558 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 
ครัง้ ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 จากกําไรสทุธิของผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจาก
การหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ในอตัรา 1.75 บาทต่อหุ้นจากผลการดําเนินงานของปี 2558 โดยเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาทต่อหุ้น  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองและนําผลกําไรท่ี
ได้จากการดําเนินงานสว่นท่ีเหลือไปใช้ในการขยายการลงทนุเพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

 
งบกระแสเงนิสด 

 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 320.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2555 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 514.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2556 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 871.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2557 

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 320.5 ล้านบาท โดย

ในปี 2556  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงท่ีมิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบญัชี ประมาณการความเสียหายจากคดีความ ต้นทนุทางการเงิน 
และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 2,238.9  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 1,292.1 ล้านบาท คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงั
ปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดเท่ากบั 8,039.7 ล้านบาท โดยนําไปลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 10,648.7ล้าน
บาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 345.1 ล้านบาท และ 81.1 ล้านบาทตามลําดบั และมี
เครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 563.3 ล้านบาทและเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 2,729.4 ล้านบาท หนีส้ินหมนุเวียน
อ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 799.7 ล้านบาทตามลําดบั ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 222.2 
ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 
 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 837.4 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ จํานวน 848.8 ล้านบาทเป็นการซือ้ท่ีดินและเคร่ืองจกัรนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้สําหรับโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสําเร็จรูปแหง่ใหม ่มีการลงทนุในสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนจํานวน 93.4 ล้านบาทเป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และ
ระบบเทคโทโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กร และในปีนีมี้การซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ
เป็นจํานวน 24.3 ล้านบาท ได้รับเงินจากการขายอปุกรณ์จํานวน 41.2 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงิน
ลงทนุชัว่คราวจํานวน 51.7 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
สําหรับปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,380.1 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

2556 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000.0 ล้านบาท และมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จํานวน 5,168.8 ล้านบาท 
โดยเงินท่ีได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพ่ือนํามาชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500.0 ล้านบาท จ่าย
คืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 1,089.9 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,110.4 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจํานวน 141.2 ล้านบาท 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 514.5 ล้านบาท โดย

ในปี 2557  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงท่ีมิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบญัชี กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ ประมาณการความ
เสียหายจากคดีความ คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงัปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดเท่ากบั 9,291.5 ล้านบาท โดยนําไป
ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน  4,490.9 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 159.9 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจํา
ค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 269.3 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค้่าท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 1,103.2 ล้านบาท เงินมดัจําจากลกูค้าลดลงจํานวน 
309.5 ล้านบาท สินทรัพย์และหนีส้ินอ่ืนลดลงจํานวน 161.6 ล้านบาทตามลําดบั และบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลจํานวน 1,628.9 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 2,026.7 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน  962.7 ล้านบาท  โดยมีการลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

เพิ่มขึน้จํานวน  1,516.0 ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึน้จากการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่งใหม่ PCF6, PCF7 
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และการนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรในโรงงาน อีกทัง้มีการลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 60.5 ล้านบาทเป็นการ
ลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโทโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันากระบวนการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กรเพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 237.0 ล้านบาท 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์จํานวน 40.4 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการซือ้ขายเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 336.4 ล้าน
บาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,578.5 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000.0 ล้านบาท เพ่ือจ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินซึง่ต้นทนุทางการเงินท่ี
สงูกว่า ทําให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถานบนัการเงินลดลง 4,649.9 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท
ตามลําดบั อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 1,104.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 
1,890.2 ล้านบาท  
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 871.0 ล้านบาท โดย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงท่ีมิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบญัชี กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ ประมาณการความ
เสียหายจากคดีความ คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงัปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดเท่ากบั 10,482.2 ล้านบาท โดยนําไป
ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 จํานวน  2,976.0 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เพิ่มขึน้ 300.6 ล้านบาท และเจ้าหนีค้่าท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 2,688.1 ล้านบาท เงินมดัจําจากลกูค้าลดลงจํานวน 464.9 
ล้านบาท สินทรัพย์และหนีส้ินอ่ืนลดลงจํานวน 377.4 ล้านบาทตามลําดบั และบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวน 1,837.1 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 7,815.4 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน  341.5 ล้านบาท  โดยมีการลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

จํานวน  427.7 ล้านบาทเป็นสว่นท่ีเหลือของติดตัง้เคร่ืองจกัรในโรงงาน PCF 6 และ PCF 7 โดยในปี 2558 มีการลงทนุใน
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จํานวน 81.5 ล้านบาทเป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พฒันากระบวนการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กรเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในระหว่างปีมีเงินสดรับจากการซือ้ขาย
เงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 123.8 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน  6,602.9 ล้านบาท โดยในระหวา่งปี 2558 บริษัทมี
การออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 3,000.0 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ถงึกําหนดชําระจํานวน 3,000.0 ล้านบาท และบริษัทฯ ยงั
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิ 2,294.6 ล้านบาท  อีกทัง้ยงัมีคา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 1,038.6 ล้าน
บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,346.0 ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว  ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ 
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชาลี มาดาน เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นายชาลี มาดาน กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

นายปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

ผู้รับมอบอาํนาจ 
  

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
นายชาลี มาดาน 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการเงิน
และบริหารความเส่ียง และผู้ มีอํานาจลงนาม 
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ลาํดับที่ 1    

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
อายุ  65 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0046% (103,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 103,500 หุ้น 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 
 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน)   
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แทง็ค์ เทอร์มินลั จํากดั 
- ประธานประจําประเทศไทย กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากดั 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
- ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 
- นายกสมาคม สมาคมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
- อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 
- กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
เป็นต้น 

 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2557-2558     สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
- ปี 2544-2546     กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2540-2544     รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 

 - ปี 2538-2540     ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2534-2537     ผู้ อํานวยการสํานกัผู้วา่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- ปี 2530-2533     Economist, Exchange and Trade Relations Department, International Monetary Fund, Washington DC 

การฝึกอบรม - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 2  

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
อายุ  58 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 54.52% (1,214,000,000 หุ้น)   
2. 3.82%   (85,000,000 หุ้น) 
3. 3.82%   (85,000,000 หุ้น)   

1. 54.41% (1,214,000,000 หุ้น)   
2. 3.81%   (85,000,000 หุ้น) 
3. 3.81%   (85,000,000 หุ้น)   

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการใหญ่ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
  
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
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ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2541-2547    กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 
     (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 
 - ปี 2528-2536    ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 
การฝึกอบรม - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Finance for Non-Finance Directors (FN) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 3 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายเลอศกัดิ์ จลุเทศ 
อายุ  61 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0009% (19,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 19,500 หุ้น 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการบริหารการลงทนุ

ตา่งประเทศ / กรรมการผู้ อํานวยการ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2556) 
การศกึษา - ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

- ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- นายกสภาสถาบนัวิทยาการจดัการแหง่แปซิฟิค 
- กรรมการบริหาร สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลักในอดีต - ก.ค. 2551 - ก.ค. 2555    ผู้ อํานวยการ ธนาคารออมสนิ 
- ปี 2552 -2555                กรรมการ บจม. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี  
- ปี 2551 - 2555               กรรมการ บจม. ไออาร์พีซี 
- ปี 2551 - 2555               ประธานสํานกังานกองทนุพฒันาเมืองในภมูิภาค RUDF 
- ปี 2553 - 2556               ประธานมลูนิธิออมสนิเพื่อสงัคม 
- ปี 2554 - 2556               ประธานมลูนิธิไทรใหญ่ 
- ปี 2545 - 2551               ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี ้ประกนัภยั จํากดั 
- ปี 2550 - 2551               ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลกูค้าธุรกิจ และปฎิบตัิการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2548 - 2550               รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

- ปี 2545 - 2547               รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - ปริญญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร / 
  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 9 / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Mini MBA รุ่นที่ 2 / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Management Development Program for Middle Manager / ธนาคาร Standard Chartered ที่ประเทศสงิคโปร์ 

 - วฒุิบตัรโครงการพฒันาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที่ 4 / สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 
 - Director Accreditation Program  (DAP) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่  4  

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
อายุ  48 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ ลด) 

1.  0.031% (693,000 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-693,000 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1   

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)    

การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- นายก สมาคมอาคารชดุไทย 

 
 

- ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารสํานกังานพฒันาที่อยูอ่าศยั (กทม.) 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุม่อสงัหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง  
  (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย) 
- กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย) 

 - กรรมการ คณะกรรมการดําเนินการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (REIC) 
 - กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - กรรมการ สมาคมนิสติเก่าเอม็บีเอ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสํานกังานจดัการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 ลลิลพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542-2545    ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
 - ปี 2536-2542    ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
การฝึกอบรม - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 21/ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) / วิทยาลยัพฒันามหานคร  
  มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช  
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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การฝึกอบรม (ต่อ) - หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 / 2549 / สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รุ่น 10 (RECU 10) / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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ลาํดับที่ 5 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558) เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 3.52% (78,399,500 หุ้น) 
2. 0.0045% (100,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 1.76% (39,320,400 หุ้น) 
2. 0.58% (13,000,000 หุ้น) 
3. 1.17% (26,000,000 หุ้น) 

1. (-39,079,100 หุ้น) 
2. 12,900,000 หุ้น 
3.  26,000,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
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 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 220 

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) รุ่น 52/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 221 

ลาํดับที่ 6 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายปิยะ ประยงค์ 
อายุ  46 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 0.030 % (678,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.047 % (1,056,900 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 378,400 หุ้น 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
- 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) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 222 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2547     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
 - ปี 2546    ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
การฝึกอบรม - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 223 

ลาํดับที่  7 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 
อายุ  53 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. ไมม่ี 

2. ไมม่ี 

3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 

2. ไมม่ี 

3. ไมม่ี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (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) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลา่ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 224 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- กรรมการบริษัท สํานกังานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จํากดั 
- กรรมการบริษัท ออดิท วนั จํากดั 
- กรรมการบริษัท แอสโซซิเอท วนั จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2542-2546   กรรมการบริหาร กลุม่บริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ 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 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 225 

ลาํดับที่ 8 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
อายุ  70 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 
1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 

2. - 

3. - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2546-2547    กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 
 - ปี 2544-2545    ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด 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 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 226 

การฝึกอบรม - Directors Accreditation Program  (DAP) รุ่น 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Audit Committee Program  (ACP) รุ่น 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 227 

ลาํดับที่  9 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 
อายุ  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00083% (18,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-18,500 หุ้น) 
2. - 
3. - 

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) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ปี 2553-ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อสิง่แวดล้อม 
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ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2552-2555     กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551-2552     ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549-2551     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
การฝึกอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005, สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 10 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายวิเชียร เมฆตระการ 
อายุ  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2557) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า – เกียรตินิยม) / California State Polytechnic University, Pomona 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)   
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอม็เปย์ จํากดั 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จํากดั 

 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
 - กรรมการ สํานกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 17 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.17) 
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ลาํดับที่ 11 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 
อายุ  61 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี  
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี  
2. ไมม่ี  
3. ไมม่ี 

1. -  
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 4 ธนัวาคม 2557) 
การศกึษา - ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia 
 - ปริญญาโท (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) / สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 
 - ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ประธานกรรมการการอาชีวศกึษา 
- ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง่ จํากดั 

 - กรรมการ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- 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 12 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายนิมิตร พลูสวสัดิ์ 
อายุ  55 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.024% (540,400 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.021% (472,000 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ( - 68,400 หุ้น) 
2.  - 
3.  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเดี่ยว (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 9 มิถนุายน 2551)                     
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2533 – 2551     บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2528 - 2533      การประปานครหลวง 
 - ปี 2526 - 2528      กรมชลประทาน 
 - ปี 2526                 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
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การฝึกอบรม - Executive Coaching 
 - Executive Development Program (EDP) 
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ลาํดับที่ 13 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายภคัริน ทตัติพงศ์ 
อายุ  46 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00085 % (19,000 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.00085 % (19,000 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2   (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 22 พฤษภาคม 2556)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (การพฒันาที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์)  / Texas A&M University, Texas, USA. 
 - ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558-ปัจจบุนั   รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556-2558       ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ธุรกิจคอนโดมิเนียม 5 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556-2556       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยทุธ์ บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จํากดั 
 - ปี 2548-2555       กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 236 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2547-2548       ผู้จดัการทัว่ไป  บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จํากดั 
 - ปี 2543-2546       ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
 - ปี 2540-2542       ผู้จดัการฝ่ายงานพฒันา  บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2539-2540       ผู้จดัการโครงการ  บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2534-2536       สถาปนิกโครงการ  บริษัท เซ้าท์อี๊สท์ เอเซีย เทคโนโลยี่ จํากดั 
การฝึกอบรม - 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 237 

ลาํดับที่ 14 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ 
อายุ  59 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีคาสท์ (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 21 มิถนุายน 2547)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (การจดัการภาครัฐและเอกชน) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558-ปัจจบุนั   รักษาการ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีคาสท์ และ 
                              รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน Condo Construction Center  
                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547-2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฤกษา พรีคาสท์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 238 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2523-2547   ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)    
                           ผู้จดัการทัว่ไป ศนูย์อตุสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
                           ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ (กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-โคจิเฟอร์) 
                           ผู้จดัการโครงการ โครงการก่อสร้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - Executive Coaching / Indigo Consulting 
 - Executive Coaching / C.E. Enterprise 
 - The 7 habits of Highly Effective Leaders / Pac Rim Consulting Group 
 - Top Management Development Program / NIDA/ITD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 239 

ลาํดับที่ 15 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายชาลี มาดาน 
อายุ  53 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง  

(วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2558)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558 – ปัจจบุนั     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
 - ปี 2555 – 2557         Head of Capital and Portfolio Management , APAC,             
                                   Country Executive and Head of International Banking  ธนาคารรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 240 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2553 – 2555         ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 - ปี 2551 – 2552         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารเอไอจี เพื่อรายยอ่ย 
 - ปี 2546 – 2551          Managing Director ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศเวียดนาม 
 - ปี 2537 – 2546          Director  ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย 
                                     Board of Director บมจ. บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ซิตีค้อร์ป 
 - ปี 2534 – 2537          Team Head Corporate Banking บมจ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร          
 - ปี 2530 – 2531          GM Thailand  Sassoon Securities PTE LTD,  Hongkong 
 - ปี 2528 – 2530           Head, Custodial Services บมจ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร          
การฝึกอบรม - Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Senior Risk Program (SCO) / Citibank Switzerland 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 241 

อันดับ 16 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ 
อายุ  59 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่สนบัสนนุธุรกิจ (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 ตลุาคม 2558)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
 - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558-ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่สนบัสนนุธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551-2558       กรรมการผู้จดัการ ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง บริษัท ผลติภณัฑ์และวตัถกุ่อสร้าง จํากดั 
 - ปี 2525-2551       ดํารงตําแหน่งตา่งๆ บริษัท ปนูซีเมต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2522-2525       วิศวกร  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 242 

การฝึกอบรม - Advanced Management Program (AMP) / Harvard Business School 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 243 

อันดับ 17 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายไมตรี ชยัมงคลานนท์ 
อายุ  61 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่งานสรรหาที่ดินและจดัซือ้จดัจ้าง (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 ตลุาคม 2558)                     
การศกึษา - ปริญญาตรี ( สถิติศาสตร์บณัฑิต) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2539 – 2556    กรรมการผู้จดัการบริษัท สยามพิธิวฒัน์ จํากดั (บริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 100%)  
งานประเมินราคา และจดทะเบียนสทิธินิติกรรม 

 - ปี 2538 -  2539    ผู้จดัการเขตด้านสนิเชื่อ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2535 – 2538    ผู้จดัการอาวโุสสาขาและผู้ อํานวยการสาขา / ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2530 – 2535    ผู้จดัการโรงงานนํา้ตาลสงิห์บรุี (โดย SCB.) และผู้จดัการสาขา / ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 244 

การฝึกอบรม - วิทยากรหลกัสตูร “Problem Solving and Decision Making Kepner Tregoe” (PSDM) / Kepner Tragoe 
    และหลกัสตูรเทคนิคการเจรจาตอ่รอง สําหรับ SCB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 245 

อันดับ 18 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลกิลุ 
อายุ  52 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00 % (100 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.00 % (500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 400 หุ้น   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 กนัยายน 2551)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
 - อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 
 - ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558 - ปัจจบุนั   ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 – 2557      ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552       ผู้ อํานวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 246 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2550 - 2551       ผู้ อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 - 2550       ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - 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) รุ่น 0126580/2001 / ISACA 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 247 

อันดับ 19 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายไพศาล รําพรรณ์ 
อายุ  56 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท 
การศกึษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - เนติบณัฑิตไทย / สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2552 – ปัจจบุนั     เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 – 2552        ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 – 2549        ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
  



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 248 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2535 – 2548        ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
                                  อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชีวิตไทย 
การฝึกอบรม - Company Secretary Program  (CSP) รุ่น 27/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทยอ่ย          หน้า 249 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย 

ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร ก่อสร้าง  บจ. พนาลีฯ บจ. พุทธชาดฯ บจ.พฤกษา 

อนิเตอร์ฯ 

บจ. พฤกษา โอเวอร์

ซีส์  

บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วสิ 
  1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม X - - - - - - 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ / & // - - - X X X 

3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ / - - - - - - 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ / - - - - - - 

5. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต /  - - - - - - 

6. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ /  / - - / / - 

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

8. นายเลอศกัดิ์ จลุเทศ / & //  - - - - - - 

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

10. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  / - - - - - - 

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

12. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล (3) / - - - - - - 

13. นายชาลี มาดาน (4) // - - - - - - 

14. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (5) // / / / / / / 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทยอ่ย          หน้า 250 

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

             
   (1) นายครรชิต บนุะจินดา พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 17 กนัยายน 2558  
   (2) นายวิเชียร เมฆตระการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารโดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นมา 
   (3) ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 4 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นมา 
   (4) นายชาลี มาดาน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา 
   (5) นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 13 สิงหาคม 2558   

 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน        หน้า 251 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกลุ  นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ 

อายุ  52 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00% (100 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 0.00% (500 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 400 หุน้ 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศึกษา - ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย 

- อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 

 - ปริญญาตรี(บญัชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์หลกัในอดีต - ปี 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2552 – 2557    ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 - 2552     ผูอ้าํนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 - 2551     ผูอ้าํนวยการ บริษทั แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2547 - 2550     ผูจ้ดัการ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน        หน้า 252 

ประสบการณ์หลกัในอดีต (ต่อ) - ปี 2546 - 2547     ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เบทาโกร กรุ๊ป จาํกดั 

- ปี 2542 - 2545     ผูจ้ดัการ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จาํกดั 

- ปี 2539 - 2542     ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

การฝึกอบรม Certified Information System Audit (CISA) รุ่น 0126580/2001 / ISACA 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 



                                                                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2558 

 

 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน   หน้า 253 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  
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เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ
และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหวา่งปี 2558  กรรมการตรวจสอบมีจํานวนทัง้สิน้  3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวสัด์ิ 
อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอนัจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน        
 
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจ 
สอบภายใน และผู้สอบบญัชี เพ่ือรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ สรุป
สาระสําคญัได้ดงันี ้
 
1. การให้ความเหน็ชอบต่องบการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี 2558  ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในเร่ืองความถกูต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอใน
การเปิดเผยข้อมลู รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง
ประเดน็สําคญัๆ ในการจดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี เพ่ือปรับปรุงจดุอ่อนของระบบการควบคมุภายใน และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจําปี 
2558 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีการควบคมุท่ี
เพียงพอให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทถกูต้องตามมาตรฐาน
การบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 
 
2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัตใินการเข้าทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้าลักษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี โดยบรรจเุป็นวาระหลกัในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการ
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เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวท่ีมีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
ของธุรกิจและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
 
3.  การสอบทานการปฏิบัตงิานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ 
บริษัทดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอ่ืนท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นประเด็น
หลกัประเด็นหนึ่งท่ีต้องตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีการประชมุเพ่ือรับทราบผลการปฏิบติังานของฝ่ายกฎหมาย ของบริษัทเป็น
ประจําทกุไตรมาส  
 
 จากการสอบทานดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้บริโภคซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มความระมดัระวงัในการนําเสนอข้อมลูโครงการเพ่ือหลีกเล่ียงข้อพิพาทต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้จากความเข้าใจท่ีไม่ตรงกนัแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท่ี้ทําให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนาท่ีจะละเว้นไม่
ปฏิบติัตาม และ/หรือ มีการดําเนินการใดๆ ท่ีขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายท่ีมีสาระสําคญั 
 
4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
รวมทัง้การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ี
ได้รับการอนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างเป็น
ผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายในสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ อีกทัง้ในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ี
ปรึกษาภายนอกให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท  ได้แก่ ระบบงานสรรหาท่ีดิน จดัซือ้จดัจ้าง และงบประมาณโครงการ  ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบ
ไมพ่บจดุออ่น หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั  
 
 นอกจากนี ้จากท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมจดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้ในปี 2557 เพ่ือวาง
กรอบในการพฒันาและกํากบัดแูลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง
และลดผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ หากเกิดเหตขุดัข้อง ซึง่ในปัจจบุนัโครงการดงักลา่วได้ดําเนินการแล้วเสร็จ โดยใน
ปี 2558 ได้มีการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้กบัองค์กร ด้วยการเตรียมการล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิด
สถานการณ์ท่ีทําให้ธุรกิจหยดุชะงกั หรือสง่ผลกระทบทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้ ตามนโยบายการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีได้จดัให้มีขึน้ ซึง่นโยบายดงักล่าวได้มุ่งเน้นถึง เจตนาในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตาม
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กรอบมาตรฐานสากล การจดัให้มีการฝึกซ้อม การกํากบัดแูลระบบการบริหาร และการเน้นยํา้หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 
           
5.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกํากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ รวมถึงการจดัองค์กรและอตัรากําลงั โดยการสอบทานและอนมุติัแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 
2558 ท่ีจดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียงในหน่วยงานของบริษัท การกําหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ 
และการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความชํานาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้บริหารและหน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทกุระดบั  
 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่าง
อิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

6.      การกาํกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 เป็นปีท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้น
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและตอ่ต้านการทจุริต เร่ืองการรับสินบนและการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ หลงัจากท่ีทางบริษัท
ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายเก่ียวกบัระเบียบการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ จํานวน 
3 ฉบบั ได้แก่  

 1) มาตราการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (PO-Q-GRC-003) 

 2) ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ (PO-Q-GRC-004) 

 3) ระเบียบการให้ของขวญั ของกํานลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์ (PO-Q-GRC-005) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการเร่งรณรงค์ อย่างจริงจงัเพ่ือให้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมและมีผลต่อเน่ืองทกุปี โดย
ลา่สดุบริษัทฯ ได้ประกาศถ้อยแถลงประกอบนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ภายในองค์กร ให้ได้ตระหนกัถึงเจตนารมณ์การต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ทกุภาคส่วน เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 
2558 อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ประจําปี 2558 ระดบั 3A ท่ีแสดงว่า 
บริษัทฯ มีมาตราการป้องกนั ตามคําประกาศเจตนารมณ์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั เพ่ือให้ได้รับการ
รับรองในระดบัท่ีสงูขึน้ (ระดบัท่ี 4 Certified) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบทานผลการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้นําส่งรายงานของผู้สอบ
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บญัชีให้แก่สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) เพ่ือดําเนินการตามขัน้ตอน
การรับรองตอ่ไป 

นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ ยงัได้มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึน้ใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้กําหนดให้มีวนั CG Day ขึน้ เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ได้ร่วมลงนามให้สตัยาบนัในคู่มือจรรยาบรรณฯ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีหลกั 
ธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีคํานึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ
ฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เชิญผู้ รับเหมา ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายและคู่ค้าร่วมธุรกิจ ร่วมประชุมทําความเข้าใจ และลง
นามในคํารับรองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ภายในองค์กรร่วมกนักบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 

 
7.  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจําทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึ่งฝ่าย
จดัการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการ
ประเมินตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานตอ่ไป 
 
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรดังกล่าวยังมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของกิจการ ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสนบัสนนุการปฏิบติั
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
9.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชี รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็น
อิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบติัของผู้สอบบญัชี โดยคํานึงถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอ
อนมุติัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู
ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ
บริษัทมีความมุง่มัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างสงูต่อการดําเนินงานภายใต้
ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุเหมาะสม มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและ
เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเหน็ชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 
 
 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 
 

ดร.ปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 มกราคม 2559 
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