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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 โรงงานแล้วหากทําการผลติเตม็ประสทิธิภาพจะสามารถผลิตบ้านได้ถงึประมาณ 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 

 
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ อาทิ Brexit, การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลให้เศษฐกิจทัว่โลกมีความผนัผวน ทัง้ยโุรป อเมริกา จีน และญ่ีปุ่ น  ซึ่งปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อเศรษฐกิจในภมิูภาค
เอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกท่ีหดตวัลง โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และการผลิตนํา้มนัดิบ แต่ภาคการเกษตรและภาคบริการ มีการเติบโตดี รวมทัง้นโยบายการกระตุ้นการบริโภคใน
ประเทศของรัฐบาลทําให้ภาคการบริโภคในประเทศขยายตัว สําหรับอสังหาริมทรัพย์ในปีนีไ้ด้รับการสนับสนุนจาก
มาตรการการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ในช่วง 4 เดือนแรกของปีทําให้มีการโอนกรรมสิทธ์ท่ีอยู่อาศยัจํานวนมาก แต่จาก
เหตกุารณ์ภายในประเทศในช่วงเดือนตลุาคมส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ลงทําให้
โดยรวมในปี 2559 ตลาดท่ีอยู่อาศยัเติบโตขึน้ไม่มากนัก ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) อยูท่ี่ 47,173 ล้านบาท และรับรู้เป็นกําไรสทุธิของบริษัท 6,108 ล้านบาท 

 
ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ 
ทัง้หมดแล้ว อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัทฯจากกําไรสทุธิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยาย
ธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 
 

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

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

 

ตวัเลขทางการเงินท่ีสําคญั 2555 2556 2557 2558 2559 
ยอดขาย (ล้านบาท) 29,396 41,282 39,090 42,386 44,414 
โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้บ้าน (หน่วย) 12,444 17,137 17,084 20,700 20,399 
รายได้รวม (ล้านบาท) 27,141 39,041 43,027 51,438 47,173 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 3,898 5,801 6,654 7,670 6,108 
กําไรสทุธิ-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 3,898 5,802 6,655 7,680 6,108 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
                                         

1.1 วสัิยทัศน์ พัทธกจิ และเป้าหมาย 
 

วสัิยทัศน์พฤกษา 
พฤกษามุง่มัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 
10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีคณุคา่ เพ่ือทกุครอบครัวได้
สมัผสัความสขุ ความอบอุน่ และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั 
 
พันธกจิพฤกษา 
เรามุง่มัน่ช่วยเหลือลกูค้าทกุราย เติมเตม็ทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุค่า เพ่ือชีวิตเป่ียมสขุทกุ
ครอบครัว 
 
เป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 
สําหรับกลยทุธ์ในปี 2559 ยงัคงเน้นการพฒันาโครงการแนวราบเป็นหลกั เพราะเป็นตลาดท่ีมีความต้องการ
อยา่งแท้จริงและเติบโตได้อยา่งตอ่เน่ือง  โดยการดําเนินธุรกิจในทกุกระบวนการจะมุง่ “คิด...สร้างสรรค์คณุคา่
เพ่ือลกูค้า” (Create Value) ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ในทกุมิติไมว่า่จะเป็นกระบวนการก่อสร้างเพ่ือให้
ได้บ้านท่ีมีคณุภาพมาตรฐานมากย่ิงขึน้  รวมถงึเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีสอดรับกบัไลฟ์สไตล์ของลกูค้าในยคุ
ดิจิตอล เพ่ือให้พฤกษาเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจของลกูค้า และสามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  
 
1.2.1 ความเป็นมา  
 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2536 ด้วยทนุจดทะเบียน

เร่ิมแรก 50 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยพฒันาโครงการ
ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงมีการขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ เช่น อินเดีย  โดย
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 และได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 ภายใต้สญัลกัษณ์ “PS” 

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทยท่ีนําเทคโนโลยีทนัสมยัจากต่างประเทศมา

ใช้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ได้
มาตรฐาน ควบคมุระยะเวลาการก่อสร้างได้ตามแผนงาน และบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอด
ระยะเวลา ท่ีผ่านมา มุ่งพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการก่อสร้างมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบสินค้าท่ีมีคณุภาพและ
บริการท่ีประทบัใจให้แก่ลกูค้า   
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  1.2.2 พัฒนาการที่สาํคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
  
ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 
2555  เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงาน  ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ให้คุ้มค่าท่ีสดุ บมจ. พฤกษา 

เรียลเอสเตท ได้นําเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้า
มาใช้เพ่ือควบคมุการก่อสร้างบ้านแนวราบ ตามลําดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคณุภาพ 
REM เป็นระบบท่ีใช้แรงงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทํางานก่อสร้างเฉพาะ
ให้ส่วนงานท่ีตนเองมีความถนัดเพียงกิจกรรมเดียว จนสําเร็จทัง้เฟส หรือโครงการ ณ จุดดังกล่าว ซึ่ง
กระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการผลิตรถยนต์  จึงสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงให้เหลือเฉลี่ย 21 วนั 
จากระยะเวลาก่อสร้างเฉล่ีย 45 วนัได้ 

 ผลจากวิกฤตินํา้ท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะมีข้อปฏิบติัท่ีต้อง
กระทําเพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรือ เตรียมความพร้อมจากนํา้ท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพท่ีดิน (ท่ีราบ
ลุม่ ท่ีลาดชนั ฯลฯ) การถมท่ีดิน (เทียบกบัถนนเมน ระดบันํา้ทว่มสงูสดุท่ีผา่นมา) ระบบระบายนํา้ 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้น
สามญัจาก 2,209.4 ล้านบาทเป็น 2,213.2 ล้านบาท 

2556  ประกาศวิสยัทศัน์ใหมว่า่ “พฤกษา มุง่มัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอยู ่
อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย  ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศยั ท่ี
มีคณุค่า เพ่ือทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั” พร้อมทําการปรับ
โครงสร้าง การบริหารงานองค์กร ใหม่ เพ่ือให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุ่มทกุ
ระดบั โดยแบ่งความรับผิดชอบของผู้บริหารตาม Segment ของบ้าน เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมในการ
สร้างบ้านท่ีมีคณุภาพและบริการท่ีดีเลิศ เพ่ือความคล่องตวัในการบริหารงานให้สอดรับกบัภาวะการแข่งขนั
ของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และปีนีเ้องถือได้ว่าเป็นปีทองท่ี PS ประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ และจํานวนหน่วย (unit) ท่ีโอนท่ีสงูท่ีสดุเป็น
ประวติัการณ์ 

 พฒันาห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้กบัโครงการคอนโดมิเนียม (เร่ิมติดตัง้ปี 2557) เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีสวยงามมี 
คณุภาพดีขึน้ ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลงั ตลอดจนสามารถสง่มอบได้รวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ 

 พฒันารูปแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ (Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) ซึง่
เป็นจดุแข็งของพฤกษาเพ่ือลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกนัยงัช่วยแก้ปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน 
ตลอดจนคณุภาพของการทํางานหน้างานท่ีเปล่ียนมาเป็นระบบสําเร็จรูปผลิตจากโรงงาน โดยต่อยอดองค์
ความรู้จากทาวน์เฮ้าส์/บ้านเด่ียวท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญและอยู่ในช่วงการนําระบบการบริหารจดัการ REM 
มาผนวกเข้าไปกับเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่นีด้้วย ตลอดจนให้สถาบัน AIT วิเคราะห์เร่ืองการต้าน
แผน่ดินไหวของโครงสร้างดงักลา่ว 

 ผลกัดนัการใช้ระบบ BIM (Building Information Management) เพ่ือช่วยในการเขียนแบบ 3 มิติ BIM ตาม
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ภาษาวิชาการ ย่อมาจาก Building Information Modeling เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งของแบบท่ีจะทําให้
เกิดปัญหาในขัน้ตอนการก่อสร้าง ทัง้ยงัช่วยในการประมาณปริมาณวสัดไุด้แบบครบวงจร ลดการทํางาน
หลายขัน้ตอนให้เป็นการคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงลงทนุประมาณ 2,300 ล้านบาท ซือ้
ท่ีดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร จงัหวดัปทมุธานีและก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ 
PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงาน ระบบอตัโนมติัทกุขัน้ตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น 
Carousel Plant ท่ีมีกําลงัผลิตสงูท่ีสดุในโลกซึง่นําเข้าจากประเทศเยอรมนี เพ่ือผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริม
เหล็กสําเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน และ PCF7 เป็น
โรงงานผลิตพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง และคานคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง	 (Pre-stressed concrete 
Slab&Beam) โดยใช้ระบบการผลิตแบบ Long Bed System เป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากประเทศเยอรมนี
เช่นกนั    

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ ท่ีนวนครเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีช่วยลดมลภาวะ
เร่ืองเสียง ฝุ่ น และนํา้เสีย โดยใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนี โดยใช้
หุ่นยนต์ (Robot) ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดเร่ืองปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นระบบอตัโนมติัท่ี
ควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน   ขัน้ตอนการผลิต จึงส่งผลทําให้สามารถผลิตชิน้งานท่ีมีคณุภาพสงูกว่า
มาตรฐานทัว่ไป นอกจากนีย้งัได้นําระบบ Concrete Recycling มาใช้เพ่ือนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการ
ทํางานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้ ทําให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิง้จากการผลิตและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้น
สามญัจาก 2,213.2 ล้านบาทเป็น 2,222.8 ล้านบาท 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2,250.8 ล้านบาท เป็น 2,265.8 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํานวน 15,000,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

2557  เร่ิมทดลองใช้งานโปรแกรม “ตรวจรับบ้านอจัฉริยะ (I-Inspection II)” กบัทาวน์เฮ้าส์ภายใต้แบรนด์“พฤกษา
วิลล์” ในเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับบ้านให้กับลูกค้า ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต 
(Tablet) ทําให้สง่มอบบ้านได้รวดเร็วย่ิงขึน้ และได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจ จึงขยายการใช้งานไปยงัแบรนด์อ่ืน ๆ 
ด้วย     

 ใช้กลยุทธ์ขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ให้ครอบคลมุมากขึน้ ในเดือนมีนาคม ได้เปิดตวับ้าน
เด่ียวระดับพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ปาล์ม” บนถนนพฒันาการ ราคา 9-25 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนํา 
Precast มาใช้กบับ้านระดบัพรีเม่ียม และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี โดยในเฟสท่ีหนึ่งสามารถ
ขายหมดได้ภายในเวลาอนัสัน้  

 การบริหารจดัการต้นทนุ ได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นํา Technology Pruksa Precast และ Pruksa REM  
(Pruksa Real Estate Manufacturing) มาใช้ ทําให้สามารถควบคมุต้นทนุได้ดี ลด Business Cycle Time 
สําหรับแนวราบ ลงเหลือ 87 วนั จาก 146 วนั ในปี 2556 ทําให้ลกูค้าสามารถได้รับโอนบ้านท่ีเร็วและทําให้
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การรับรู้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนีท้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถกําหนดราคาขายท่ี
คุ้มค่ามากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ท่ีผลิตสินค้าในระดบัเดียวกนั แต่ราคาจะสงูกว่า บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตทประมาณร้อยละ 10-15 

 ปรับเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้และParapet มาผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป (Bathroom Pod Factory) 
ซึง่เร่ิมดําเนินการผลติในเดือน พฤษภาคม 2557 มีกําลงัการผลติห้องนํา้สําเร็จรูป 4,000 ยนิูต/ปี 

 มีการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม อาทิ พลัมคอนโดบางใหญ่และ พลัมคอนโด 
พระราม 2  รวมถึงอยู่ในระหว่างการศึกษาในการนําห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ในโครงการแนวราบ ซึ่งการนํา
ห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้ สามารถช่วยยน่ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึได้ห้องนํา้ท่ีมีคณุภาพท่ีดีขึน้ 

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) เร่ิมต้นการผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง และ คานคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงบางส่วน  ตัง้แต่เดือนกนัยายน 
2557  โดยมีกําลงัการผลติบ้านได้ประมาณ 480 หลงัตอ่เดือน และเม่ือรวมกบัโรงงานเดิมจํานวน 5 โรงงาน ท่ี
ลําลกูกา ซึง่มีกําลงัผลิต 640 หลงัต่อเดือน ทําให้บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตรวมสงูถึง 1,120 หลงัต่อเดือน ซึ่ง
สอดคล้องกบัแผนการเปิดโครงการใหม ่และแผนการสง่มอบบ้านคณุภาพให้กบัลกูค้าท่ีเพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะปี 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้น
สามญัจาก 2,222.8 ล้านบาทเป็น 2,226.7 ล้านบาท 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํานวน 10,513,200 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,265.8 ล้านบาท 
เป็น 2,255.3 ล้านบาท  

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 15,000,000 หน่วยจากทนุจดทะเบียน 2,255.3 ล้านบาท เป็น 2,270.3 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้น
ละ 1 บาท   

2558  ในปี 2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เร่ิมใช้สโลแกน “Create  Value คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ือลูกค้า”  
ท่ีสะท้อนถึงการส่งเสริมค่านิยมพฤกษาในด้านการคิดนวตักรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation เพ่ือ
นํามาใช้ในองค์กรอย่างชดัเจน เพราะหวัใจสําคญัของธุรกิจ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีอยู่เบือ้งหลงัสินค้า
หรือบริการท่ีมีคณุคา่ เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าและสงัคมโดยรวม การทุ่มเทและเดินหน้าพฒันานวตักรรมอย่าง
ไม่หยดุยัง้ ทําให้โครงการท่ีอยู่อาศยัของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับความเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับจาก
ผู้ บริโภค  และในปี  2558 ได้รับการจัดอันดับ  เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ในด้าน 
“ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม” จาก นิตยสาร  BrandAge และนิตยสาร  COMPANY ใน
งานวิจยั “Thailand’s Most Admired Company 2015”   

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีแผนขยายกลุม่ลกูค้า โดยเน้นสร้างความแตกต่างของแบบบ้านให้โดดเด่นจาก
คูแ่ข่งในตลาด และรองรับราคาท่ีดินท่ีปรับเพิ่มสงูมากขึน้ จงึได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียว 3 ชัน้ ระดบัพรีเม่ียม
เป็นครัง้แรก “โครงการเดอะแพลนท์ เอลิท” บนถนนพฒันาการ ราคาเร่ิมต้น 9.7 ล้านบาท ซึง่ได้รับการตอบ
รับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี 
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 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้น
สามญัจาก 2,226.7 ล้านบาทเป็น 2,231.1 ล้านบาท 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํานวน 15,000,000 หน่วยจากทนุจดเบียน 2,270.3 ล้านบาท เป็น 2,285.3 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 
บาท   

2559  จดัตัง้บริษัทโฮลดิง้ภายใต้ช่ือ “บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)” โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือเพิ่มความ
คล่องตวัในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้
และกําไรในระยะยาว และ พฤกษา โฮลดิง้ จะเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ แทนบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ีจะเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกนั  และยงัคงประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั ภายใต้
การกํากับดแูลของคณะกรรมการท่ีจะบริหารภายใต้หลกัธรรมภิบาล เหมือนเช่นในปัจจุบนั  โดยวาง 3 กล
ยุทธ์หลัก ท่ีจะขับเคล่ือนใน 5 ปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน  คือ 1.คงความเป็นผู้ นําในตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศยัสําหรับผู้ มีรายได้ระดบัน้อย
ถึงปานกลาง (Value)  2.เพิ่มสว่นแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดท่ีอยู่อาศยัระดบับน (Premium)  3.หา
โอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีมีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง 
(Recurring Income) ท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

 การพฒันาแบรนด์สินค้าต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุ่ม แยกตามกลุม่สินค้า โดยในปี 
2559 ได้มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการสร้างแบรนด์ โดยจะเน้นสร้างแบรนด์ท่ีเข้มแข็ง และมีศกัยภาพ เพ่ือ
พฒันาในระยะยาว ดงันี ้

แบรนด์สนิค้า กลุม่ทาวน์เฮ้าส์ : บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะคอนเนค  พาทิโอ 
แบรนด์สนิค้า กลุม่บ้านเด่ียว  : ภสัสร เดอะแพลนท์ เดอะปาล์ม 
แบรนด์สนิค้า กลุม่คอนโดมิเนียม : พลมั คอนโด เดอะทรี  แชปเตอร์วนั คอนโด  เออบาโน่  ไอว่ี  

 พฒันานวตักรรมท่ีทนัสมยัมาใช้ในก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั  โดยร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญในด้านนวตักรรมท่ีอยู่อาศยั
จากเยอรมนี  พฒันาโครงการต้นแบบ “Pruksa Plus House”  ขึน้ท่ีโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พฒันาการ 
38 และเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ีอยู่อาศยัทัง้ 4 ด้าน ในอนาคต ( 4 Consumer Mega Trends)  ได้แก่ 
1. บ้านแข็งแรงปลอดภยั (Safety Home) 2. บ้านท่ีใส่ใจสขุภาพและผู้สงูอาย ุ(Healthy Home) ออกแบบ
ฟังก์ชั่นภายในบ้านเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดสําหรับรถเข็น  3. บ้านประหยัด
พลงังาน (Green Home) นําพลงังานทดแทนมาใช้ เช่น การติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์  ระบบ Ice Storage / Hot 
Water Storage และ 4. บ้านทนัสมยั (Smart Home) นําแอพพลิเคชัน่มาใช้ในการควบคมุการเปิดปิดสวิชต์
ไฟ เคร่ืองปรับอากาศ และกล้องวงจรปิดภายในบ้านบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น 

 จากการท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นในการนํานวตักรรม เพ่ือทําให้ได้บ้านท่ีมีคณุภาพ ทําให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ
รางวลั “International Quality Crown Awards 2016” ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  จดัโดย Business 
Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคญัและมุ่งเน้นด้านคณุภาพและนวตักรรม  โดย
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พฤกษาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลัดงักล่าว เน่ืองจากมีความโดดเด่นด้านการนํานวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรอย่างต่อเน่ืองในทกุกระบวนการทํางาน ทําให้สามารถส่งมอบบ้านท่ีมี
คณุภาพให้กบัลกูค้า  ถือเป็นเคร่ืองการันตีด้านคณุภาพการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัของพฤกษาในเวทีระดบัโลก 

 เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” และได้รับมอบใบประกาศรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และได้มีการจัดงาน “Pruksa 
Corporate Governance Day (Pruksa CG Day 2016)” เพ่ือสร้างจิตสํานึกแก่บคุลากรทกุระดบัให้
ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยยึดหลกั 3 ประการ คือ 1. Governance ความ
รับผิดชอบในการกํากบัดแูลท่ีดี  รักษาความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย และต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  
2. Growth การช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 3. Process การมีกระบวนการปฏิบติังานท่ี
สร้างสรรค์คณุคา่และบริหารจดัการท่ีโปร่งใส เป็นธรรมกบัทกุฝ่ายตรวจสอบได้ 

 ขานรับนโยบายรัฐบาล นําบ้านและคอนโดมิเนียมคณุภาพ รวมมลูค่ากว่า 4,700 ล้านบาท ทัง้ในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

 ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  บริษัทฯ ได้บริจาคท่ีดินจํานวน  144 ไร่ ในเขตตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือร่วมสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ในการขยายผลโครงการสระเก็บนํา้พระราม 9 อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ใช้จดัทําเป็นโครงการ
แก้มลงิ  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภยัแล้ง และเป็นสถานท่ีเก็บกกันํา้เพ่ือบรรเทาปัญหาอทุกภยั  

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้
หุ้นสามญัจาก 2,231.1 ล้านบาทเป็น 2,232.7 ล้านบาท 

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํานวน 52,616,800 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,285.3 ล้านบาท 
เป็น 2,232.7 ล้านบาท  

 ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก้ไขข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้
ตามแผนการปรับโครงสร้างโดยมีรายละเอียดดงันี ้(1) ยกเลิกข้อกําหนดเก่ียวกบัหน้าท่ีของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ในการดํารงไว้ซึง่การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ (2) เพิ่มอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้แต่ละชดุท่ีเก่ียวข้องในอตัราร้อยละ 0.1 โดยให้เร่ิมคํานวณ
ตัง้แต่ (และรวมถึง) วนัท่ีมีการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา 

วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์
เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ และมีการขยายกิจการอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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1.3.1 บริษัทย่อย 

บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมทนุ แบง่เป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ แล้ว)  
ณ 31 ธนัวาคม  2559 

หมายเหต ุ:  1 : เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
      2 : อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการปิดบริษัท  

  3 : การถือหุ้นใน บจ. พฤกษา เวียดนาม  แสดงตาม สดัสว่นการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เม่ือมีการชําระค่าหุ้นครบถ้วน  แล้ว  

 
 
 
 

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 ลกัโซร่า เฮาส์ซ่ิง มมุไบ, อินเดีย 
เทียบเท่าท่ี 1.2  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เทียบเท่าท่ี 0.01   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.006 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

50% 

10 2553 พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซ่ิง มลัดีฟส์ 
เทียบเท่าท่ี 10  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เทียบเท่าท่ี 5  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
- 80% 

11 2553 
เกสรคอนสตรัคชัน่ 
สาขามลัดีฟส์ 1 

มลัดีฟส์ - - - 100% 

12 2554 
โมฮนั มธูา ไลพ์สเปซ2 
ช่ือเดิม( พฤกษา 
โมฮนั มธูา เรียลเอสเตท) 

เชนไน, 
อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 2  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

84.85% 

13 2556 
พฤกษา เวียดนาม3 
 

ไฮฟง, 
เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี 10  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 3.56  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

- 85% 
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แผนภาพการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  
 
  โดยปัจจบุนัมีการแบง่การดําเนินงานของบริษัทฯ ในกลุม่ดงันี ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์ 
  

ปัจจบุนับริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกั 2 สว่น คือ 
 

 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
 

โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จะดําเนินใน
ธุรกิจท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีความชํานาญนัน่คือธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัและดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถใน
การแข่งขนัของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเทา่นัน้ 

 
1. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์/

บ้านแฝด และอาคารชดุ โดยเน้นการพฒันาโครงการทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ในทําเลท่ีมีศกัยภาพและการเจริญเติบโตสงู ในปี 2553 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เร่ิมเปิดขายโครงการใน
ต่างจงัหวดั ได้แก่นครปฐม ชลบรีุ และภเูก็ต ในปี 2554 ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่น และเปิดขายเพิ่มในจงัหวดัภเูก็ต 
นอกจากนีใ้นปี 2557-2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ขยายสินค้าแนวราบไปในกลุ่มตลาดระดบัราคาสงูขึน้ พร้อม
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความชดัเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากย่ิงขึน้เพ่ือให้ธุรกิจยัง่ยืน มีการ
เติบโตต่อเน่ือง และรักษาสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง นอกจากนีใ้นปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการพฒันา      
แบรนด์สนิค้าตา่งๆ โดยมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์สร้างแบรนด์ท่ีเข้มแข็ง และมีศกัยภาพ เพ่ือพฒันาในระยะยาว ทัง้นี ้บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท มีการเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีอยูอ่าศยัในระดบับน (Premium) เพ่ือครอบคลมุลกูค้าทกุกลุม่ 

 
2. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 
 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายขยายการลงทนุไปยงัตลาดต่างประเทศโดยเร่ิมพฒันาโครงการแรกใน

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ตัง้แต่ปี 2553 ตามด้วยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนามซึ่งจากการศึกษาและประเมิน
สถานการณ์ในการลงทุนอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านสภาพเศรษฐกิจด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโอกาสทาง
ธุรกิจในแตล่ะประเทศ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ตัง้เป้ามุง่เน้นการพฒันาโครงการท่ีสาธารณรัฐอินเดียเป็นหลกั 

 
สาธารณรัฐอนิเดีย  เมืองบังกาลอร์  
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว ภายใต้ตราสนิค้า “Pruksa Silvana” (บริษัทยอ่ยถือหุ้นร้อยละ 100) ซึง่

เป็นโครงการท่ีพกัอาศยัแนวราบจํานวน 401 ยนิูต รวมมลูคา่โครงการ 1,504 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 321 หลงั  
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และทาวน์เฮ้าส์ 80 หลงั และเร่ิมโอนบ้านหลงัแรกตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท สามารถสร้างยอดขาย จํานวน 71 ล้านบาท และมีรายได้ 129 ล้านบาท ทัง้นี ้มียอดขายสะสมของโครงการท่ี 
1,493 ล้านบาท และยอดรายได้สะสมท่ี 1,479 ล้านบาท ทัง้นี ้ โครงการในประเทศอินเดียคาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้
ทัง้หมดได้ภายในปี 2560 

 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองฮูลูมาเล่: Coral Ville Condominium 
เป็นโครงการร่วมทนุกบั Housing Development Corporation (HDC) โดยท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในเมืองฮลูมูาเล่ โดยใน
เฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 5 ชัน้ จํานวน 9 อาคาร รวมทัง้สิน้ 180 ยนิูต มลูค่า 376 ล้านบาท ซึง่ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมดให้กับลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ดีเน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจท่ีไมเ่อือ้อํานวย เช่น ขนาดตลาดท่ีคอ่นข้างเลก็ภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมลัดีฟส์
ท่ีมีความเปราะบางและปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ในระบบธนาคาร จึงทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ตดัสนิใจไมดํ่าเนินการลงทนุในเฟสถดัไป 

 
ประเทศเวียดนาม  เมืองไฮฟอง  
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จดทะเบียนตัง้บริษัทร่วมทนุ (Pruksa Vietnam Company Limited) กบันกัลงทนุ

ท้องถ่ิน (Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company) เพ่ือพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัสําหรับผู้ มีรายได้
น้อย และได้รับใบอนญุาตการลงทนุตัง้แต่เดือนมกราคม 2556 โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน (โดย
การถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เวียดนาม จํากดัท่ีสดัส่วน 85:15 เป็นสดัส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงเม่ือมีการชําระค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท พฤกษา เวียดนาม
จํากัดในสดัส่วนร้อยละ 100 เน่ืองจากผู้ ร่วมทุนยังมิได้ชําระค่าหุ้นในส่วนของตน) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทร่วมทุน
ประสบปัญหาในการจัดหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการและเกิดข้อพิพาทขึน้ ทําให้ในปัจจุบนั บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
หยดุการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ทัง้นี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้บนัทกึค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมทนุดงักลา่วแล้วทัง้จํานวนในปี 2557 

 
 ปัจจุบนั บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการประกอบธุรกิจใน 3 สายผลิตภณัฑ์ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 
บ้านเด่ียว และอาคารชดุ 

สัดส่วนรายได้ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ในปี 2559 

 

บ้านทาวน์เฮ้าส์/
บ้านแฝด

50%

บ้านเดี่ยว
20%

อาคารชุด
30%
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1. บ้านทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 

 
โดยสรุป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 

หมายเหต:ุ *แบรนด์ท่ียกเลิกการพฒันาตอ่ 

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ดําเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆและ

รูปแบบบ้านท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยตัง้ราคาของทาวน์เฮ้าส์ตัง้แต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาทและมีกลุ่มเป้าหมายของ
สินค้ากลุม่ทาวน์เฮ้าส์หลกัคือลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําจนถึงปานกลางรวมถึงขยายไปยงัผู้ มีรายได้ระดบัค่อนข้างสงูท่ี
ต้องการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองและมิใช่เพ่ือการเก็งกําไร 

 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด มีขนาดประมาณร้อยละ 15 ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วย

บ้านท่ีจดทะเบียนและ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีสดัส่วนรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้
อสงัหาริมทรัพย์ของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทโดยปี 2559 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ 50 
โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2557 2558 2559 

จํานวน (หลงั) 10,880 10,696 10,139 
รับรู้รายได้ของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 22,791 23,023 23,529 
จํานวนบ้านทาวน์เฮ้าส์อาคารพาณิชย์และบ้านแฝดท่ีจด
ทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล1 

20,082 21,990 19,012 

ท่ีมา: 1ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 14 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 
 
 
 
 
 
 

บ้านพฤกษา Pruksa Silvana  
(สาธารณรัฐอินเดีย) 

วิลเลต ซิตี*้ พริเว ่ฟิเดลโิอ* 

พฤกษาวิลล์ วิลเลต ไลท์* พฤกษาทาวน์ พาราดิส* พฤกษาทาวน์ พรีเว*่ 
พาทิโอ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์* พฤกษาทาวน์* พฤกษาไลท์* 
เดอะคอนเนค เดอะแพลนท์ซิตี*้ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์* เออร์บาโน่* 
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2. บ้านเดี่ยว 
 

โดยสรุปบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 
ภสัสร เดอะแกลเลอร่ี* พฤกษาวิลเลจ* พฤกษาทาวน์ เซเรนิตี*้ 

เดอะแพลนท์ เนเชอร่า* พฤกษาปริู* Pruksa Silvana 
(สาธารณรัฐอินเดีย) 

เดอะปาล์ม ซีนเนอร่ี* บ้านพฤกษานารา* เดอะซีซนั* 

ดีไลท์* วีท*ู   

หมายเหต:ุ *แบรนด์ท่ียกเลิกการพฒันาตอ่ 

 
ระดบัราคาสําหรับกลุม่เป้าหมายของสินค้ากลุม่บ้านเด่ียวของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท คือลกูค้าในกลุม่หลกั

ท่ีระดบัราคา 3-7 ล้านบาทดังนัน้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการออกแบบบ้านเด่ียวทัง้ในด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยการเพ่ิมนวตักรรมต่างๆ และวิธีการก่อสร้างเพ่ือให้ได้บ้านท่ีมีคณุภาพภายใต้การบริหาร
ต้นทนุท่ีเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถสร้างบ้านได้รวดเร็วกว่าเดิมประหยดัต้นทนุ
ขึน้สง่ผลให้ลกูค้าสามารถซือ้บ้านในราคาท่ีคุ้มคา่ขึน้ 

 
นอกจากนี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัได้มีการขยายตลาดบ้านเด่ียวเข้าในตลาดท่ีระดบัราคา10 ล้านบาท

เพิ่มเติมจากโครงการเดิม(The Palm) คือโครงการThe Plant Elite ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตทได้มีแผนขยายตวัทําโครงการระดบั Premium  ซึง่มีมลูค่าบ้านพร้อมท่ีดิน10 ล้านบาทขึน้ไปเพิ่มเติมอีกในปี 2559
อีกทัง้ยงัมีการขยายโครงการทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัโดยเพิ่มจํานวนโครงการมากขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและเพิ่มการเติบโตของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

 
ตลาดบ้านเด่ียวมีขนาดประมาณร้อยละ 26 ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วยบ้านท่ีจดทะเบียนและ บมจ. 

พฤกษา เรียลเอสเตท มีสดัส่วนรายได้จากบ้านเด่ียวประมาณร้อยละ 20 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของ บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท โดยปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดขายโครงการบ้านเด่ียว 10 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยว 2557 2558 2559 

จํานวน (หลงั) 2,286 2,319 1,969 
รับรู้รายได้ของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 9,776 10,135 9,413 
จํานวนบ้านเด่ียวท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล1 

13,443 11,837 12,761 

ท่ีมา: 1ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 14 กมุภาพนัธ์ 2559) 
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3. อาคารชุด (Condominium) 
 

โดยสรุป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 
เดอะรีเซิร์ฟ เดอะ ทรี Stylish Residence* 
ไอว่ี แชปเตอร์วนั คอนโด คอนโดเลต* 
เออร์บาโน่ พลมัคอนโด ฟิวส์* 
เดอะไพรเวซ่ี  ดิ เอดิเตอร์*  

หมายเหต:ุ *แบรนด์ท่ียกเลิกการพฒันาตอ่ 

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ปรับกลยทุธ์การตลาดและโครงสร้างรายได้จากการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของ

ความต้องการท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างรวดเร็วประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น
โครงการรถไฟฟ้าทําให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชดุเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2550 โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคือ
กลุ่มผู้ มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า
ดงักลา่วซึง่มีระดบัราคาตัง้แต่ 0.7 ล้านบาท จนถึง 15 ล้านบาท โดยภายหลงัปี 2555 ท่ีเศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัจากภาวะนํา้
ทว่มและมีความต้องการท่ีอยูอ่าศยัตามเส้นทางท่ีมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าความต้องการมีบ้านท่ี 2 เพ่ืออยู่อาศยัเป็น
ครัง้คราวและการเดินทางเข้ามาทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึน้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้เข้าสู่กลุ่ม
ลูกค้าท่ีเน้นทําเลย่านใจกลางเมืองหรือทําเลท่ีใกล้รถไฟฟ้าหรือสถานศึกษาเช่น สาธร สะพานควาย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ นอกเหนือจากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของโครงการอาคารชดุระดบัราคาต่ํากว่า 1 ล้าน
บาทและราคา 1-2 ล้านบาทเน่ืองจากแนวโน้มของอาคารชุดระดบัราคาดงักล่าวเป็นตลาดท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัใน
อตัราสงูอยา่งตอ่เน่ือง 

 
ตลาดอาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดประมาณร้อยละ 56 ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยัจากหน่วย

บ้านท่ีจดทะเบียนและ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีสัดส่วนรายได้จากอาคารชุดประมาณร้อยละ30 ของรายได้
อสงัหาริมทรัพย์ของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท โดยปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดขายโครงการอาคารชดุ 9
โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการอาคารชุด 2557 2558 2559 

จํานวน (หลงั) 3,800 7,624 8,261 
รับรู้รายได้ของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (ล้านบาท) 9,694 17,236 13,849 
จํานวนอาคารชดุท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล1 

75,058 67,628 69,696 

ท่ีมา: 1ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ (ปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ ณ 14 กมุภาพนัธ์ 2559) 
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โครงการปัจจบุนัของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 174 โครงการ 
แบง่เป็นมลูคา่ทัง้หมด ขายได้แล้วและสว่นท่ีเหลือขาย ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 29 10,858         21,354 4,342         8,406 270            599 4,612         9,005 6,246         12,349
พาทิโอ 4 897              3,872 297            1,196 14              68 311            1,264 586            2,608
พฤกษา ไลท์ 2 505              1,060 324            670 22              49 346            718 159            342
พฤกษา ทาวน์ 14 4,300           11,911 1,911         4,483 95              366 2,006         4,849 2,294         7,063
พฤกษา วิลเลต 2 325              837 123            275 14              51 137            326 188            511
พฤกษา วิลล์ 36 10,214         26,672 3,791         9,190 464            1,454 4,255         10,644 5,959         16,028
เดอะ คอนเนค 12 3,303           10,559 1,356         3,926 43              122 1,399         4,048 1,904         6,511
เดอะ แพลนท์ 2 763              2,927 447            1,650 32              125 479            1,774 284            1,152
วิลเลต 3 1,163           3,566 740            2,391 17              67 757            2,458 406            1,108
ภสัสร 1 18                87 0 0 18              87 18              87 0 0
ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์ 105 32,346       82,846 13,331     32,187 989         2,987 14,320     35,174 18,026     47,672
ภสัสร 11 3,015           13,364 1,262         5,015 153            808 1,415         5,822 1,600         7,541
พฤกษา ปูริ 1 189              813 149            616 1                4 150            620 39              193
พฤกษา วิลเลจ 10 2,470           9,585 1,310         4,974 133            555 1,443         5,528 1,027         4,057
เดอะ ปาล์ม 2 299              3,588 162            1,994 7                113 169            2,107 130            1,481
เดอะ แพลนท์ 15 3,344           15,831 1,324         6,684 230            1,192 1,554         7,875 1,790         7,955
พฤกษา ทาวน์ 4 696              3,204 293            1,253 31              158 324            1,410 372            1,793
พฤกษา นารา 1 300              1,023 146            525 0 0 146            525 154            498
ยอดรวมบ้านเดี่ยว 44 10,313       47,407 4,646       21,059 555         2,829 5,201       23,889 5,112       23,519
แชปเตอร์วัน 2 2,428           7,362 0 0 742            2,495 742            2,495 1,686         4,867
ฟิวส์ 3 2,323           6,387 1,702         4,455 22              70 1,724         4,525 599            1,862
พลัม คอนโด 12 19,664         26,987 7,926         8,504 5,440         9,926 13,366       18,430 6,298         8,557
ไพเวซี่ 2 576              1,130 461            876 41              78 502            954 74              177
เดอะ ทรี 4 3,469           9,546 1,581         3,996 1,356         3,806 2,937         7,802 532            1,744
เออร์บาโน่ 2 578              3,389 186            1,393 178            923 364            2,316 214            1,073
ยอดรวมอาคารชุด 25 29,038       54,801 11,856     19,223 7,779       17,299 19,635     36,522 9,403       18,279

81          317
ยอดรวมทัง้หมด 174 71,697         185,055 29,833       72,470 9,404         23,432 39,156       95,584 32,541       89,470
โครงการท่ีกาํลังจะปิด

ยอดส่วนที่ เหลือ
โครงการ ณ ธ.ค. 59

จํานวนโครงการ

ที่ เปิดขาย

มูลค่าโครงการ รายได้ ยอดรอรับรู้รายได้ ยอดขาย
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2.2 โครงสร้างรายได้ 
 

ณ สิน้ปี 2557-2559 บริษัทฯ ซึง่มีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้ 
 

ประเภท 
ผลติภัณฑ์(1) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

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

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

ตา่งประเทศ 441 1.0 278 0.5 129 0.3 

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

อ่ืนๆ(2) 79 0.2 568 1.1 6 0.0 

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

รายได้อ่ืน 246 0.6 198 0.4 247  0.5 

รายได้รวมทัง้หมด 43,027 100.0 51,438 100.0 47,173 100.0 
หมายเหต ุ:  (1) อ่ืนๆประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปลา่และรายได้จากค่าก่อสร้าง 

 
2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

 
2.3.1 นโยบายการตลาด 
 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการวางนโยบายและกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้
 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทมีความมุ่งมัน่อย่างไม่หยดุน่ิงในการพฒันาท่ีอยู่อาศยัให้

ตอบสนองกบัพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตรียมพร้อมกบัการท่ีประเทศไทย
กําลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็น “สงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์” ในปี 2568 ด้วยการสรรค์สร้างเทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ๆมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ท่ีอยู่อาศัยท่ีจะส่งมอบให้ลูกค้ามีคุณภาพมากย่ิงขึน้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทได้ร่วมมือกับ
ผู้ เช่ียวชาญด้านนวตักรรมท่ีอยู่อาศยัจากประเทศเยอรมนันีพฒันาบ้านต้นแบบช่ือว่า“Pruksa Plus House” ท่ีโครงการ
เดอะแพลนท์ เอสทีค พฒันาการ38 มีองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน 1)บ้านแข็งแรงปลอดภยั (Safety Home) ด้วยนวตักรรม
พฤกษาพรีคาสท์ทําให้บ้านแข็งแรงทนทานปลอดภยั 2)บ้านท่ีใสใ่จคณุภาพและผู้สงูอาย ุ(Healthy Home) เน้นการเลือก
วสัดุก่อสร้างและวสัดุตกแต่งท่ีปราศจากสารก่อมะเร็งการออกแบบฟังก์ชั่นภายในบ้านเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ สูงอายุ 3)บ้านประหยัดพลังงาน (Green Home) ท่ีนําเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างท่ีช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ระบบ ICE/Hot Storage การใช้สขุภณัฑ์ประหยดันํา้การวางระบบระบาย



                                                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  หน้า 16 

อากาศเพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ อยู่อาศัยในระยะยาวได้และ 4)บ้านทันสมัย(Smart 
Home) นําแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดสวิชต์ไฟเคร่ืองปรับอากาศและกล้องวงจรปิดภายในบ้าน
สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในยคุดิจิตอล 

 
กลยุทธ์ด้านราคา: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้คํานึงถึงกําลงัความสามารถในการซือ้ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี

รายได้ระดบัต่ําถึงปานกลางซึง่เป็นฐานหลกัของประเทศไทยและเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ีมี
ความกังวลกับความไม่มั่นใจในเสถียรภาพการเงินในการซือ้ท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงให้
ความสําคญัในการบริหารจดัการต้นทนุการก่อสร้างจากการเป็นผู้ นําเทคโนโลยีและกระบวนการบริหารการก่อสร้างด้วย
ระบบพรีคาสท์ สามารถกําหนดราคาขายได้ต่ํากว่าผู้ประกอบการทัว่ไปประมาณร้อยละ10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์
และบ้านเด่ียว 

 
กลยุทธ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทยงัคงสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเน่ืองผ่าน

แนวคิด“Create value” (คิด...สร้างสรรค์คณุค่าเพ่ือลกูค้า) ให้อยู่ในใจผู้บริโภคในฐานะนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งมัน่
สรรสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยการนําเสนอแคมเปญต่างๆ ผ่านส่ือโฆษณาประชาสมัพันธ์ต่างๆ ทัง้ส่ือกลางแจ้งและ
ดิจิตอลได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแบรนด์พฤกษาและโปรดกัส์แบรนด์ให้ชดัเจนขึน้นอกจากนีย้งัมุ่งเน้นกิจกรรม
การตลาดท่ีสร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวคิด“Pruksa caring” 
ประกอบด้วย 1)โครงการทนุพฤกษาท่ีได้ดําเนินการเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี เพ่ือมอบโอกาสท่ีดีให้กบับตุรของลกูบ้านของ 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ในระดบัประถมศกึษามธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 2)โครงการบริการตรวจสขุภาพเคล่ือนท่ีฟรี
ให้กับลกูบ้านและประชาชนทัว่ไป 3)โครงการพฤกษารวมใจรักภกัดีบริจาคโลหิตถวายในหลวงรัชกาลท่ี9 4)โครงการ
กิจกรรมอาสาต่างๆ เช่นการเข้าร่วมเป็นจิตอาสานําอาหารนํา้ด่ืมและเก้าอีเ้พ่ือแจกจ่ายและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมาแสดงความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชท่ีบริเวณรอบท้องสนามหลวงอนัเป็น
การน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุมิได้ 

 
กลยุทธ์ด้านการจําหน่าย: เพ่ือสนบัสนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและมอบ

โอกาสให้ประชาชนทัว่ไปได้รับสิทธิพิเศษมากมายกบัการซือ้ท่ีอยู่อาศยัภายในปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จดั
แคมเปญ “Best Buy Moment” (โอกาสทองของคนรักบ้าน) ครัง้ท่ี 3 ต่อเน่ืองจากครัง้ท่ี 2 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสพิจารณาเลือกบ้านท่ีดีท่ีสดุในช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุและมีโอกาสได้ลุ้นรางวลัใหญ่ ลกูค้าสามารถเข้า
เย่ียมชมเลือกซือ้ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสํานกังานขายของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท กว่า 160 โครงการตลอด
ระยะเวลาแคมเปญตัง้แต่1 มี.ค-28 เม.ย2559 นอกจากนี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัได้จดักิจกรรมสง่เสริมการขาย
เพิ่มเติมหลงัจากสิน้สดุมาตรการฯ ในแคมเปญ“Pruksa Non-Stop” (ขยายเวลารับเพิ่มเวลาลุ้น) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 
เพ่ือขยายโอกาสให้ผู้บริโภคท่ียงัต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัหลงัจากสิน้สดุมาตรการฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไม่แตกต่าง
กนัและจากการประเมินผลลพัธ์ทัง้ 2 แคมเปญพบว่าสามารถกระตุ้นยอดขายและยอดโอนได้สงูกว่าเป้าหมายรวมทัง้
บริหารการใช้งบประมาณได้อยา่งประสทิธิภาพ 
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สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายอ่ืนๆ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัคัดเลือกบ้านมานําเสนอขายราคาพิเศษ 
“Hot deal” ผา่นเวบ็ไซต์พฤกษา นอกจากนี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เข้าร่วมการจดังานของสมาคมอสงัหาริมทรัพย์
ต่างๆ เช่นงานมหกรรมบ้านและคอนโดท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิฯลฯ รวมทัง้ยงัมีแคมเปญการส่งเสริมการขายการ
มอบสิทธิพิเศษเฉพาะพนกังานบริษัทเอกชนสถาบนัการเงินองค์กรภาครัฐท่ีลงนามเป็นพนัธมิตรกบั บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท เพ่ือขยายฐานลกูค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัมากขึน้ 

 
ทัง้นี ้ก่อนการพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์บ้านเด่ียวและคอนโดมิเนียม บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีกลยทุธ์

ในการจดัจําหน่ายของแตล่ะผลติภณัฑ์ดงันี ้
 
กลุ่มทาวน์เฮ้าส์ / TH 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะทําการศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนวางแผนเปิดขายโดยส่วนมากทาง

บริษัทจะทําการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (ready to move in) จํานวนหนึ่งของโครงการเพ่ือให้ลกูค้าสามารถชมบ้านท่ีพร้อมอยู่
ได้จริงเม่ือลกูค้าทําการจอง (presale) บริษัทก็จะทําการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลกูค้า (pre-approval) ซึ่ง
ภายใน 2 อาทิตย์หลงัจากกระบวนการpre-approval บริษัทสามารถโอนกรรมสทิธ์ิ (transfer) ให้กบัลกูค้าได้เลย 

 
กลุ่มบ้านเดี่ยว / SDH 
บริษัทฯ ศึกษาความต้องการของลกูค้าก่อนวางแผนเปิดขายซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างและขายของโครงการบ้าน

เด่ียวแบง่เป็น 3 กลยทุธ์หลกัดงันี ้
1. บริษัทฯ จะทําการสร้างบ้านพร้อมอยู ่(ready to move in) จํานวนหนึง่ของโครงการเพ่ือให้ลกูค้า

สามารถชมบ้านท่ีพร้อมอยูไ่ด้จริงเม่ือลกูค้าทําการจอง (presale) 
2. บริษัทฯ สร้างบ้านตวัอยา่งเป็นต้นแบบโครงการแตจ่ะรอให้ลกูค้าทําการจอง (presale) ก่อนบริษัทฯ จงึ

จะดําเนินการก่อสร้างซึง่ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-2.5 เดือนในการสร้างได้แล้วเสร็จจากนัน้จะเป็น
กระบวนการโอนกรรมสทิธ์ิให้ลกูค้า 

3. กลุม่บ้านเด่ียวระดบัพรีเมียมเพ่ือเป็นการสร้างทศันียภาพ บริษัทฯ จะทําการสร้างบ้านพร้อมอยู่ไว้ก่อน
จํานวนหนึ่งจากนัน้ทําการ pre-approval ให้กับลูกค้าโดยใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ในการโอน
กรรมสทิธ์ิให้กบัลกูค้า 
 

กลุ่มคอนโดมีเนียม / Condo 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ใช้ช่องทางการจําหน่ายโดยตรงผ่านสํานกังานขายของแต่ละโครงการเป็นหลกัโดยท่ี

กลยุทธ์การเปิดตัวของแต่ละแบรนด์แต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมการเปิดให้ลูกค้า
ลงทะเบียนแสดงความสนใจก่อนเปิดขายจริงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทําให้สามารถประเมินความต้องการของ
ลกูค้าได้เบือ้งต้นนอกจากนีย้งัมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและท่ีอยู่อาศยัรวมทัง้การใช้ฐานลกูค้าเดิมท่ีมีใน
การขยายฐานลกูค้าใหมโ่ดยการแนะนําตอ่ด้วยความพงึพอใจในราคาและคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการซึง่ในปัจจบุนั
บริษัทฯ มีฐานลกูค้ามากกวา่ 80,000 ครัวเรือน 
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2.3.2 สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน 
 

สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2559 
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ อาทิ Brexit, การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลให้เศษฐกิจทัว่โลกมีความผนัผวน ทัง้ยโุรป อเมริกา จีน และญ่ีปุ่ น  ซึ่งปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อเศรษฐกิจในภมิูภาค
เอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกท่ีหดตวัลง โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และการผลิตนํา้มนัดิบ แต่ภาคการเกษตรและภาคบริการ มีการเติบโตดี รวมทัง้นโยบายการกระตุ้นการบริโภคใน
ประเทศของรัฐบาลทําให้ภาคการบริโภคในประเทศขยายตัว สําหรับอสังหาริมทรัพย์ในปีนีไ้ด้รับการสนับสนุนจาก
มาตรการการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ในช่วง 4 เดือนแรกของปีทําให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัจํานวนมาก แต่จาก
เหตกุารณ์ภายในประเทศในช่วงเดือนตลุาคมส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ลงทําให้
โดยรวมในปี 2559 ตลาดท่ีอยูอ่าศยัเติบโตขึน้ไมม่ากนกั 

 
 มลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัประเทศไทยในปี 2559 ประมาณ 634,444 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีสดัสว่นมากท่ีสดุร้อยละ 69 ภาคตะวนัออกมีสดัสว่นร้อยละ 12 ภาคใต้มีสดัส่วนร้อยละ 6 ภาคเหนือมี
สดัสว่นร้อยละ 5 ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัสว่นเทา่กนัท่ีร้อยละ 4 
 
ตารางที่ 1 :แสดงมลูคา่การโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย แบง่ตามภมิูภาค ปี 2559 

ปี ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณทล 

ทัว่ประเทศ 

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

สดัสว่นร้อยละ 5 4 4 12 6 69 100 

ทีมา :วิเคราะห์โดยสายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม,่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 
ปี 2559 ตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐ 

และหนีค้รัวเรือนอยู่ในระดบัท่ียงัสงูอยู่ ทําให้ผู้ประกอบการเน้นทํารายการส่งเสริมการขายกบักลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพด้าน
การเงินท่ีดีจึงผลกัดนัให้บ้านเด่ียวและบ้านแฝดสามารถขายได้เพิ่มขึน้กว่าท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืน และจากปริมาณความ
ต้องการท่ีอยู่อาศยัของนกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศยงัคงมีต่อเน่ืองส่งผลต่อปริมาณการซือ้ท่ีอยู่อาศยัโดยรวมเพิ่มขึน้  
ทําให้ภาพรวมของตลาดท่ีอยูอ่าศยัเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี 2558   
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แผนภาพที่ 1 : แสดงมูลค่าตลาดของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 – 2559 
 

 
ท่ีมา:  สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม,่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
ตลาดบ้านเด่ียวและบ้านแฝดมีสดัสว่นเพิ่มขึน้อยู่ท่ีร้อยละ 24 และ 5 (ตามลําดบั) สว่นคอนโดมิเนียมและทาวน์

เฮ้าส์มีสดัสว่นลดลงเหลือร้อยละ 51 และ 19 (ตามลําดบั) 
 
แผนภาพที่ 2 : สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 – 2559 
 

 
ท่ีมา : สายงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกิจใหม่ , บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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ตลาดบ้านเดี่ยว(รวมบ้านแฝด)ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

ตลาดบ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2559 มีมลูคา่ 101,518 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปี 2558 ระดบัราคา 3 ล้านบาทขึน้ไป เติบโตเพิ่มขึน้ทัง้หมด โดยระดบัราคา 5-7 ล้านบาท ปรับตวั
เพิ่มขึน้สงูสดุร้อยละ 29 ซึง่ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท ยงัคงมีสดัสว่นสงูสดุของตลาด อยู่ท่ีร้อยละ 34 ของมลูคา่ตลาดบ้าน
เด่ียว (รวมบ้านแฝด) ทัง้หมด 

 
แผนภาพที่ 3-4 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว(รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ปี 2556 - 2559 
   หน่วย : ล้านบาท     หน่วย : หน่วยขาย 

 
 

ท่ีมา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2559 ราคาขายเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 อยูท่ี่ 5.5 ล้านบาท

(ปี 2558 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 5.4 ล้านบาท) เน่ืองมาจากราคาบ้านเด่ียว (รวมบ้านแฝด) ของโครงการเปิดใหมป่รับตวัสงูขึน้ 
 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2559 มีมลูคา่ 66,716 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6 จากปี 

2558 โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) ยงัคงรักษาสว่นแบง่ตลาดไว้ท่ีร้อยละ 30 และยงัครองสว่นแบง่
ตลาดสงูสดุ เป็นผู้ นําตลาดทาวน์เฮ้าส์ท่ีระดบัราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท ท่ีมีสดัสว่นอยูท่ี่ ร้อยละ 89 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์
ทัง้หมด 
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แผนภาพที่ 5-6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556 - 
2559 
หน่วย : ล้านบาท    หน่วย : หน่วยขาย 

 
ท่ีมา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 
เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2559 ราคาขายเฉล่ียทรงตวัอยูท่ี่ 2.6 ล้านบาท (ปี 2558ราคา

เฉล่ียอยูท่ี่2.6ล้านบาท) เน่ืองมาจากราคาทาวน์เฮ้าส์ของโครงการเปิดใหมไ่มไ่ด้ปรับตวัเพิ่มขึน้มากนกั 
 
ตลาดคอนโดมเินียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
ปี 2559 จากปัญหาหนีส้นิครัวเรือนท่ีมียงัคงอยู่ในระดบัสงูลกูค้าท่ีซือ้คอนโดมิเนียมท่ีระดบัราคาต่ํากวา่ 1 ล้าน

บาท ประสบกบัปัญหากู้ ไมผ่า่นมากขึน้ ผู้ประกอบการจงึปรับกลยทุธ์โดยการเล่ือนการเปิดโครงการใหมท่ี่ระดบัราคาต่ํา
กวา่ 1 ล้านบาทเร่งระบายสนิค้าท่ีสร้างเสร็จมากขึน้ สําหรับการเปิดโครงการใหม่ผู้ประกอบการปรับตวัโดยการพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าระดบักลาง-บน มากขึน้ กอปรกบักลุม่ลกูค้าท่ีเป็นกลุม่นกัลงทนุ
ชาวไทยและชาวตา่งประเทศยงัคงมีปริมาณการซือ้ตอ่เน่ืองจากปี 2558 สง่ผลให้โดยรวมตลาดคอนโดมิเนียมมีมลูคา่
ตลาดทรงตวัใกล้เคียงกบัปี 2558 
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แผนภาพที่ 7-8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) คอนโดมเินียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2556-
2559 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : หน่วยขาย 

 
ท่ีมา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธรุกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 
เม่ือเปรียบเทียบยอดขายและราคาขายเฉล่ียในปี 2559 พบวา่ จํานวนยอดขายลดลงร้อยละ 3 สว่นราคาขาย

เฉล่ียปรับตวัลดลงร้อยละ 3 อยู่ท่ี 3.3 ล้านบาท (ปี 2558 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 3.4 ล้านบาท) เน่ืองมาจากในปี 2559 
คอนโดมิเนียมสว่นใหญ่เปิดท่ีระดบัราคาต่ํากวา่ 10 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีการเปิดขายคอนโดมีเนียมท่ีระดบัราคา
มากกวา่ 10 ล้านบาทจํานวนมากกวา่ 

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด 

 
เน่ืองมาจากภาคการเกษตรและการท่องเท่ียวขยายตวัดีในปี 2559   ส่งผลให้กําลงัซือ้ท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัหลกั

โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัแนวราบมีการปรับตวัเพิ่มขึน้  สง่ผลให้ตลาด 4 จงัหวดัหลกัได้แก่ เชียงใหม่, ชลบรีุ, ภเูก็ต และระยอง
เติบโตกว่าปี 2558 สําหรับจงัหวดัขอนแก่นและสงขลา (หาดใหญ่) ถึงแม้จะไม่ปรับตวัเพิ่มขึน้แต่โดยรวมตลาดเร่ิมเข้าสู่
ภาวะปกติโดยมลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัรวมของจงัหวดัหลกั 6 จงัหวดัในปี 2559 มีมลูคา่รวมกนัอยูท่ี่ 105,495 ล้านบาท 
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แผนภาพที่ 9: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัดหลัก ปี 2556-2559 

 
 

 
2.3.3 แนวโน้มธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 

 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2556-2560 

ข้อมูลสาํคัญของเศรษฐกจิไทย 2556 2557 2558 2559F 2560F 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมของประเทศ (YoY%) 

2.8 0.8 2.8 3.2 3.0-4.0 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ     
ปีปัจจบุนั (ล้านล้านบาท) 

12.91 13.13 13.53 14.03 14.81 

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

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (ร้อยละ) 2.25 2.00 1.50 1.50 1.45 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ) 

2.23 1.73 1.40 1.40 N.A. 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้าชัน้ดี 
เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)  

6.84 6.75 6.52 6.27 N.A. 
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คา่เงินบาทเฉลี่ย  
(บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ) 

30.70 32.48 34.29 35.30 35.3 - 36.3 

เงินสํารองระหวา่งประเทศ 
(พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 

167.52 157.11 156.51 180.03 169.43 
 

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

 
โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าจะ

ขยายต้วร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 0.8 และ 2.8 ในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั ในขณะ
ท่ีอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียทัง้ปีคาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 เทียบกบัติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 และดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุ
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 11.3 ของ GDP เทียบกบัการเกินดลุร้อยละ 8.2 ของ GDP ในปี 2558  
 
ปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยในปี 2560 
 

1. ทิศทางของเศรษฐกิจในปี 2560 คาดวา่น่าจะมีแรงสง่ท่ีดีขึน้ จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีน่าจะฟืน้ตวัได้
ตอ่เน่ืองจากปี 2559 โดยมีแรงสนบัสนนุจากสว่นการลงทนุภาครัฐ และภาคบริการการท่องเท่ียวท่ีน่าจะปรับตวัดี
ขึน้อนัเป็นผลจากมาตราการกระตุ้นตา่งๆ ของภาครัฐและเอกชน 

2. การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนน่าจะฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ือง จากรายได้ของเกษตรกรท่ีปรับดีขึน้ เน่ืองจากผล
ของราคาสนิค้าเกษตร ท่ีกลบัมามีทิศทางขยายตวัได้อีกครัง้ ผนวกกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคาด
ว่าท่ีจะเห็นผลชดัเจน และกอปรกบัภาระการผ่อนรถคนัแรกท่ีทยอยหมดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสามารถท่ี
จะใช้จ่ายได้มากขึน้ 

3. การลงทุนภาคเอกชนจะสามารถเติบโตตามการลงทนุของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การคมนาคมท่ีเมด็เงินลงทนุจะสามารถเข้าสูร่ะบบได้มากย่ิงขึน้ในปี 2560 

4. การสง่ออกมีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้ ตามทิศทางการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่า 
5. ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่า คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณคําสัง่ซือ้สินค้าส่งออก ประกอบกบัด้านการส่งออก

บริการยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ือง 
 

ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 
1. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทย 

ภายหลงัจากการเลือกตัง้ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
2. การปรับตวัของราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้ รวมถงึความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุจากกระแสเงินทนุเคล่ือนย้าย

ท่ีเกิดจากการปรับขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจทําให้ค่าเงินบาทผนัผวน และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย 
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ตารางตอ่ไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เข้าไปลงทนุ (สาธารณรัฐ
อินเดีย) ในปี 2558-2560 
 2558 2559F 2560F  

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY) (ร้อยละ) 7.6 7.6 7.6 

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 2,073 2,251 2,458 

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (ร้อยละ) 4.9 5.5 5.2 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (ร้อยละ) 6.75 6.25  5.85 

คา่เงินรูปีเฉล่ีย (รูปีตอ่ดอลลาร์สหรัฐ) 66.33 67.92   68.80 

เงินสํารองระหว่างประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 352 359  354 

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

 
เศรษฐกิจอินเดียในปี 2560 IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 7.6  อนัมีผลมาจากการปฏิรูปเชิง

นโยบายของรัฐบาล อาทิ เช่น การออกกฎหมาย Goods & Service Tax เพ่ือกระตุ้นให้การทําธุรกิจได้สะดวกขึน้ การ
กระจายอํานาจจากสว่นกลางไปยงัสว่นท้องถ่ินให้มากขึน้เพ่ือบริหารงานให้คลอ่งตวัขึน้ นอกจากนีย้งัมีนโยบายสนบัสนนุ 
Foreign Direct Investment (FDI) โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการก่อสร้าง  สง่ผลให้เกิดการขยายตวัทางด้านการลงทนุมาก
ขึน้ อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ปี  2560  มีแนวโน้มอยู่ท่ีร้อยละ 5.2 อตัราดอกเบีย้นโยบายในปี  2560 มีแนวโน้มปรับลดลงมา
อยูท่ี่ร้อยละ 5.85 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ สําหรับคา่เงินรูปี ในปี 2560 มีแนวโน้มออ่นตวัลงอยูท่ี่ 68.80 รูปีตอ่ดอลลาร์สหรัฐ  

 
 ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของอินเดียในปี 2560 มีแนวโน้มอยู่ในสภาวะชะลอตวัต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า แม้ว่าสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียจะขยายตวั แต่บรรยากาศการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ยงัซบเซา ความต้องการซือ้บ้านของ
ผู้บริโภคยงัไมเ่ติบโตมากนกั  จงึก่อให้เกิดโอเวอร์ซพัพลาย สภาพตลาดยงัเป็นของผู้ ซือ้	
 

2.3.4 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560 
 

จากการพิจารณาปัจจยัสนบัสนนุตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ีคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีดงันี ้1) โครงการ
ลงทนุด้านการคมนาคม 43 โครงการมลูค่าลงทนุประมาณ 1.77 ล้านบาท ส่งผลให้การลงทนุภาครัฐยงัคงมีแนวโน้ม
ขยายตวัโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ท่ีคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 อาทิ โครงการ
รถไฟทางคู ่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง 2) สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัคาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 3.4      -
3) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปรับเพิ่มขึน้ประมาณ 0.8  4) การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวั  5) แนวโน้มรายได้เกษตรกรท่ี
ปรับตวัดีขึน้ตามราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก  6) ภาคท่องเท่ียวยงัคงขยายตวัได้อีก จากนกัท่องเท่ียวกลุ่มยโุรป 
อเมริกา และตะวนัออกกลางเร่ิมกลบัมาขยายตวัในปี 2560 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวกลุม่ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และเอเชีย ยงัคง
เติบโตต่อเน่ืองทัง้หมดล้วนเป็นเคร่ืองชีท่ี้สะท้อนสญัญาณท่ีดีต่อการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจประเทศไทยอนึ่งภาครัฐมี
ความมุ่งมัน่ในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะระบบรางและถนนซึ่งเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเศรษฐกิจ
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และการลงทนุภายในประเทศและมีความยัง่ยืนในการพฒันาประเทศระยะยาว และเป็นแรงส่งต่อความเช่ือมัน่ผู้บริโภค
เพิ่มขึน้ จึงคาดการณ์ แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 5 มีมลูค่าตลาด
ประมาณ 379,000 ล้านบาท โดยราคาขายเฉล่ียท่ีอยูอ่าศยัแนวราบปรับสงูขึน้ ผนัแปรตามต้นทนุค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างท่ี
ปรับขึน้ไปก่อนหน้าขณะท่ีตลาดคอนโดมิเนียมยังครองสัดส่วนตลาดฯสูงสุดร้อยละ 50-55 และตลาดท่ีอยู่อาศัย
ตา่งจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัหลกัคาดวา่จะยงัปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 
 

2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ (ทุกผลติภัณฑ์) 
  
 การจัดซือ้ที่ดนิ  
 
 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีความสนใจท่ีจะดําเนินการก่อสร้างและพฒันาท่ีดินบริเวณใด บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท จะดําเนินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาดและสภาวะการแข่งขนัตลอดจน
ความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดําเนินโครงการหลงัจากนัน้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จึงจะดําเนินการ
เจรจาซือ้ท่ีดินโดยดําเนินการซือ้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินหรือนายหน้าขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดําเนินการพฒันาต่อไปซึง่ บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาดเพ่ือให้แน่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ีไม่
แพงเกินไป 
 
 วัสดุก่อสร้าง 
 เน่ืองจาก บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง บมจ.พฤกษา 
เรียลเอสเตท จึงเป็นผู้ ดําเนินการจดัซือ้วสัดุก่อสร้างเองโดยหลงัจากท่ีฝ่ายจัดซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดุก่อสร้างท่ี
ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้วโดยสว่นใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดําเนินการติดต่อกบัผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพ่ือ
ตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างท่ีจะซือ้โดยปกติ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะได้ส่วนลดค่อนข้างสงูเน่ืองจากซือ้วสัดุ
ก่อสร้างในปริมาณท่ีมากเม่ือสามารถตกลงปริมาณของวสัดกุ่อสร้างและราคากบัผู้ผลติได้แล้ว บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
จะสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลิตเพ่ือให้ดําเนินการสง่วสัดกุ่อสร้างไปยงัโครงการต่างๆโดยตรงซึง่บมจ. พฤกษา 
เรียลเอสเตท จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30-60 วนันอกจากนีน้บัตัง้แต่
ปี 2549 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทได้ลดความเส่ียงด้านวสัดกุ่อสร้างโดยเร่ิมดําเนินการเปล่ียนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกั
ในการก่อสร้างเช่นปนูซีเมนต์เหลก็กระเบือ้งสายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปีหรือ 3-6
เดือน ซึง่ทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผนัผวนในราคาและการท่ี บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้างจงึสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณท่ีต้องการและไม่เคยมี
ปัญหาการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างแต่อย่างใดทัง้นี ้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มิได้พึ่งพาผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้างรายใด
รายหนึ่งเป็นพิเศษรวมทัง้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวสัดหุลกั
ท่ีสําคญัทกุประเภทท่ีสอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจเพ่ือให้มัน่ว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะมีวสัดเุพียงพอต่อการ
ใช้งานอยา่งตอ่เน่ืองและเพ่ือวางแผนการสรรหาคูค้่าวสัดทุัง้รายหลกัและรายรองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 นอกจากนี ้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พฒันากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และได้คู่ค้าท่ีมีศกัยภาพรองรับงาน และได้นําระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเสนอราคาท่ียติุธรรมต่อคู่ค้าและ
เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมอีกด้วย 
 
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหาร
จดัการงานก่อสร้างได้ด้วยตวัเองโดยในการดําเนินโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการ
และรายละเอียดการออกแบบส่วนการดําเนินการก่อสร้างโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะบริหารจดัการงาน
ก่อสร้างเองโดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเช่นงานฐานรากงานปูนงานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคารงานปูพืน้กระเบือ้งและงาน
หลงัคาเป็นต้นโดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือรับผิดชอบงานดงักลา่ว
และจะควบคมุการก่อสร้างเองโดยการจดัสง่เจ้าหน้าท่ีของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท อนัได้แก่วิศวกรและผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนดทัง้นี ้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะ
เป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเองซึง่ทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
เทคโนโลยีการผลติ 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว 

และอาคารชดุ เช่น ระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เพ่ือ
ใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้  

 
ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) คือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ  Precast 
มาใช้  ซึง่แผน่ Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแตง่ของอาคารชดุได้ด้วย 

 
สําหรับโครงการอาคารชดุขนาดเล็ก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง โดย

นําระบบพรีคาสท์ท่ีเป็นจดุแข็งของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มาใช้สําหรับการก่อสร้างทัง้โครงการ (Fully Precast) ซึง่
นอกจากชิน้งานท่ีผลิตจากโรงงานท่ีทนัสมยัและได้คณุภาพทัง้ความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยงัสามารถช่วยให้
กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยํา รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการทํางานในช่วงของการก่อสร้างอนั
เน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
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 
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ในปี 2557 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้นํานวตักรรมห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชดุ แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลมั”  ซึง่การใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปนีจ้ะสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนต่างๆ ท่ียุ่งยากในการก่อสร้างห้องนํา้ในอาคารชดุโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทําให้คณุภาพดีขึน้ 
ด้วยรูปแบบท่ีสวยงามและมีคณุคา่ในสายตาลกูค้า สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้สงูท่ีสดุ 

 
ในปี 2558 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตททําการกําลงัศึกษาและพฒันานวตักรรมห้องนํา้สําเร็จรูปสําหรับทาวน์

เฮ้าส์และบ้านเด่ียวโดยจ้างท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบโรงงานผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป
ท่ีมีขัน้ตอนการผลิตด้วยระบบอตัโนมติั ซึ่งการผลิตห้องนํา้สําเร็จรูปจากโรงงานนําไปติดตัง้หน้างานนัน้สามารถควบคมุ
คณุภาพ ต้นทนุ และรูปแบบท่ีสวยงามของห้องนํา้ในบ้านทกุหลงั เพ่ือสง่มอบบ้านท่ีมีคณุภาพสงูสดุให้กบัลกูค้า 

 
ในปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทได้มีการนําระบบ Fully Precast และห้องนํา้สําเร็จรูปมาใช้กบัก่อการ

สร้างอาคารชดุ แบบ High rise โดยเร่ิมต้นใช้ท่ีโครงการ Plum Condo Central Station ความสงู 38 ชัน้ ซึง่จะช่วยลด
ระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะได้สินค้าท่ีมีความแข็งแรง รูปแบบท่ีสวยงามและคุณภาพดีมีคุณค่า 
สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุ 

 
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนากระบวนการก่อสร้างตามท่ีกล่าวข้างต้น ทําให้ บมจ. พฤกษา เรียล

เอสเตท สามารถปรับรอบการดําเนินธุรกิจ (ตัง้แต่วนัจองจนถึงวนัโอน) ให้เร็วขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2556 ถึงปี 
2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทมีรอบการดําเนินธุรกิจตัง้แตว่นัจองจนถงึวนัโอนดงันี ้

 
หน่วย: วัน 2556 2557 2558 2559 

ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว 146 87 79 77 
คอนโดมิเนียม 780 817 739 631 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจดัทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดงักล่าวได้กําหนดให้บริษัทท่ีมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศยัหรือเพ่ือ
ประกอบการพาณิชย์ในขนาดท่ีดินแปลงยอ่ยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจดัทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ท่ีดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทได้จัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดงักลา่วได้จดัทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
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นอกจากนี ้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการบ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย
สิง่ท่ีสําคญั ได้แก่ ระบบบําบดันํา้เสีย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จดัให้มีระบบบําบดันํา้เสียสําหรับบ้านแต่ละหลงั และ
ระบบบําบดันํา้เสียส่วนกลาง เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํา้สาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริม
เหลก็สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคมุของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดย บมจ. 
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักล่าว ซึ่งบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการกําหนดมาตรการ
ควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินการ
ด้วยความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม   

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีต

จะถกูควบคมุให้ไหลไปท่ีบ่อตกตะกอนจากนัน้จะคดัแยกหินและทรายนํากลบัไปใช้ ส่วนนํา้ก็นํากลบัไปใช้ผลิต ไม่มีการ
ปลอ่ยนํา้เสียสูช่มุชนหรือท่ีสาธารณะ(ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นนํา้ท่ีบริเวณโรงผสมคอนกรีต
ทัง้ขณะเทหินทรายเข้ากองสตอ็กตลอดจนสเปรย์นํา้ขณะชกัล้างหิน ทราย เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการผสมคอนกรีตเพ่ือมิให้เกิด
ฝุ่ นรบกวนชมุชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลติยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ นตลอดจนมีเคร่ืองขบัทํา
ความสะอาดพืน้เพ่ือลดฝุ่ นตกค้างในอาคารสําหรับพืน้ท่ีถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการฉีดพรมนํา้ก่อนทําการ
กวาดถนนเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง จากการผลิตสว่นใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ือง
อดัคอนกรีต โดยในปี 2551 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ีเกิดขึน้
จากการผลิตและต่อมาได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองอดัคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมท่ี
เป็นระบบสัน่ (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี ้ บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท ยงัได้มีการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี 
 

ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ซึง่เป็นGreen Factory (Precast concrete Factory) 
แห่งแรกของไทยได้นําระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดําเนินงานประกอบไปด้วย (ก) ระบบการบริหารจดัการ
นํา้ทิง้ของBatching Plant และนํา้ท่ีใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่า
ความเป็นด่างสงูทําให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงทําบ่อตกตะกอนและนําเคร่ืองRecycling 
concrete มาใช้เพ่ือนํานํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครัง้ใน
สว่นของหินและทรายท่ีถกูแยกออกมาก็สามารถนํากลบัไปใช้เป็นสว่นผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทําให้ไมมี่เศษวสัดเุหลือทิง้
จากการผลิต (ข) ระบบป้องกนัและกําจดัฝุ่ นมีการติดตัง้เคร่ืองดกัฝุ่ น (Dust Collector), เคร่ืองทําความสะอาดแบบข้าง
พร้อมระบบดดูฝุ่ น (Shuttering cleaner with dust collect) เคร่ืองทําความสะอาด pallet พร้อมระบบดดูฝุ่ น (Cleaning 
pallet with dust collector) และเลือกใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ลําเลียงหินทราย
ซีเมนต์ในระบบปิดเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทราย และฝุ่ นผงคอนกรีตท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต 
(ค) การป้องกนัและลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ Shaking System  แทนระบบ Compacting System 
(เคร่ืองเขยา่คอนกรีต) ทําให้ไมเ่กิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน 
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ในปี 2558 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรองGreen Industrial (GI) ระดบั2จากกระทรวงอตุสาหกรรมทัง้
โรงงานท่ีลําลกูกาและนวนครพร้อมทัง้ได้เร่ิมมีการนําระบบSolar Cell มาใช้กบัระบบแสงสว่างและระบบสบูนํา้เพ่ือทําการ
Reused นํา้สําหรับรดนํา้ต้นไม้ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรนํา้อยา่งคุ้มคา่ 

 
ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ลําลกูกาได้นําระบบการบริหารจดัการนํา้ทิง้ของBatching Plant และนํา้ท่ีใช้

ล้างในกระบวนการผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็รวมถึงเศษคอนกรีตสด บมจ. พฤกษา รียลเอสเตท จึงทําบ่อตกตะกอน
และนําเคร่ืองRecycling concrete มาใช้เพ่ือนํานํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตอีกครัง้ในสว่นของหินและทรายท่ีถกูแยกออกมาก็สามารถนํากลบัไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทํา
ให้ไม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิตโดยลงทนุก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 20  ล้านบาทซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
ธนัวาคม2559 

 
2.5 การบริหารการผลติ  

 

 วตัถดิุบท่ีใช้สว่นใหญ่ คือ ปนูซีเมนต์ หิน เหลก็ ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 
2549 เป็นต้นมา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ใช้กลยุทธ์คดัเลือกผู้ ขายวสัดุก่อสร้างหลกัโดยวิธีจัด
ประกวดราคารายปี หรืออาจสัน้กว่าตามความเหมาะสม เพ่ือให้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีต้นทุนค่า
ก่อสร้างท่ีคงท่ีได้ตลอดทัง้ปี 

 สว่นผู้ รับเหมาแรงงานมีจํานวนอยูใ่นระบบของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ประมาณ 2,500 ราย   

 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานสําคญั ซึ่งเป็นท่ีต้องการในตลาด 
เช่น งานถมดิน งานเสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคู่ค้าพนัธมิตร เพ่ือรองรับการขยายตวัของ 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ตามแผนในอนาคต 

 
2.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
         ในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง บมจ. พฤษา เรียลเอสเตท ได้แบง่การบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะทําหน้าท่ีดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป
ตามแผนและรูปแบบท่ีกําหนด นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีดแูลคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้อยูใ่นงบประมาณท่ีกําหนด 
รวมทัง้ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพของบ้านแต่ละหลงัท่ีสร้าง
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 
นอกจากนี ้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนนุกลางในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ซึง่ทํา

หน้าท่ีสนบัสนนุทัง้ในสว่นของบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักลา่วได้แก่ 

 ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึ่งจะทําหน้าท่ีหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน และแรงงานเพ่ือช่วยในการ
ก่อสร้างตามจํานวนท่ีต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 
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 ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะทําหน้าท่ีจัดซือ้วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
เป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ในปี 2556 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละ
หน่วยธุรกิจ 

 ฝ่ายวิจยัและพฒันาซึง่จะทําหน้าท่ีในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

 ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าท่ีออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

 ฝ่ายพฒันาโครงการซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัในโครงการ
ตา่ง ๆ 

 
การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกบัฝ่าย

พฒันาโครงการเพ่ือกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีต้องการจะสร้างในแต่ละ
โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนัน้ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก
ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักลา่ว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเหน็วา่แบบโครงบ้านท่ีออกแบบโดย
สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในสว่นท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือให้แบบ
บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 

 
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต 

(Production Line) แต่ละสายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการ
หนึ่งๆ อาจมีสายการผลิตมากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะส่ง
พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงานก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จดัการ
โครงการเป็นผู้ดแูลโครงการ และจะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคมุงานก่อสร้างเป็นผู้ดแูลงานก่อสร้างในแต่
ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดแูลควบคมุผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ว่าจ้างเพ่ือ
เข้าทํางานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยตา่งๆ เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้งและงาน
หลงัคา เป็นต้น ทัง้นี ้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน และลกูจ้างรายวนัใน
จํานวนท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เหน็สมควรในแตล่ะสายการผลติ ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคมุคณุภาพจะเข้า
ตรวจสอบคณุภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพ เม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือ
สง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการอ่ืน แต่มีคุณภาพ
เทียบเทา่กนัและมีพืน้ท่ีใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนัท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการรายอ่ืน โดย
นอกเหนือจากการท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัท่ีกลา่วข้างต้น
แล้ว ยงัมีสาเหตท่ีุสําคญัอีกประการหนึ่ง อนัได้แก่ การท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลด
ระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยดัต้นทนุและคา่แรงงาน รวมถงึชิน้งานท่ีได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการ



                                                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  หน้า 32 

ก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหล่อในท่ีใช้สําหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยี
การก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้
ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบา้นดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรบัน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-In Situ Load Bearing Wall 

Structure) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหลอ่ในท่ีจากประเทศฝร่ังเศส โดย
ระบบนีจ้ะใช้ผนงัเป็นตวัรับนํา้หนกัแทนเสาและคาน จึงลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและ
ติดตัง้แบบเหล็กเพ่ือหล่อผนงั ณ จุดก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหล็กผกูมาใส่ในแบบเหล็กและเทปนูลงไป จากนัน้ถอดแบบ
เหลก็ออกก็จะได้ผนงัรับแรงทําให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ซึง่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท นบัเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ท่ี
นําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีม้าใช้ในการก่อสร้าง โดยระบบนีเ้ร่ิมใช้กบัการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบชัน้เดียว ทํา
ให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 วนันับจากวนัเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จทัง้หลงั ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทัว่ไป (Conventional Method) ซึง่ใช้เวลาประมาณ 180 วนัต่อหลงั โดย บมจ. พฤกษา เรียล
เอสเตท ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ในช่วงแรกซึ่งได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้าน
พฤกษา 2 

 
ต่อมาด้วยพฒันาการท่ีไม่หยุดยัง้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีจะ

ช่วยให้การดําเนินการก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จึงนําระบบโครงสร้าง
ผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่โดยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม เพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์แบบสองชัน้ ขัน้ตอนการก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนัง และพืน้ชัน้บนใน
ขัน้ตอนเดียวกนั หลงัจากนัน้จึงผกูเหล็กโครงสร้างและทําการเทคอนกรีตพร้อมกนั ทัง้ผนงัชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอน
ตอ่ไปจงึสร้างผนงัชัน้ตอ่ไป และติดตัง้โครงหลงัคาให้ได้งานภายนอกท่ีสมบรูณ์ในระยะเวลาท่ีสัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไปเป็น
อย่างมาก นอกจากนีย้ังได้งานท่ีมีคุณภาพมากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงหรือพืน้ผิวท่ีเรียบสวยงาม ทัง้นี ้
เทคโนโลยีแบบอุโมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตัง้แต่ต้นจนจบทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วัน ซึ่งนับว่ารวดเร็วมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัวิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไป ซึง่จะใช้เวลาประมาณ 180 วนั โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ใช้เทคโนโลยี
การก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อๆ มาจนถึงปัจจบุนั นอกจากเทคโนโลยีชนิดนี ้จะใช้สําหรับการ
ก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว ยงัสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารชดุท่ีมีความสงูประมาณ 8 ชัน้ได้อีกด้วย 

 
ทัง้นี ้จดุเดน่ของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้
1) โครงสร้างมีความมัน่คงแข็งแรง เน่ืองจากเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐ

ฉาบปนูในระบบธรรมดา 
2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกวา่เน่ืองจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ี

แน่นอน 
3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่าเน่ืองจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างท่ีไมจํ่าเป็นออกไป 

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

วสัดโุดยไมจํ่าเป็น อีกทัง้ยงัช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเด่ียว 
 
นอกจาก บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะใช้เทคโนโลยีดงักล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของ

บ้านทาวน์เฮ้าส์แล้ว บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วย
ระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และเสาโชว์สําเร็จรูป สําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ (พฤกษาวิลล์ และ เดอะ 
คอนเนค)  

 
ดงันัน้ทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้ในปริมาณมาก (Mass Production) 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งทําให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและทําให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) 

 
2.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

 
การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างของโครงการ

บ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะแบ่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เป็นแต่ละโครงการแทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการ
น้อยกว่าของบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคุมดูแลงาน
ก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการและจะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัใน
จํานวนท่ีบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เหน็สมควรในแตล่ะโครงการ 

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการ
ก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆ ว่า “พรีคาสท์” มาใช้ โดยการหลอ่
ผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกัจะดําเนินการในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้สร้าง
โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักลา่วจากประเทศ
เยอรมนัซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System อนัเป็นระบบการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสดุใน
ประเทศไทยในขณะนัน้ และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนีสํ้าหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เน่ืองจากบ้านเด่ียว
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จะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย โดยบ้านหลงัหนึ่งจะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็น
การหลอ่ชิน้งานแตล่ะชิน้ในโรงงาน จากนัน้จงึขนสง่ชิน้งานมาประกอบเป็นบ้านท่ีโครงการก่อสร้าง 

 
 ทัง้นีจ้ดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทํานองเดียวกบัจดุเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน
ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีแล้วยงัมีจดุเด่นอ่ืนๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึงการท่ีไม่ต้องเสียพืน้ท่ีคานเสาทํา
ให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถึงมีความต้านทานการซึมนํา้สูงด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบํารุงรักษาท่ีต่ํา เน่ืองจากเป็น
โครงสร้างสําเร็จและทําให้ผู้อยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกันภยัต่ํา เน่ืองจากบ้านท่ีสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความสามารถในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี ้บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้
ศกึษาและพฒันาร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถต้านทานแรงท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวได้ถงึระดบั 7  ริกเตอร์ 
 

บ้านท่ีก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75-90  วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย
วิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180  วัน อย่างไรก็ดี การท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท นํา
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีม้าใช้ในระยะแรก จะเป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง และเน่ืองจาก
ชิน้งานท่ีผลิตได้ในระยะแรกไม่สามารถผลิตได้ทัง้หมด ดงันัน้การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรก จึงมีการใช้ชิน้งานท่ี
ผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยีแบบนี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภสัสร 11 
ซึ่ง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ใช้วิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปทัง้โครงการ) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ก่อสร้าง
โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการผลิตชิน้สว่น ซึง่โรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547 
แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดงักล่าวมีกําลงัการผลิตชิน้ส่วน สําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวน 
3,600 หลงัต่อปี และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ทําการปรับปรุงกําลงัการผลิตจากเดิม 60% ของการผลิตสงูสดุเป็น 
80% ของกําลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2549  

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยังมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ 

BatterryMold เพ่ือใช้ผลิตรัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหลก็ซึ่งควบคมุด้วยระบบไฮโดรลิคในการ
ดนัและถอดแบบเหลก็ให้ประกบและหา่งออกจากกนั หลงัจากท่ีแบบเหลก็ประกบกนั โดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการแล้วจะ
มีการเทปนูลงในแบบเหล็ก หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพ่ือนํารัว้และเสาสําเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป 
โรงงานดงักลา่วมีกําลงัการผลติสําหรับรัว้บ้านจํานวน 12 หลงัต่อวนัและได้เพิ่มการผลิตในสว่นเสาและรัว้บ้าน รัว้โครงการ
ของโครงการบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถงึเสาโชว์ และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย 
 

ในปี 2550 ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้เข้ามาบกุตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน 
PCF3 เพ่ือผลิตชิน้สว่นผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนงัภายในและโครงสร้างหลกัยงัเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม 
ต่อมาในปี 2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทําให้กําลงัการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้าง
โรงงาน PCF4 เพ่ือรองรับงานคอนโดมิเนียม สําหรับโรงงาน PCF3 มีการดดัแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress  เพ่ือ
รองรับแผน ความต้องการบ้านเด่ียวท่ีมากขึน้  
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ปี 2553 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีสว่นแบง่การตลาดของบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้กําลงัการผลติของโรงงานท่ี
มีอยูไ่มเ่พียงพอ จงึได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และเร่ิม test run ผลติได้
เม่ือกลางเดือนธนัวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลติบ้านได้ 400 หลงัตอ่เดือน เม่ือรวมกบักําลงัการผลติ
ปัจจบุนัของโรง PCF1 ทําให้กําลงัการผลติบ้านรวมเป็น 640 หลงัตอ่เดือน โดยโรงงาน PCF5 ท่ีสร้างใหมเ่ป็นโรงงานผลติ
แผน่ พรีคาสท์ท่ีมีกําลงั การผลติสงูท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 
 
 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรง PCF5 ท่ีเร่ิมทดลองผลติ (test run) เม่ือปลายปี 2553 สามารถขยายความพร้อม
กําลงัการผลิตให้เต็มท่ีได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตลุาคม 2554 เกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  แต่โรงงานสามารถป้องกนันํา้ท่วมในตวัโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยดุผลิตเน่ืองจากไม่สามารถขนสง่ไปยงัโครงการ
ได้ โรงงานได้กลบัมาผลติอีกครัง้ในเดือนมกราคม 2555 
 

ปี 2556 ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการปรับเปล่ียน ระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนงั
รับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ี (Cast In Situ Load Bearing Wall Structure) มาเป็น ระบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั (RC Load 
Bearing Wall Prefabrication) อีกทัง้มีสว่นแบ่งในตลาดบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้คร่ึงปีหลงั โรงงาน PCF1-PCF5 ใช้กําลงั
การผลิตเกิน100% เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และ
PCF7 โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ซือ้ท่ีดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

 
ปี 2557 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่ขึน้ท่ีนวนครจํานวน 2 โรงงาน

ประกอบไปด้วยโรงงาน PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทนุ 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริม
เหลก็สําเร็จรูปมีกําลงัการผลิต 480 หลงัต่อเดือนเร่ิมทําการผลิตในเดือนกนัยายนและโรงงาน PCF7 เพ่ือผลิตพืน้คอนกรีต
เสริมเหลก็อดัแรง (Pre stressed concrete Slab) โดยใช้ระบบLong Bed System โดยทําการติดตัง้เคร่ืองจกัรในเดือน
กนัยายนและเร่ิมผลติต้นปี2558 

 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่นีใ้ช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนันีใช้

ระบบอตัโนมติัและควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ทกุขัน้ตอนการผลิตทําให้ได้ชิน้งานท่ีมีคณุภาพสงูกว่ามาตรฐานทัว่ไปอีกทัง้มี
การนําRobot มาใช้เพ่ือลดการใช้แรงงานและทําให้ผลิตภาพ (Productivity) สงูขึน้นอกจากนีย้งัได้นําระบบConcrete 
Recycling มาใช้เพ่ือนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้พร้อมทําการแยกหิน
ทรายนํากลบัมาใช้ทําให้ไม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและถือว่าเป็นGreen Factory แห่งแรก
ของไทยท่ีนําระบบนีม้าใช้ในอตุสาหกรรมผลติPrecast Concrete 

 
ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ขยายไปยงัตลาดคอนโดมิเนียมมากขึน้จึงมีนโยบายให้ใช้ห้องนํา้สําเร็จรูป

เพ่ือลดเวลาในการก่อสร้างและปรับเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตห้องนํา้สําเร็จรูปซึง่เร่ิมดําเนินการผลิตใน
เดือนพฤษภาคม 2557 มีกําลงัการผลติห้องนํา้สําเร็จรูป 4,000 ยนิูตตอ่ปี 
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ปี 2558 โรงงาน PCF7 เร่ิมผลิตในเดือนกมุภาพนัธ์ทําให้กําลงัการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัต่อเดือน
หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรตอ่ปีถือวา่เป็นโรงงานท่ีมีกําลงัการผลติสงูท่ีสดุในประเทศ 

 
ปี 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีการขยายโครงการก่อสร้างอาคารชุดทัง้แนวราบและแนวสงูทําให้ความ

ต้องการห้องนํา้สําเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ทางโรงงาน PCF2 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทําให้มีกําลงัการผลิต
ห้องนํา้สําเร็จรูปเพิ่มขึน้เป็น 7,200 ยนิูตตอ่ปี 
 
ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์ 
 

ที่ตัง้ โรงงาน ระบบการผลติ ผลติภณัฑ์ กาํลังการผลติต่อเดอืน 

ลาํลูกกา 

PCF1 
(Carrousel I) 

Semi  Automated 
Carrousel System 

Bearing Wall  
(ผนงับ้าน/คอนโด) 

700,000 ตร.ม. 

PCF2   
Bathroom Pods ห้องนํา้สําเร็จรูป 7,200 Pods 
(ห้องนํา้สําเร็จรูป)   

PCF3 
Pre-stressed Slab & Beam House 600,000 ตร.ม. 

Long Line System (พืน้และคาน) 
 

PCF4 Battery Mould system 
-Special Element  

(ชิน้งานพิเศษ) 400,000 ตร.ม. 
-รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์  

PCF5 Fully Automated 
Carrousel System 

Bearing Wall  1,300,000 ตร.ม. 
(Carrousel II) (ผนงับ้าน/คอนโด) 

 
 นวนคร PCF6 

Fully Automated  
Carrousel System 

Bearing Wall  
(ผนงับ้าน/คอนโด) 

1,500,000 ตร.ม. 

  
PCF7 

Pre-stressed Pre stressed concrete Slab  700,000 ตร.ม. 
  Long Bed System (พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธรุกิจ / 2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  หน้า 37 

2.6 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)–บ้านทาวน์เฮ้าส์ และ
อาคารชุด 

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 

 
ทัง้นี ้มาตรการทัง้ 2 ช่วง สว่นใหญ่จะคล้ายกนั โดยมาตรการในช่วงดําเนินการก่อสร้างจะมีรายละเอียดไมค่อ่ย

แตกตา่งกนัมากนกัในแตล่ะโครงการ  สว่นมาตรการในช่วงเปิดดําเนินการมาจากการออกแบบอาคารด้วยสว่นหนึ่ง และ
จะเป็นสว่นท่ีมีความตา่งกนัไปในแตล่ะโครงการ 
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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 เพ่ือสอบถามถงึผลกระทบจากการก่อสร้าง

โครงการ 
 
 2.มาตรการทางเสียง 

- โครงการกําหนดเวลาทํางานท่ีก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางวนั เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความรําคาญตอ่
บ้านข้างเคียง 
 - โครงการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ และเสาเข็มแบบ Jack in pile เพ่ือลดผลกระทบด้านความ
สัน่สะเทือนตอ่ชมุชนข้างเคียง 

- โครงการกําชบัผู้ รับเหมาไมใ่ห้ทํากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เพ่ือป้องกนัการเกิดเสียง
ดงัเกินควร 
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 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 และรวบรวมไว้ตามจดุตา่งๆ เพ่ือให้รถ
เก็บขนมลูฝอยมาเก็บขนไปกําจดัตอ่ไป 
 
 7.มาตรการจราจร 
 - โครงการมีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการตามท่ีมาตรการกําหนดเพ่ือให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงสามารถติดต่อ
ได้ กรณีท่ีได้รับความเดือนร้อน และมีป้ายช่ือโครงการ ท่ีสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน 
    - โครงการมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกให้กบัรถท่ีเข้า- ออก ได้โดยสะดวกและปลอดภยั 
เพ่ือไมใ่ห้กีดขวางการจราจร 
 

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

3.1 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิหลักของบริษัทย่อยของบริษัทฯ   
 

3.1.1. ปัจจัยความเส่ียงในประเทศ 
 

1.1) ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ในปี 2559 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มี

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจํานวน 46,926 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ทัง้หมด และ
ลกูค้าของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มากกว่าร้อยละ 90 จะซือ้บ้านและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือ ดังนัน้ถ้าธนาคาร
พาณิชย์รวมถึงธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน ไม่มีนโยบายในการขยายหรือต้องการ
ควบคมุการปล่อยสินเช่ือก็จะมีผลกระทบกบัลกูค้า เน่ืองจากไม่สามารถหาแหลง่เงินกู้ เพ่ือสนบัสนนุค่าบ้านและท่ีดินได้ซึ่ง
จะเป็นการจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้า และจะมีผลกระทบตอ่รายได้ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเดท โดยตรง ในการนี ้บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท จงึได้มีแบบฟอร์มให้พนกังานขายกรอกข้อมลูเบือ้งต้นท่ีสําคญัของผู้ ซือ้บ้าน เม่ือแสดงความจํานงใน
การจองบ้านและขอกู้ เงิน เพ่ือนําสง่ธนาคารให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approved) จากธนาคารภายใน 7 วนัทําการว่าจะ
สามารถให้เงินกู้ ได้หรือไม่ เพ่ือลดความเส่ียงของทัง้ผู้ ซือ้บ้านและ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท อีกทัง้ บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท มีบ้านระดบัราคาไม่สงูให้เลือกค่อนข้างมาก ลกูค้ายงัสามารถเลือกบ้านท่ีราคาต่ําลงให้สอดคล้องกบักฎหรือ
นโยบายท่ีเข้มงวดขึน้ 

 
นอกจากนี ้บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบาย

ต่างๆ ของธนาคารท่ีจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ และปรับกลยทุธ์ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกับสถานการณ์ รวมทัง้ได้มีการเจรจาร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ เช่น 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน  ในการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดต่อขอสินเช่ือกบัธนาคาร 
และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออยา่งรวดเร็ว  

 
ทัง้นีต้ามแผนงานระยะยาวของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ีมีความมุ่งหวงัเพ่ือสนบัสนนุให้ลกูค้าสามารถขอ

สินเช่ือให้ได้มากท่ีสดุโดยสอดคล้องกับความสามารถในการชําระของลกูค้าแต่ละราย จึงได้มีการหารือร่วมกบัธนาคาร
พาณิชย์หลายแหง่ เพ่ือสร้างความร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตร โดยร่วมกนัพฒันากระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทัง้เร่ืองกระบวนการขอสนิเช่ือ ทีมงานสนบัสนนุงานสนิเช่ือรวมถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสนิเช่ือ 

 
1.2) ความเส่ียงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 
การขายบ้านของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้างบ้าน โดย บมจ.พฤกษา เรียล

เอสเตท ตัง้ราคาขายโดยใช้วิธีบวกกําไรท่ีต้องการ (cost plus basis) ดงันัน้ถ้าหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง 
หรือมีการปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้างแรงงาน ภายหลงัจากท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลกูค้า
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จองซือ้บ้านและท่ีดินไปแล้ว ยอ่มจะทําให้ต้นทนุการขายของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สงูขึน้ ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของ 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ลดลง  

 
วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างท่ีสําคญั ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกั และนํา้มนั มีการปรับราคาลดลงบ้าง 

จากอปุสงค์และอปุทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึง่ได้สง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตและต้นทนุการขนสง่ลดลง แต่
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากต้นทนุท่ีดินท่ีสงูขึน้ ท้ายสดุแล้วทําให้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีต้นทนุบ้านพร้อมท่ีดินสงูขึน้
ตาม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือในกรณีท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุรวมท่ีสงูขึน้ดงักลา่ว ก็อาจสง่ผลกระทบต่อปริมาณการขายและเหตดุงักลา่ว
จะมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 

 
นอกจากนีก้ารท่ีมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากขึน้ อาจทําให้ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจํานวนไม่พอกับความ

ต้องการ ซึง่หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้และ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท อาจต้องจ่ายค่าวสัดแุพงขึน้ หรือต้องรอวสัด ุจน
ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาท่ีกําหนด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ด้วยเช่นกนั 

 
แต่จากการท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีกระบวนการก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถสร้างบ้านแนวราบให้เสร็จได้

ภายใน 77 วนั จะช่วยลดความเส่ียงลงได้ในระดบัหนึ่ง โดย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้าง
ท่ีจะต้องใช้ในระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทุนดังกล่าว นอกจากนี ้บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายท่ีจะขายบ้านระหว่างก่อสร้างให้มากขึน้ เพ่ือลดความเส่ียงของต้นทนุท่ีอาจเปล่ียนแปลง
ของบ้านสัง่สร้าง ในสว่นของอาคารชดุ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัคงมีความเส่ียงอยู่ เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ี
ยาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกันความเส่ียง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ใช้กลยุทธ์
คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุม่วสัดกุ่อสร้างหลกัทัง้หมดเพ่ือให้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
มีต้นทนุค่าก่อสร้างท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี และเพ่ือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวสัด ุโดยเฉพาะวสัดหุลกัท่ีมีความสําคญั บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพนัธมิตร โดยมีการกําหนดรูปแบบตัง้แต่การคดัเลือก การดูแล การ
ประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานร่วมกนัท่ีชดัเจน นอกจากนี ้บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้จดัให้มีการประชมุ
รายงานการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้างหลกัเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพ่ือ
พิจารณาปรับเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 

 
 1.3) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัภาคอสงัหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ในขณะนี ้
มีโครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะ
เกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึ่งหาก บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ไม่สามารถจัดหา
ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือเข้าดําเนินงานในโครงการของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ อาจทําให้งาน
ก่อสร้างของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ลา่ช้าไมส่ามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง โดยมีแผ่น
คอนกรีตหลอ่สําเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้บริหารจดัการ
งานก่อสร้างหลกัของโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง โดย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
(Foreman) ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลงานก่อสร้าง ดงันัน้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จึงใช้
การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพ่ือเข้าดําเนินการก่อสร้างในแต่ละสว่นงาน เช่น 
งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง งานหลังคา และ งานสี  เป็นต้น  โดยก่อสร้างภายใต้การ
ควบคมุดแูลจากบคุลากรของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ในด้านอาคารชดุ เร่ิมจากปี 2552 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้
มีการจ้างเหมางานแบบเบด็เสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตกึสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพนัธมิตรกบัผู้ รับเหมา
รายท่ีมีผลงานโดดเด่น คณุภาพสงูเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้าง เพ่ือรองรับการขยาย
ตวัอยา่งก้าวกระโดดของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ในอนาคต 
 

เพ่ือลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดชัว่โมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่าท่ีสดุ บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท ได้นําเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพ่ือควบคมุ
การก่อสร้างบ้านแนวราบตามลําดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคณุภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบท่ีใช้แรงงาน
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น 
งานปกูระเบือ้ง ก็จะทําเฉพาะปกูระเบือ้ง หรืองานทาสี ก็จะทําเฉพาะงานดงักล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการ
ผลิตรถยนต์ ซึง่ในปี 2559 สําหรับบ้านแนวราบ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถบริหารระยะเวลาตัง้แต่การจองบ้าน
จนถงึลกูค้าได้รับบ้าน (Business cycle time) เฉล่ียอยูท่ี่ 77 วนั 
 

นอกจากนี ้บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ศกึษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจดัการงาน
ก่อสร้างใหม่ๆ หรือการสรรหาวสัดุหรือองค์ประกอบสําเร็จรูป เช่น ห้องนํา้สําเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลด
ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถงึเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดีย่ิงขึน้  

 
 1.4) ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในการปฏบัิตงิาน 

กระบวนการผลติบ้านของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่
ใน ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็น
ระบบการก่อสร้างแบบล่าสุด ดังนัน้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งหากมีการ
โยกย้ายของวิศวกร และผู้ควบคมุงานก่อสร้างดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ ซึง่จะสง่ผล
กระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในตําแหน่งงานปัจจบุนั และ
อนาคต   
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โดยแบง่หมวดหมูก่ารฝึกอบรมตามทกัษะและความรู้ท่ีพนกังานจําเป็นในการทํางาน เป็น 6 หมวด ดงันี ้
1. หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนกังานใหม ่(On Boarding Program) 
สําหรับพนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กร และปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เน่ืองจาก

พนักงานใหม่ มาจากหน่วยงานท่ีมีความต่าง หรือเป็นนักศึกษาท่ีจบใหม่ ดังนัน้การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรจึงเป็นสิ่ง
สําคญั และเป็นก้าวแรกของการมาทํางานร่วมกนักบับริษัท นอกจากนี ้ทาง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะทําการแต่งตัง้
พ่ีเลีย้งซึ่งเป็นตวัแทนจากหน่วยงานท่ีพนกังานใหม่สงักดั เข้ามาดแูลพนกังานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพ่ือให้การปรับตวั
เข้ากบัองค์กรราบร่ืนย่ิงขึน้ 

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 ท่ี บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท กําหนด 
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
ต่างจงัหวดัท่ีต้องเดินทางเข้ามาเพ่ือฝึกอบรมตามแผนพฒันาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และการพฒันาระบบ e-
learning เพ่ือรองรับการเรียนรู้ด้วยตวัเองในอนาคตต่อไป บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัสง่เสริมให้พนกังานผู้ ท่ีมีความ
ชํานาญในแต่ละด้าน มาเป็นวิทยากรภายใน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายใน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และฝึกอบรม
ให้กบัพนกังาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) 

 
นอกจากนีท้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent 

Management) เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ยัง่ยืน โดยสร้างผู้ นํา ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการ
พิจารณาด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีศกัยภาพทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการ
ปฎิบัติงาน (Potential) และ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) รวมทัง้นโยบายการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง 
(Succession Planning) สําหรับเตรียมแผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนตําแหน่งงานท่ีสําคญัในองค์กร เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้มีผู้ รับผิดชอบ  สืบทอดหน้าท่ีในการดแูลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ บมจ. พฤกษา 
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เรียลเอสเตท จึงให้ความสําคญัในการฝึกอบรม และพฒันา พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent) และพนกังานผู้ สืบทอด
ตําแหน่ง (Successor) โดยจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะสําหรับพนกังานทัง้สองกลุม่นี ้เพ่ือตอบสนองนโยบาย และ
เตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานดงักล่าว เช่น หลกัสตูร Future Leader Program โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เบือ้งต้น 

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

ผู้บริหารระดบักลางให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่อไป 
โดยหลกัสตูรนีใ้ช้เวลาเรียน 90 ชม. และจดัติดตอ่กนัมาเป็นปีท่ี 6 

 
1.5) ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดนิเพ่ือการพัฒนา 

 
- ความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซ้ือทีดิ่นไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ 
ช่องทางเพ่ือให้ได้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพเพ่ือการพฒันาโครงการมากท่ีสดุ คือนายหน้าท่ีดิน และอีกส่วนหนึ่งจะมา

จากเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินท่ีนํามาเสนอขายเอง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้กําหนดแผนเชิงรุกเพ่ือท่ีจะกระตุ้นหรือจงู
ใจนายหน้าทัง้ท่ีเป็นพนัธมิตรเก่าและนายหน้ากลุม่ใหม่ๆ  ให้เสาะหา และนําท่ีดินท่ีอยู่ในทําเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและ
มากท่ีสดุ ส่วนกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินนํามาเสนอขายเองนัน้จะมีการพฒันากระบวนการให้มีการคดัเลือก และตดัสินใจให้เร็ว
ขึน้ ทัง้นีไ้มว่า่แหลง่ท่ีมาของท่ีดินจะได้มาจากโดยวิธีหรือช่องทางใด กระบวนการคดัเลือกและตดัสินใจซือ้ท่ีดิน ยงัเน้นเร่ือง
กระบวนการท่ีโปร่งใส บริสทุธ์ิ เป็นธรรมทัง้กบัเจ้าของท่ีดิน รวมทัง้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัได้กําหนดมาตรการใน
การป้องกนั และขจดัปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีจะเป็นเหตใุห้ต้นทนุท่ีดินสงูขึน้ออกให้หมดร้อยละ 100  

 
- ความเสี่ยงจากการตดัสินใจซ้ือที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ

อนญุาตจดัสรรได ้ทีดิ่นทีอ่าจจะมีผลการทบต่อชมุชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ  
การดําเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาจากความเส่ียงดงักล่าว คือ การจดัให้มีทีมงานสํารวจกายภาพของ

ท่ีดิน ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์สงูในการออกสํารวจตรวจสอบท่ีดินทกุแปลงก่อนตดัสนิใจซือ้ ร่วมกบัการจ้างให้มีบริษัท
ประเมินราคาอิสระภายนอกทําการสํารวจ  และประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวดัสอบเขต ตรวจระดบัดิน  
และอ่ืนๆ อยา่งรอบคอบรัดกมุท่ีสดุ 

 
นอกจากนี ้หากมีข้อสงสยัในประเดน็ความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อ

ห้ามของทางราชการ ก็จะมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน เพ่ือขอคํารับรองจากหน่วยราชการต่างๆ อีก
สว่นหนึง่ ครอบคลมุถงึเร่ืองผงัสี แนวเวนคืน การเช่ือมทาง และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
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- ความเสีย่งจากการซ้ือที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซ้ือที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีกําลงัซ้ือ หรือมีความ
ตอ้งการนอ้ย 

ด้วยกระบวนการท่ีรัดกุมก่อนตดัสินใจซือ้ กลุ่มงานธุรกิจจะทําการเก็บข้อมลูตลาด การวิเคราะห์ศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการลงทนุ ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินเป้าหมาย ราคาท่ีดินแปลงเปรียบเทียบ 
ราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํารายงานศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ และผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากการ
พฒันาโครงการ แล้วไมส่ามารถขายได้ตามแผนท่ีวางไว้หรือขาดทนุจากการพฒันา 

 
  นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ท่ีดินจะกระทําในรูปของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสงูท่ีชํานาญการทัง้ด้านท่ีดินและการพฒันาท่ีดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อกําหนดของราชการ 
ด้านการควบคมุความเส่ียง และอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถซือ้ท่ีดินท่ีมีคณุภาพได้ใน
ช่วงเวลา และจํานวนแปลงท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กําหนดไว้
ได้ 

 
1.6) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้าน

เด่ียว และอาคารชดุ จําหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไป ซึง่ตลอดระยะเวลาการดําเนินการธุรกิจ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้
ปฏิบติัตามข้อบงัคบัของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด และสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าว่าสินค้าทกุประเภทของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
หลายๆ หน่วยงานอย่างถกูต้อง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ท่ีลกูค้าไม่ได้รับความพึงพอใจด้านสินค้า หรือการบริการ จะมี
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอ่ืนเข้ามาเป็นตวักลางในการสร้างความเข้าใจ  หรือแม้กระทัง่เยียวยา บรรเทาความเสียหาย
ให้ลกูค้าจนเป็นท่ียอมรับได้ทัง้สองฝ่าย  

 
ในปีท่ีผ่านมา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท พบว่ามีลกูค้าบางส่วนท่ีมีความเช่ือสว่นตวัว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ใช้ช่องทางอ่ืนๆ เผยแพร่ข้อมลูตอ่ๆ ไป เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางส่ือมวลชนแขนงต่างๆ การกระทําเช่นนี ้บมจ.พฤกษา 
เรียลเอสเตท เหน็วา่อาจทําให้บคุคลภายนอกท่ีไมรู้่ข้อเทจ็จริง หรือไมเ่ก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิด สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  

 
นอกจากนีใ้นช่วงปีท่ีผ่านมา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท พบว่ามีบุคคลท่ีไม่หวงัดี และหวงัผลประโยชน์จาก

ช่ือเสียงของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ทําการหลอกลวงนกัลงทนุจากต่างชาติโดยการสร้าง e-mail address ปลอม หรือ
แม้กระทัง่การแอบอ้างช่ือของผู้บริหารระดบัสงูของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ทําให้นกัลงทนุหลายรายเข้าใจผิดว่าเป็น
การลงทนุร่วมกบั บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  กรณีนี ้บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ชีแ้จง และทําความเข้าใจกบันกัลงทนุ
ทกุรายแล้ววา่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  
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อย่างไรก็ตาม แม้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จะประสบปัญหาซึ่งถือเป็นความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจดงัท่ี
กล่าวมาได้ ซึ่งหากเกิดขึน้บ่อยๆ อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ แต่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เข้าใจว่าเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เกิดจาก
ความเข้าใจผิดของลกูค้า และนกัลงทนุ ดงันัน้ หาก บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีโอกาสเข้าพบลกูค้าเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ พร้อมกบัสร้างความเช่ือมัน่ในสินค้าของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ให้มากท่ีสดุ รวมถึงแสดงจุดยืนถึงนโยบาย
ความโปร่งใส ปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้นจะลดน้อยลง และจะสร้างความเช่ือมัน่ใน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ย่ิงๆ ขึน้ไป  

 
3.1.2 ปัจจัยความเส่ียงต่างประเทศ 

 
 ปัจจบุนั บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีการดําเนินงานในตา่งประเทศเหลือเพียงประเทศเดียว คือ เมืองบงักาลอร์ 
สาธารณรัฐอินเดีย  
 
ความเส่ียงที่สาํคัญในการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศอาจจาํแนกได้ดังต่อไปนี ้
 

1.1) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิและภาวะตลาด  
ประเดน็นีท้าง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ติดตามดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและติดตามข้อมลู

สภาวะธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการแข่งขนัในตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่า บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
สามารถใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถกูต้อง
และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในท้องถ่ินนัน้ๆ ได้ในกรณีท่ีจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละเมือง บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การลงทุนและการใช้
ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลสงูสดุ และสอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้   

 
1.2) ความเส่ียงในการสรรหาที่ดนิในทาํเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ 
ประเด็นนีท้าง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ทราบดีว่ามีความเสียเปรียบในฐานะท่ีเป็นบริษัทต่างชาติอาจจะขาด

ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซือ้ท่ีดิน ดงันัน้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้เร่งสร้างเครือข่าย
นายหน้าค้าท่ีดิน บริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ และสถาบนัการเงินเพ่ือให้เป็นผู้แนะนําและประสานงานติดต่อกบัผู้
ท่ีสนใจขายท่ีดินตลอดจนเป็นผู้ ท่ีรวบรวมท่ีดินให้ได้ขนาดตามท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ต้องการ ซึง่ในปัจจบุนันีก้ารหา
ท่ีดินยงัไมเ่ป็นปัญหามากนกั  
 

1.3) ความเส่ียงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายท่ีจะยงัคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็นระบบผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กรับนํา้หนกัซึ่ง

จะทําให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีคณุภาพ ซึง่ในปัจจบุนัฝ่ายก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างในสาธารณรัฐอินเดียของ บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท เร่ิมมีความคุ้นเคยกบัระบบดงักล่าว ทําให้สามารถลดความเส่ียงในด้านนีล้งได้ อย่างไรก็ดี บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัคงต้องดําเนินการติดตามการควบคมุคณุภาพงานก่อสร้างอยา่งใกล้ชิด  
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1.4) ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดาํเนินธุรกจิและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของทางราชการในแต่ละ

ท้องถ่ินอย่างเคร่งครัด ในกรณีของการร่วมทุน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีแนวทางท่ีจะให้ผู้ ร่วมทุนทําหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ และดําเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนญุาตประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
โครงการจดัสรรเร่ิมตัง้แต่การได้มาของท่ีดิน การลงทนุต่างๆ การขออนญุาตก่อสร้าง จนถึงการจดทะเบียนโอนบ้านให้แก่
ลกูค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงการพฒันาโครงการแรกๆ ซึง่จะช่วยให้การบริหารเวลาของโครงการมีประสทิธิภาพ 

   
1.5) ความเส่ียงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จํากดั มี

เงินทนุจดทะเบียนชําระแล้วเท่ากบั 1,000 ล้านบาท และ 500 ล้านบาทตามลําดบั โดยทัง้สองบริษัทมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ลงทนุในบริษัทในต่างประเทศ โดยมีเงินลงทนุสทุธิ 895 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวม
ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และงบการเงินรวมมีรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเทียบเท่าเงินบาท 
129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ0.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   

 
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ติดตามบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนผ่าน คณะกรรมการลงทุน

ต่างประเทศและคณะกรรม การบริหารความเส่ียงเป็นประจําทกุ 2 เดือน  นอกจากนี ้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยงัได้
กําหนดนโยบายการบริหารอตัราแลกเปล่ียน (FX Policy) ของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ซึง่ระบเุคร่ืองมือทางการเงินท่ี
ได้รับการอนุมัติให้สามารถนํามาใช้บริหารความเส่ียงทางอัตราแลก เปล่ียน ได้แก่ สัญญาซือ้ขายอัตราแลกเปล่ียน
ลว่งหน้า (Forward Contract) สญัญาการใช้สิทธิในการซือ้ขายอตัราแลก เปล่ียนในอนาคต (Options) และสญัญาการ
แลกเปล่ียนภาระผกูพนัทางการเงิน (Swaps)   

 
ทัง้นี ้บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายท่ีจะใช้แหลง่เงินทนุภายในแต่ละประเทศและใช้เงินกู้ ยืมเป็นเงินสกลุ

ท้องถ่ิน ในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ในการพฒันาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการต่อๆ ไป สําหรับกรณีการลงทนุเพิ่มเติม
ในเมืองเดิม หรือในประเทศใหม ่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของค่าเงิน
ในแต่ละประเทศ เพ่ือบริหารการลงทุนให้อยู่ในช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมและลดความเส่ียงจากการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียนด้วย 

 
3.2 ปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ของบริษัท 

 
3.2.1 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
เม่ือ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุ คือ บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ ซึง่ถือหุ้นใน บมจ.พฤกษา เรียล

เอสเตท จํานวน 2,185,857,580  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.90 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัคงสามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัได้
กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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ซึ่ง ณ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึ่งถือหุ้นใน 
จํานวน 1,649,373,788 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.46 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ยงัคงสามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัได้กําหนดให้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 
นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ 

โดยถือหุ้นจํานวน 1,314,018,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.11 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ และ
ยงัจะคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ ดงันัน้ผู้ ถือ
หุ้นรายอ่ืนจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 4.1.ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีทรัพย์สินถาวร มีมลูค่า
สทุธิทางบญัชี จํานวน 3,683 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีทรัพย์สินถาวร มีมลูค่าสทุธิทางบญัชี จํานวน 
3,872 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม 

รายการทรัพย์สนิถาวร  31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 
1. ท่ีดินและอาคาร 2,093 2,018 
2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,645 1,527 
3. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้

สํานกังาน 
 

77 
 

82 
4.  ยานพาหนะ 10 8 
5. งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ระหวา่งการติดตัง้ 
 

47 
 

48 
รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 3,872 3,683 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัโดยมีการนําสนิทรัพย์และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ

พฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้
 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 
รายการ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแผน่
คอนกรีตสําเร็จรูป 

1,420 1,344 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 
(ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง) 

3,111 4,301 

รวม  4,531 5,645 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีวงเงินสนิเช่ือซึง่นําสนิทรัพย์ไปคํา้ประกนั ซึง่คํา้ประกนัโดยบริษัทฯ ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 789 ล้านบาทสําหรับกลุม่บริษัท 

(ข)  วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 50 ล้านบาทสําหรับกลุม่บริษัท 

(ค)  วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 5,911 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้าน
อินเดียรูปีสําหรับกลุม่บริษัท 
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(ง)   วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  9,792 ล้านบาทสําหรับกลุม่บริษัท 

(จ)   วงเงินสนิเช่ืออ่ืน  605 ล้านบาทสําหรับกลุม่บริษัท 

 
4.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ (ไม่รวมโครงการท่ียงัไม่ทําการเปิดขาย 
และท่ีดินรอการพฒันา) จํานวน 174 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ลาํดับ ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ที่ขาย
คงเหลือ 

ราคา
ประเมิน 

(ล้าน
บาท) 

มูลค่า
ตาม
บัญชี 

มูลค่า
ตาม
บัญชี 

มูลค่า
ตาม
บัญชี ภาระผูกพัน  

(ไร่–งาน–วา) 
ณ ธ.ค. 
2559 

ณ ธ.ค.  
2557 

ณ ธ.ค.  
2558 

ณ ธ.ค.  
2559 

ณ ธ.ค. 2559 

1  บ้านพฤกษา 38/3 ชยัพฤกษ์-วงแหวนฯ เป็นเจ้าของ 19-1-87.50  NA.  0.00 36.85 97.18 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

2  บ้านพฤกษา 61 เป็นเจ้าของ 1-0-73.00  NA.  33.94 37.00 37.47 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

3  บ้านพฤกษา 77/1 เป็นเจ้าของ 12-2-89.40  NA.  81.41 99.93 69.38 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

4  บ้านพฤกษา 89 เป็นเจ้าของ 2-1-50.50  NA.  184.51 77.39 32.90 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

5  บ้านพทุธชาด 87/1 (บจก.พทุธชาด) เป็นเจ้าของ 2-1-67.90  NA.  325.77 190.95 54.07 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

6  บ้านพฤกษา 84/1 เป็นเจ้าของ 19-3-41.30 349.82 273.37 355.65 273.55 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

7  บ้านพฤกษา 86/3 ไพร์ม ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ เป็นเจ้าของ 14-1-34.10  NA.  112.48 153.01 165.18 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

8  บ้านพฤกษา 94 เป็นเจ้าของ 3-2-57.90  NA.  253.77 213.79 74.03 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

9  บ้านพนาลี 95/1 เป็นเจ้าของ 8-1-98.80  NA.  214.04 235.02 159.42 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

10  บ้านพฤกษา 95/2 เป็นเจ้าของ 15-0-32.50  NA.  249.62 325.74 235.43 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

11  บ้านพฤกษา 97 หนองมน-ชลบรีุ เป็นเจ้าของ 3-3-61.30  NA.  124.66 147.18 61.70 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

12  บ้านพฤกษา 99 เป็นเจ้าของ 17-2-76.30  NA.  167.21 279.34 184.35 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

13  บ้านพฤกษา 98 ซ.แก้วอินทร์-บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 1-2-58.00  NA.  75.80 120.04 35.16 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

14  บ้านพฤกษา 100 ป่าไม้อทุิศ เป็นเจ้าของ 7-1-4.60  NA.  0.53 235.10 152.64 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

15  บ้านพนาลี 87/2 ศรีนครินทร์-บางนา เป็นเจ้าของ 17-1-68.70  NA.   - 192.83 310.74 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

16  บ้านพฤกษา 101 (รามอินทรา-คู้บอน) เป็นเจ้าของ 9-1-49.60  NA.   - 205.17 180.32 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

17  บ้านพฤกษา 102 ศาลายา-บรมราชชนนี เป็นเจ้าของ 30-3-36.70  NA.   - 194.98 249.38 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

18  บ้านพฤกษา 103 ( สําโรง-ปู่ เจ้า ) เป็นเจ้าของ 17-1-33.30  NA.   - 311.71 235.66 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

19  บ้านพฤกษา 104  สขุมุวิท-แพรกษา เป็นเจ้าของ 9-1-31.10  NA.   - 241.83 147.08 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

20  บ้านพฤกษา 105 ฉลองกรุง-สวุินทวงศ์ เป็นเจ้าของ 1-3-74.70  NA.   - 35.44 36.54 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

21  บ้านพฤกษา 107 (ติวานนท์-รังสติ) เป็นเจ้าของ 22-2-82.10  NA.   - 154.19 193.89 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

22  บ้านพฤกษา 106/1  (บางป-ูตําหรุ) เป็นเจ้าของ 14-1-0.70  NA.   - 166.92 154.06 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

23  บ้านพทุธชาด 108 สหพฒัน์-แหลมฉบงั เป็นเจ้าของ 6-3-8.70  NA.   - 77.94 77.58 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

24  บ้านพฤกษา 109  (ประตนํูา้พระอินทร์2) เป็นเจ้าของ 18-1-89.00  NA.   - 66.07 87.69 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

25  บ้านพฤกษา 60A-อาคารพาณิชย์ รังสติ เป็นเจ้าของ 0-2-55.50  NA.   - 2.02 9.00  - ไมมี่ 

26  บ้านพฤกษา 110 แจ้งวฒันะ-ราชพฤกษ์  เป็นเจ้าของ 21-1-58.30  NA.   - 37.75 190.87 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

27  บ้านพฤกษา 112 กาญจนาภิเษก เป็นเจ้าของ 17-1-80.70  NA.   - 0.11 250.08 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

28  บ้านพฤกษา 111  (รังสติ-บางพนู2) เป็นเจ้าของ 18-0-76.70  NA.   -  - 95.15 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

29  บ้านพฤกษา 115  (รังสติ-คลองสาม) เป็นเจ้าของ 22-3-69.20  NA.   -  - 169.58 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

30 พฤกษา วิลล์8/1 (ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 14-3-51.00  NA.  141.57 160.79 161.66 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

31 พฤกษา วิลล์57 พฒันาการ เป็นเจ้าของ 10-2-1.10 324.75 373.53 252.01 269.10 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

32 พฤกษา วิลล์58/2 (ภเูก็ต-ถลาง) เป็นเจ้าของ 3-2-68.30  NA.  26.72 32.41 64.24 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

33 พฤกษา วิลล์59/2 (กะทู้-ป่าตอง) เป็นเจ้าของ 3-0-94.50  NA.  113.43 193.36 69.53 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

34 พฤกษา วิลล์ 62/1 (นิมติรใหม)่ เป็นเจ้าของ 4-1-84.00  NA.  136.84 148.06 85.94 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

35 พฤกษา วิลล์ 63/2 (พระราม5-วงศ์สว่าง ) เป็นเจ้าของ 4-1-89.30  NA.  228.22 178.48 99.29 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
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36 พฤกษา วิลล์ 64 (สายไหม ) เป็นเจ้าของ 10-0-83.20 301.11 510.47 383.02 235.30 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

37 พฤกษา วิลล์ 68 เป็นเจ้าของ 10-0-85.30  NA.  494.62 453.95 328.14 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

38 พฤกษา วิลล์ 71/2 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 12-1-6.70 179.44 108.58 202.14 162.39 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

39 พฤกษา วิลล์ 67 (เพชรเกษม 91) เป็นเจ้าของ 4-2-46.60  NA.  239.36 161.84 62.76 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

40 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 5-2-15.90  NA.  235.31 228.31 139.64 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

41 พฤกษา วิลล์ 74 (ชลบรีุ บางพระ) เป็นเจ้าของ 1-0-68.90  NA.  152.44 140.05 25.25 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

42 พฤกษา วิลล์ 73 เป็นเจ้าของ 4-2-18.90  NA.  390.43 338.81 81.12 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

43 พฤกษา วิลล์ 66/2 (บางนา หนามแดง) เป็นเจ้าของ 16-0-8.00  NA.  194.97 309.14 282.50 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

44 พฤกษา วิลล์ 76  เป็นเจ้าของ 14-2-89.50  NA.  531.79 508.69 415.56 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

45 พฤกษา วิลล์ 77 เป็นเจ้าของ 7-2-30.70  NA.  403.74 321.18 154.52 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

46 พฤกษา วิลล์ 78 เป็นเจ้าของ 3-1-66.80  NA.  163.98 118.63 74.55 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

47 พฤกษา วิลล์ 75 (เชียงใหม)่ เป็นเจ้าของ 6-3-52.40  NA.  161.02 203.75 194.62 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

48 พฤกษา วิลล์ 80 เป็นเจ้าของ 7-0-95.50  NA.   - 278.35 157.27 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

49 พฤกษา วิลล์ 81 เป็นเจ้าของ 5-2-32.40  NA.   - 109.85 202.07 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

50 พฤกษา วิลล์ 82/1 เป็นเจ้าของ 9-1-60.70  NA.   - 179.36 229.34 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

51 พฤกษา วิลล์ 83 เป็นเจ้าของ 12-2-76.90  NA.   - 90.64 219.64 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

52 พฤกษา วิลล์ 84 พหลโยธิน (ม.กรุงเทพ) เป็นเจ้าของ 13-1-26.00  NA.   - 134.38 229.76 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

53 พฤกษา วิลล์ 88 เป็นเจ้าของ 17-1-87.30  NA.   - 192.06 297.89 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

54 พฤกษา วิลล์ 86 (ศรีราชา-บอ่วิน) เป็นเจ้าของ 24-1-96.90  NA.   - 100.74 178.38 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

55 พฤกษา วิลล์ 89 (รามอินทรา-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 10-2-46.70  NA.   - 9.74 194.91 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

56 
พฤกษา วิลล์ 90 (รังสติ-เลียบคลองเปรม
ประชากร) 

เป็นเจ้าของ 7-2-66.30  NA.   - 51.13 128.55 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

57 พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนชุ-สวุรรณภมู)ิ เป็นเจ้าของ 31-3-58.90  NA.   - 17.70 273.88 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

58 พฤกษา วิลล์ 87/1 เป็นเจ้าของ 26-2-31.20  NA.   - 303.30 421.80 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

59 พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 7-2-56.20  NA.   - 0.26 184.96 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

60 พฤกษาวิลล์ 94 เป็นเจ้าของ 8-3-89.00  NA.   - 0.04 135.28  - ไมมี่ 

61 พฤกษาวิลล์ 96 เป็นเจ้าของ 11-1-68.50  NA.   -  - 156.18  - ไมมี่ 

62 พฤกษาวิลล์ 95 เป็นเจ้าของ 15-1-12.30  NA.   -  - 212.86 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

63 พฤกษาวิลล์ 97 เป็นเจ้าของ 26-1-58.30  NA.   -  - 315.98 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

64 พฤกษา วิลล์ 66/4 (บางนา หนามแดง) เป็นเจ้าของ 4-1-34.30  NA.   -  - 83.52 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

65 พฤกษา วิลล์ 91/1 เป็นเจ้าของ 9-3-27.90  NA.   -  - 121.88 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

66 เดอะ คอนเนค 24 (UP3 เฉลมิพระเกียรติ) เป็นเจ้าของ 2-2-71.70 169.51 315.05 237.85 123.82 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

67 THE CONNECT 30 (อพัทรี เพชรเกษม 48) เป็นเจ้าของ 4-2-59.80  NA.  138.44 199.79 223.85 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

68 THE CONNECT 31 (ดอนเมือง-เทดิราชนั) เป็นเจ้าของ 3-1-12.20  NA.  427.35 330.30 92.10 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

69 THE CONNECT 32 (อพัทรี ลาดพร้าว126) เป็นเจ้าของ 6-1-31.40  NA.  351.07 391.16 279.64 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
70 THE CONNECT 33 (อ่อนนชุ-วงแหวน1) เป็นเจ้าของ 11-0-17.20  NA.  291.43 405.27 285.62 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
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71 THE CONNECT 34 (อ่อนนชุ-วงแหวน2) เป็นเจ้าของ 11-0-79.50  NA.  231.67 379.08 267.05 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

72 THE CONNECT 37 (หลกัสี-่ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 23-2-56.00  NA.  1.08 579.03 422.34 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

73 THE CONNECT 39 (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 7-1-62.00  NA.   - 100.29 154.04 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

74 THE CONNECT 41 (แจ้งวฒันะ-ติวานนท์) เป็นเจ้าของ 7-2-5.50  NA.   - 241.11 240.10 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

75 THE CONNECT 42 (สวุรรณภมู3ิ) เป็นเจ้าของ 8-2-63.30  NA.   - 120.57 103.17 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

76 The Connect 43 (วงแหวนรามอนิทรา2) เป็นเจ้าของ 9-2-28.60  NA.   - 118.83 158.04 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

77 The Connect 45 เป็นเจ้าของ 23-2-60.90  NA.   -  - 177.25 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

78  The Plant CITI (นวมนิทร์) เป็นเจ้าของ 5-2-51.10  NA.  204.45 177.80 117.65 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

79  The Plant CITI (แจ้งวฒันะ) เป็นเจ้าของ 11-0-1.60 422.94 419.10 366.61 274.68 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

80  PATIO พระราม 2 เป็นเจ้าของ 8-3-51.00  NA.  447.49 376.73 332.24 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

81 บ้านภสัสร 62 อาคารท่ีพกัอาศยั 3 ชัน้ เป็นเจ้าของ 1-0-38.00  NA.   - 10.03 32.01 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

82 พฤกษา วิลเลจ 18/1 เป็นเจ้าของ 0-2-45.90  NA.  22.05 19.94 17.07  - ไมมี่ 

83 พฤกษา วิลเลจ 43/1 เป็นเจ้าของ 12-0-96.60  NA.  131.44 154.54 117.84 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

84 พฤกษา วิลเลจ 28/1 เป็นเจ้าของ 1-3-28.40  NA.   - 3.59 40.18 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

85 พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ป่ินเกล้า-พทุธมณฑล) เป็นเจ้าของ 1-1-58.20  NA.  213.25 124.15 33.05 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

86 พฤกษาทาวน์ (เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ 1-0-12.20  NA.  33.18 25.79 22.76 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

87 พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ 2 เพชรเกษม 81) เป็นเจ้าของ  4-2-70.30  163.43 322.63 224.53 100.23 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

88 พฤกษาทาวน์ (เน็กซ์ ออ่นนชุ-พระราม 9) เป็นเจ้าของ 6-0-87.65 193.07 174.54 171.08 152.87 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

89 พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รัชดา-รามอินทรา 2) เป็นเจ้าของ 0-3-43.20  NA.  85.29 72.07 54.44 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

90 พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รามอินทรา117) เป็นเจ้าของ 3-2-80.10  NA.  151.97 158.80 111.09 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

91 เนเชอร่าเทรนด์ ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของ 12-2-61.70  NA.  184.82 245.61 170.51 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

92 เดอะแกลเลอร์ร่ี&เนเชอร่าเทรนด์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 26-3-81.30  NA.  120.25 312.16 369.29 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

93 เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอทุศิ 90 เป็นเจ้าของ 31-1-24.40  NA.   - 262.24 310.92 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

94 
เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ป่ินเกล้าพทุธ
มณฑล 

เป็นเจ้าของ 34-2-55.60  NA.   - 190.42 310.12 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

95 
เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ วงแหวน-ลํา
ลกูกาคลอง5 

เป็นเจ้าของ 30-2-78.10  NA.   - 125.07 199.61 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

96 บ้านพฤกษาไพร์ม วงแหวนฯ-ลําลกูกาคลอง5 เป็นเจ้าของ 15-0-72.10  NA.   - 59.19 103.50 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

97 เดอะแพลนท์ (รังสติ-คลอง2) เป็นเจ้าของ 19-0-22.00  NA.   - 0.21 128.14 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

98 พฤกษาไลท์ ลอ็กซ์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเจ้าของ 7-3-55.90 155.00 197.66 150.92 149.97 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

99 พาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เป็นเจ้าของ 11-3-74.90 468.50 577.65 540.25 449.14 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

100 พฤกษาไลท์ สขุมุวิท-เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 1-2-75.60  NA.  211.42 160.00 42.15 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

101 วิลเลต พฒันาการ  เป็นเจ้าของ 3-0-89.20 167.77 331.09 266.60 72.73 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
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102 วิลลเต ไลท์ (ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า) เป็นเจ้าของ 4-2-11.90  NA.  286.63 215.77 139.28 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

103 วิลเลต ไลท์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 14-3-6.20  NA.  334.70 413.48 330.11 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

104 พาทิโอ งามวงศ์วาน เป็นเจ้าของ 3-3-16.10  NA.   - 250.26 152.79 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

105 พาทิโอ วิภาวดี สรงประภา เป็นเจ้าของ 7-3-25.70  NA.   - 191.71 232.80 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

106 บ้านพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจ้าของ 20-1-15.80 167.64 285.48 236.71 153.67 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

107 บ้านภสัสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) เป็นเจ้าของ 24-1-31.60  NA.  387.62 345.97 221.14 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

108 บ้านภสัสร 29 (ถ.รังสติ-นครนายก) เป็นเจ้าของ 12-2-15.30 164.47 229.39 175.71 123.61 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

109  The Plant Light (บางกะดี) เป็นเจ้าของ 19-1-73.80  NA.  256.03 230.23 170.52 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

110 The Plant Resort (พระราม5-กาญจนาภิเษก) เป็นเจ้าของ 5-0-89.60 125.70 146.10 111.31 107.66 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

111 The Palm พฒันาการ เป็นเจ้าของ 8-1-52.30  NA.  577.13 361.14 186.76 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

112 บ้านภสัสร 39 (พระราม 5 สริินธร) เป็นเจ้าของ 19-2-93.60 309.91 336.47 333.13 311.20 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

113 The Palm กะทู้-ป่าตอง เป็นเจ้าของ 23-2-26.20  NA.  271.37 349.43 412.47 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

114 The Plant ภเูก็ต (กะทู้-ป่าตอง) เป็นเจ้าของ 12-1-57.70  NA.  187.48 219.72 129.78 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

115 The Plant เชียงใหม ่มหิดล-เจริญเมือง เป็นเจ้าของ 22-3-74.00  NA.  289.88 307.19 263.82 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

116 The Plant ศรีนครินทร์-หนามแดง เป็นเจ้าของ 11-1-26.90  NA.  318.59 277.37 122.71 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

117 ภสัสร ไพรด์ เชียงใหม ่(มหิดลเจริญเมือง) เป็นเจ้าของ 10-3-6.80  NA.  133.40 146.90 113.31 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

118 The Plant Estique (พฒันาการ) เป็นเจ้าของ 7-2-38.00  NA.  452.46 377.99 210.84 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

119 บ้านภสัสร 51 (ป่ินเกล้า-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 27-2-15.60  NA.  313.52 341.11 303.83 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

120 The Plant เอ็กซคลซีูค (สรงประภา-แจ้งวฒันะ) เป็นเจ้าของ 1-3-94.60 121.80 378.74 259.21 70.04 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

121 The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจ้าของ 23-1-88.80  NA.  422.39 437.00 371.10 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

122 บ้านภสัสร 49 (ศรีนครินทร์-หนามแดง) เป็นเจ้าของ 15-2-55.60  NA.  323.81 314.72 129.07 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

123 ภสัสร ไพรด์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 18-1-80.00  NA.  287.57 227.03 141.17 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

124 The Plant ซิมพลีส (รามคําแหง) เป็นเจ้าของ 2-2-97.80  NA.  245.32 115.80 59.20  - ไมมี่ 

125 The Plant เอลทิ พฒันาการ เป็นเจ้าของ 7-2-63.70  NA.  207.67 274.14 172.91 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

126 บ้านภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ินเกล้า-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 32-3-56.50  NA.  525.32 587.50 511.61 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

127 The Plant เอ็กซคลซีูค พฒันาการ เป็นเจ้าของ 11-0-23.30  NA.  316.18 417.04 258.01 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

128 บ้านภสัสร 61 เพรสทีจ ลกุซ์-พฒันาการ 44 เป็นเจ้าของ 14-1-66.10  NA.   - 258.66 205.50 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

129 The Plant พหลโยธิน รังสติ เป็นเจ้าของ 22-2-42.40  NA.   - 140.63 183.97 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

130 The Plant อยธุยา เป็นเจ้าของ 42-3-32.20  NA.   - 108.41 181.79 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

131 ภสัสร 65 เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 34-1-44.20  NA.   - 204.57 276.61 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

132 The Palm บางนา-สวุรรณภมู ิ เป็นเจ้าของ 31-1-11.30  NA.   - 490.86 601.55 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

133 The Plant รังสติ-คลอง3 เป็นเจ้าของ 34-3-51.20  NA.   - 164.86 221.39 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
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134 บ้านภสัสร 69 เพรสทีจ จตโุชต-ิวชัรพล เป็นเจ้าของ 23-2-42.50  NA.   - 0.09 230.08 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

135 พฤกษา วิลเลจ 6 เป็นเจ้าของ 28-1-7.40 188.10 2.73 71.24 139.48 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

136 พฤกษา วิลเลจ 25 เป็นเจ้าของ 1-2-2.40  NA.  117.19 58.43 29.26 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

137 พฤกษา วิลเลจ 37 เป็นเจ้าของ 10-2-8.20  NA.  262.45 205.30 129.76 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

138 พฤกษา วิลเลจ 39 เป็นเจ้าของ 1-1-36.90  NA.  284.83 130.41 38.09 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

139 พฤกษา วิลเลจ 40 เป็นเจ้าของ 2-1-26.50  NA.  216.73 168.13 42.04 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

140 พฤกษา วิลเลจ 41 เป็นเจ้าของ 6-0-19.50  NA.  291.74 156.07 78.83 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

141 พฤกษา วิลเลจ 42 เป็นเจ้าของ 24-3-70.90 573.71 435.35 438.13 314.15 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

142 พฤกษา วิลเลจ 43/2 เป็นเจ้าของ 32-0-87.60 324.18 323.34 312.31 224.89 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

143 พฤกษา วิลเลจ 44 เป็นเจ้าของ 8-3-88.30  NA.  182.50 250.34 165.07 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

144 พฤกษา วิลเลจ 45 เป็นเจ้าของ 26-1-13.50  NA.   - 239.46 226.75 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

145 พฤกษาวิลเลจ 46 เป็นเจ้าของ 12-0-32.00  NA.   - 0.27 101.93 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

146 พฤกษาแกลเลอร่ี ป่ินเกล้า - พทุธมณฑล  เป็นเจ้าของ 7-2-38.60  NA.  295.78 237.24 167.34 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

147 เนเชอร่า&เดอะแกลเลอร่ี พระราม2 วงแหวน เป็นเจ้าของ 25-3-7.60  NA.  216.61 322.06 359.93 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

148 เดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 21-1-68.70  NA.    112.45 216.81 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

149 พฤกษาปริู ( สวุินทวงศ์ ) เป็นเจ้าของ 5-3-47.30  NA.  290.29 216.23 117.26 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 
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150 THE SIGNATURE BY URBANO เป็นเจ้าของ 3,968.62 NA. 454.23 834.53 368.73 - ไมมี่ 

151 คอนโด The Tree (อินเตอร์เชนจ์) เป็นเจ้าของ 7,421.99 NA. 1921.48 1042.38 342.93 - ไมมี่ 

152 The Tree ริโอ แอท บางอ้อ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 47,556.50 NA. 617.92 938.45 1,969.02 สนิเช่ือโครงการ ไมมี่ 

153 พลมัคอนโด พหลโยธิน 89  เป็นเจ้าของ 72,629.03 2,249.87 422.02 2148.84 1,671.22 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

154 พลมัพรีเม่ียม พหลโยธิน 89 เฟส1 เป็นเจ้าของ 26,664.00 NA. 57.07 58.22 70.20 สนิเช่ือโครงการ ไมมี่ 

155 URBANO SIRINDHORN STATION เป็นเจ้าของ 11,817.00 NA. - 178.85 209.16 - ไมมี่ 

156  Chapter One Mid Town -ลาดพร้าว24 เป็นเจ้าของ 15,561.45 NA. 337.64 482.30 896.84 สนิเช่ือโครงการ ไมมี่ 

157 Chapter One : Eco รัชดา ห้วยขวาง เป็นเจ้าของ 49,461.10 NA. - - 1,272.22 - ไมมี่ 

158 พลมัคอนโดเอ็กซ์ตร้า พระราม2 เป็นเจ้าของ 42,460.89 NA. 726.90 1134.58 177.02 - ไมมี่ 

159 FUSE จนัทน์ สาทร เป็นเจ้าของ 7,529.55 754.52 2128.19 913.56 410.31 - ไมมี่ 

160 Condo FUSE SENSE บางแค เป็นเจ้าของ 12,435.32 940.52 561.46 671.83 550.17 - ไมมี่ 
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161 FUSE มติิ สทุธิสาร-รัชดา เป็นเจ้าของ 2,560.10 NA. 205.77 418.61 166.96 - ไมมี่ 

162 เดอะทรีสขุมุวิท 64 เป็นเจ้าของ 5,672.30 NA. - - 138.90 - ไมมี่ 

163 พลมั แจ้งวฒันะ เฟส 1 เป็นเจ้าของ 19,783.00 NA. - 257.77 327.67 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

  พลมั แจ้งวฒันะ เฟส 2  เป็นเจ้าของ 24,277.50 NA. - 276.68 380.53 - ไมมี่ 

164 พลมั คอนโด บางใหญ่ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 2,467.39 NA. 762.14 549.04 78.93 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

165 พลมั คอนโด พาร์ค รังสติ เป็นเจ้าของ 6,426.97 NA. 349.26 808.09 188.99 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

166 พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส1 เป็นเจ้าของ 32,371.00 NA. 2.47 229.09 669.44 หนงัสอืคํา้ประกนั มี 

  พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส2 เป็นเจ้าของ 26,580.25 NA. - 162.49 356.33 - ไมมี่ 

167 พลมัคอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 26,231.00 NA. - 527.71 584.45 - ไมมี่ 

168 พลมั สามคัคี เป็นเจ้าของ 16,135.56 NA. 340.16 496.69 425.48 - ไมมี่ 

169 พลมัคอนโด แหลมฉบงั 1 เป็นเจ้าของ 9,703.21 NA. 135.57 261.64 310.16 - ไมมี่ 

170 เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ A เป็นเจ้าของ 377.90 NA. 93.33 44.77 17.97 - ไมมี่ 

  เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ C เป็นเจ้าของ 338.64 NA. 45.80 19.84 16.78 - ไมมี่ 

  เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สทุธิสาร โครงการ B เป็นเจ้าของ 344.92 NA. 66.84 32.05 16.81 - ไมมี่ 

171 เดอะไพรเวซ่ี ลาดพร้าว-เสนา เป็นเจ้าของ 2,316.16 NA. - 108.71 87.55 - ไมมี่ 

172 พลมัคอนโด รามคําแหง สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 26,293.00 NA. - 357.43 479.16 - ไมมี่ 

173 พลมัคอนโด ออ่นนชุ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 4,530.75 NA. - - 144.78 - ไมมี่ 

174 พลมัคอนโด โชคชยั4 เป็นเจ้าของ 12,645.00 NA. - - 219.12 - ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 
** ราคาประเมินมลูคา่โครงการ ณ เดือน ตลุาคม - ธนัวาคม 2559 โดยบริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั   

               

4.3 สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มี

มลูคา่สทุธิทางบญัชี รวมทัง้สิน้ 334 ล้านบาท และ 314 ล้านบาท ตามลําดบั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไมมี่ข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ียงัไม่ได้สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ยอ่ยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6. การวิจยัและการพัฒนา 
 
 การพฒันาคิดค้นนวตักรรมของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเน้นเช่ือมโยงกบั
ผลิตภณัฑ์ ท่ีตอบสนองแบบแผนการบริโภคท่ียัง่ยืน ครอบคลมุภายใต้ 4 แนวโน้มความต้องการหลกัของผู้บริโภค หรือ 4 
Consumer Mega Trends คือ บ้านแข็งแรงปลอดภยั บ้านท่ีคํานงึสขุภาพอนามยั และอยสูบายของทกุเพศทกุวยัตลอดจน 
ผู้สงูอาย ุบ้านท่ีคํานงึการประหยดัพลงังาน และบ้านทนัสมยัท่ีนําเอาเทคโนโลยี เพ่ือความสะดวกสบาย  
 
 บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเสมอมาจึงได้ให้ความสําคญักับการวิจยัและพฒันา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ท่ีอยู่อาศยัท่ีจะส่งมอบให้กบัลกูค้ามีความสมบรูณ์แบบและสอดคล้องกบัความต้องการสงูสดุของ
ลกูค้า โดยปัจจบุนัฝ่ายวิจยัลกูค้า (Consumer research department) และศนูย์กลางการจดัการนวตักรรม (Innovation 
center) ได้ประสานการดําเนินการร่วมกนั เพ่ือการสํารวจวิจยัและวิเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค 
(Consumer insight) ในแต่ละกลุม่ลกูค้า (Segmentation) รวมทัง้สํารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัทัง้หมดในตลาด (อปุทาน) 
ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ และมีฐานข้อมลูท่ีมากพอในการท่ีจะทราบถงึจํานวนและความต้องการในตลาดท่ีอยู่อาศยัของ
ผู้บริโภค แบ่งตามประเภทรูปแบบท่ีอยู่อาศยั ทําเลท่ีตัง้ และระดบัราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้นําผลในการสํารวจดงักลา่วไป
ใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ตอ่ไปในอนาคต 
 

ในการพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการก่อสร้างบ้านมาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2536 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมัยด้วยระบบโครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อในท่ี ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ (Cast-
Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สําหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เร่ิมนําเอา
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับบ้านเด่ียวและบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ท่ี
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี บนเนือ้ท่ี 190 ไร่ ปัจจบุนัประกอบด้วย 5 โรงงาน ซึ่งเร่ิมจากโรงงานแรกท่ีเป็นระบบการ
ผลิตแบบระบบกึ่งอตัโนมติั (Semi-automated carousel System) ทําการผลิตผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) 
ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้พฒันาและเร่ิมใช้การผลิตด้วยระบบ Fixed Mould ท่ีโรงงานท่ี 2 ทําการผลิตรัว้ (Fence) และ 
Parapet ด้วยระบบ Fixed Mould ซึง่ปัจจบุนัได้ปรับเปล่ียนเป็นโรงงานผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป(คอนกรีต) โรงงานท่ี 3 ทําการ
ผลติพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ชิน้งานพิเศษอ่ืนๆ (Slab & Special Elements) และผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for 
house) โรงงานท่ี 4 ทําการผลิตผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium) และหน้ากากทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse 
Façade) ในปี พ.ศ.2553 ได้พฒันาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ระบบอตัโนมติัทกุขัน้ตอน (Fully-
automated carousel system) เป็น Carousel Plant ท่ีมีกําลงัผลิตสงูท่ีสดุในโลกสําหรับผลิตแผน่ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็
สําเร็จรูปในการผลิตจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน อาทิ การประกอบแบบ
ข้างโดยหุ่นยนต์ (Shuttering Robot), เคร่ืองทําตะแกรงเหล็กอตัโนมติั (Automated Mesh Plant), เคร่ืองเทคอนกรีต
อตัโนมติั เป็นต้น เป็นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก ทําให้ได้แผ่นคอนกรีตท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพสงู 
โดยทําการผลิตผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) มีกําลงัผลิต ณ ขณะนัน้ รวมทัง้หมด 640 หลงัต่อเดือน และเม่ือ
ปลายปี พ.ศ.2556 นีเ้อง บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุและเร่ิมก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท่ีผลิตด้วยระบบอตัโนมติัทกุ
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ขัน้ตอน (Fully Automated carousel System) เป็น Carousel Plant และมีกําลงัผลิตสงูท่ีสดุในโลกสําหรับผลิตแผ่นผนงั
คอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน ตัง้อยู่
ท่ี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนวนครบนเนือ้ท่ี 130 ไร่ ประกอบด้วย
โรงงานจํานวน 2 โรงงาน อาคารสํานกังาน คลงัวสัด ุlogistic Hub โรงอาหาร และหอพกัพนกังาน ด้วยงบลงทนุประมาณ 
2,300 ล้านบาท เพ่ือรองรับกําลงัการผลติท่ี 1,120 หลงัตอ่เดือน 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการสํารวจและวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ 

อย่างต่อเน่ืองในแต่ละด้าน เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ คณุภาพบ้าน การบริการ ตลอดจนวสัด ุ
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าก่อนนําไปใช้จริง  ด้วย
ระเบียบวธีิวิจยัท่ีแตกต่างกนั แต่สอดคล้องกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย สามารถนําไปสูก่ารปรับปรุงการให้บริการ และสง่มอบ
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคณุภาพของ บริษัทฯ ตอ่ไป  

  
ในอดีตท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ ได้ทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง โดยมีทัง้

การพฒันา ภายใน บริษัทฯ และพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีผลงานท่ีเกิดขึน้ อาทิ เช่น 
1. การพฒันาชิน้ส่วนหน้ากากบ้านทาวน์เฮ้าส์ (Facet) ให้เป็นชิน้ส่วนสําเร็จรูป ซึ่งทําให้ 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. การพฒันาระบบการติดตัง้แผ่น Precast ผนงัและพืน้บ้านเด่ียวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั (2 
days erection) ซึง่ถือวา่เป็นสถิติใหมใ่นการติดตัง้งานพรีคาสท์ 

4. การพฒันาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down ในปีท่ีผ่านมาทางทีมวิจยัและพฒันาได้ประสบผลสําเร็จใน
การพฒันาบ้านต้นแบบท่ีสามารถก่อสร้างและตกแต่งอ่ืนๆ ทัง้หมดพร้อมเสร็จภายใน 30 วนั ณ ปัจจุบนั
การก่อสร้างบ้านเด่ียวทัว่ไป ท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้ายงัต้องใช้เวลาประมาณ 75-90 วนั 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 
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6. การก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยัขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยระบบ Fully-precast ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ี
แพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงสร้างผนงัรับแรงท่ีออกแบบให้
อาคารมีความแข็งแรงกวา่ระบบการก่อสร้างในระบบทัว่ไป สามารถควบคมุคณุภาพการก่อสร้างได้ดี  

7. การพฒันาการติดตัง้วงกบพร้อมแผ่นพรีคาสท์ และหลอ่พร้อมผนงัในระบบ tunnel technology เพ่ือช่วย
พัฒนาเก่ียวกับปัญหาการร่ัวซึมของนํา้ฝนรอบวงกบท่ีเกิดจากบ้านท่ีติดตัง้วงกบในภายหลงั ซึ่งจะเกิด
ปัญหาร่ัวซึมได้หลงัจากวสัดยุาแนวเส่ือมสภาพ ทัง้นีก้ารพฒันาในระบบใหม่ สามารถแก้ปัญหาร่ัวซึมรอบ 
วงกบได้ตลอดอายกุารใช้งานเป็นการลดการบํารุงรักษาบ้านในระยะยาวได้ 

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   
 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยตลาด การสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า และการวิจัยพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้
บนัทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ในงวดท่ีเกิดรายการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวยงัคิดเป็นสดัส่วน
จํานวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ในการพฒันาทางด้านงานวิจยั จึงยงัสามารถขยายไป
ยงัสว่นงานตา่งๆ ได้อีกมาก  

 
ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีท่ีผ่านมา บริษัทฯเห็นความสําคญัในการนําเอานวตักรรมมาสนบัสนนุการพฒันาใน

กระบวนการต่างๆ ของ บริษัทฯ ให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้ เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2560 ท่ีจะเป็น
บริษัทฯท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 ในเอเชีย อีกทัง้มีความยัง่ยืนในการทําธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจ
ท่ีต่อเน่ืองมัน่คง และมีการกํากบักิจการท่ีดี (Good Governance) จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้า (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  โดยในปี 2559 นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัการ
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ประกวด Innovation award เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วม และทํางานกนัในลกัษณะCross function เช่ือมโยงตลอด 
Supply chain ของบริษัทฯในการสร้างสรรค์คณุค่าเพ่ือลกูค้า โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินรางวลัให้กบัพนกังานรวมมากถึง 
1% ของยอดรายได้ (ประมาณ 65 ล้านบาทโดยประมาณ) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นองค์กรแห่งการ
สร้างสรรค์นวตักรรม (Creative Innovation Organization )  

   
เน่ืองจากการสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้และใช้ได้จริงนัน้ ไมส่ามารถกระทําได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง การสร้างสรรค์

นวัตกรรมจึงต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมตัง้แต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทุกฝ่าย
เช่ือมโยงกัน  โดยมีการกําหนดวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม
สนับสนนุให้ไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกนั เพ่ือเช่ือมโยง สรรหา สนับสนุน ผลกัดนั นํานวตักรรม ทัง้จากภายในและ
ภายนอกท่ีได้ทําการประเมินแล้ววา่มีคณุคา่ (Value added) มาประยกุต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเรียกว่าเป็นการทํา C&D 
คือ Connecting and Development บริษัทฯ ได้มีการกําหนด Road map ทัง้แผนระยะสัน้ และระยะยาว ในการนําเอา
นวตักรรมมาใช้แก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และเพ่ิมคณุภาพของผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัให้ได้
มาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้  ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลมุเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต และต่อยอดธุรกิจ
ไปสู่กลุ่มลกูค้าใหม่ในตลาดใหม่ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างสรรรค์คณุค่าแก่ลกูค้าด้วยการพฒันาสินค้าตามความต้องการของ
ลกูค้า และเทรนด์ของผู้บริโภค 4  ข้อ (4 Consumer Mega Trends) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Green Revolution, Digital 
Lifestyle, Aging/Health Society และ Safety Concern เป็นต้น เพ่ือเป็นบ้านท่ีทนัสมยั ตอบสนองไลฟ์สไตล์และสอดรับ
ทกุความต้องการของลกูค้า 

 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เน้นการสร้าง High value added ท่ีเหมาะกบัทกุกลุ่มสินค้า โดยได้มีการบรูณาการและการ

สร้างสรรค์นวตักรรมจากการมีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์กรในลกัษณะ Closed Innovation และการรับนวตักรรม
จากภายนอกองค์กรท่ีเรียกว่า Open Innovation นํามาปรับยกุต์ ให้เข้ากบัผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ทัง้จากผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้ในและต่างประเทศ มาร่วมพฒันาสินค้า
ให้เป็น Long-term Partnership 

 
ตวัอยา่งแผนการพฒันานวตักรรมตา่งๆ ในปัจจบุนั 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  ในเดือนธันวาคมปี 2556 บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อีก 2 
โรง ท่ี นวนคร โดยสามารถเร่ิมผลิตได้ในปลายปี 2557 ทําให้กําลงัผลิตเพิ่มขึน้เป็น 1,120 หลงัต่อเดือน และมีแผนในการ
สร้าง Mobile Precast Factory ในตา่งจงัหวดัอีกด้วย บริษัทฯ ยงัมีการสร้างสรรค์นวตักรรมกระบวนการจดัการใน Supply 
Chain Management  ท่ีเป็นกระบวนการจดัการ ตัง้แต่การเลือกซือ้ท่ีดิน ต่อรองราคา ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
และนําไปออกแบบผลิตภณัฑ์ตามกลุ่มลกูค้าท่ีเหมาะสม ซึ่งปัจจุบนัได้เร่ิมพฒันาการออกแบบ เขียนแบบ ท่ีเปล่ียนจาก
รูปแบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ในระบบการออกแบบท่ีเรียกว่า BIM (Building Information Model) ผ่านการจดัการ
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สารสนเทศ (MIS) ท่ีจะเช่ือมโยงฐานข้อมลูเดียวกนัทัง้หมดผ่านระบบ SAP ไปสูก่ารถอดแบบประมาณราคา การผลิตแผ่
นพรีคาสท์ การจดัซือ้ ทําให้ลดข้อผิดพลาดของฐานข้อมลูท่ีไม่ตรงกนัระหว่างหน่วยงาน 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
ติดตามและควบคมุผลการก่อสร้างด้วยระบบ REM ทัง้โครงการก่อสร้างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์  ในปีพ.ศ.2553-2555 ท่ี
ผ่านมา พบว่าประสิทธิภาพในการก่อสร้างเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างชดัเจนถึงร้อยละ 30-50 ในขณะเดียวกนัคณุภาพการ
ก่อสร้างบ้านดีขึน้จากเดิมมากกว่าร้อยละ 60 ส่งผลไปจนถึงการโอนส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามแผนธุรกิจ รวมถึงมี
กระบวนการบริการหลงัการขาย จนไปถงึการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ผ่านกระบวนการ Continuous Improvement Project 
ซึ่งเป็นการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพดีย่ิงๆ ขึน้ โดยเน้นให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วม และมีแผนในการนํา
ผลงานไปประกวดทัง้ในเวทีระดบัโลกและระดบัชาติ อย่างเช่น ท่ีเคยสง่ประกวดท่ีประเทศอเมริกา จนได้รับรางวลัชนะเลิศ  
American Society for Quality (ASQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านการปรับปรุงคณุภาพงานก่อสร้าง “Quality 
Improvement for Construction”  มีการศกึษา เพ่ือลงทนุในการทําระบบ Core data สําหรับในการเช่ือมโยงฐานข้อมลู
ต่างๆในบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องและทนัสมยัตลอดเวลา สามารถนําข้อมลูมาวิเคราะห์ และตรวจสอบป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งทีเป็นการบริหารความเส่ียงให้ครบในทกุๆ ด้าน                

                                                                                                           
2) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านตอ่มาคือ Service Creative Innovation 

บริษัทฯ ได้มีแผนการทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ามากย่ิงขึน้  โดยท่ี
ผา่นมาได้ทํา MOU กบัการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการ
อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าและนํา้ประปา ชั่วคราวในกรณีท่ีติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้า และประปาล่าช้าทําให้เกิด
ค่าใช้จ่าย และอาจมีความเส่ียงของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสียหายเน่ืองจากการจ่ายกระแสไฟไม่คงท่ีจากการติดตัง้ชัว่คราวได้ 
โดยทางบมจใ พฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการภายใน และปรับปรุงกระบวนภายนอก ร่วมกบั
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําการติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าและนํา้ ประปา ให้แล้วเสร็จตัง้แตโ่อนกรรมสทิธ์ิบ้านให้ลกูค้า 
 

ในอนาคตจะขยายการทํา MOU ในลกัษณะเดียวกนันีก้บัหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมท่ีดิน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความ
สะดวกในการติดต่อราชการครบทกุด้าน มีการพฒันาการตรวจรับมอบบ้านด้วยTablet  บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการบริการท่ี
เรียกวา่ Better Living Service คือการบริการแนะนําผู้ รับเหมาแก่ลกูค้า และประชาชนทัว่ไปในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน มี 
Contact Center 1739 เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆ และเข้าดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข ตามท่ีนดัหมายกบัลกูค้า มีบริการ
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ข้อมลูข่าวสารและบริการตา่ง ๆ ผา่น   www.pruksa.com มีบริการในลกัษณะ Online ทัง้การจองบ้าน การนดัหมายต่างๆ  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาเช่ือมโยงข้อมลูของผู้ผลิตสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ใน 
Website เพ่ือให้ลกูค้าสามารถซือ้สินค้าดงักลา่วท่ีมีคณุภาพดีได้ในราคาท่ีถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป และปัจจบุนั 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) จึงมีส่วนสําคญัอย่างมากในการ
พฒันานวตักรรมทางด้านนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ เองไม่สามารถลงทุนทําการวิจัยและพฒันาได้ทุกเร่ืองบริษัทฯ จึงทําการ
เช่ือมโยง หาพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier ผู้ผลิตและจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษาและสถาบนัทาง
วิชาการอ่ืนๆ เพ่ือทําการวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ให้มีมาตรฐาน และตรงใจลูกค้า ในราคาท่ีเหมาะสม
ร่วมกันบริษัทฯ ได้มีการพฒันาร่วมกับ Supplier อย่างต่อเน่ือง เช่น ท่ีผ่านมาได้พฒันาและนําไปใช้ในเร่ืองสขุภัณฑ์ 
Design พร้อมตู้ เก็บของ ธรณีสําเร็จรูป บนัไดสําเร็จรูป วงกบประตหูน้าต่างสําเร็จรูป ถงัเก็บนํา้ซ่อนป๊ัม Concrete Mixed 
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  และในปีพ.ศ.2559 นีไ้ด้มีการจดัประกวดแข่งขนั
ผลงานนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ในโครงการ PRUKSA-CHULA: ARchitectural 
Innovation SynTax, ARIST. เพ่ือให้นิสิตได้ออกแบบเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศยั ทัง้แนวราบแนวสงู 
เพ่ือนําเอาแนวคิดใหม่ๆ  มาปรับตอ่ยยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต เป็นต้น ในการพฒันานวตักรรมในสว่นนี ้นอกจากนีบ้ริษัท
ฯ มีแผนในการหาพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในการร่วมพฒันาทกุปี และในอนาคตบริษัทฯ ยงัคงเน้นเทรนด์ความต้องการ
ของผู้บริโภคตาม 4 Consumer Mega Trends เพ่ือรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภคใน
อนาคต และได้สร้างเป็นบ้านต้นแบบ ท่ีโครงการเดอะแพลนท์เอสธีท (พฒันาการ38)   ซึง่ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียว
ประหยดัพลงังาน ของสถาบนั DGNBประเทศเยอรมนั (German Sustainable Building Council)  โดยได้รับ 
Sustainable Building Certified  ระดบัPlatinum เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเลือกใช้วสัดตุ่างๆ ในอนาคต ท่ีจะเน้นเร่ืองของ
วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลงังานเป็นหลกัตามกระแสของภาวะโลกร้อน นอกจากนีนี้บ้ริษัทฯยงั
ได้รับรางวลั Certificate จาก International Quality Crown Award2016ในด้าน Excellence and innovation ของ
สถาบนั BID London England และได้รับรางวลัโครงการบ้านจดัสรร ประหยดัพลงังานปีพ.ศ.2559 ของกระทรวงพลงังาน
อีกด้วย 
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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
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพราะสิ่งสําคญัในการดําเนินธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตวัสินค้า
หรือบริการนัน้ๆ แต่หวัใจสําคญั คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีอยู่เบือ้งหลงัสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุค่า บริษัทจึงเน้น การ 
“คิด สร้างสรรค์คณุค่า เพ่ือลกูค้า” มาโดยตลอด เป็นการสร้าง CSV (Creating Shared Value) ท่ีเน้นการสร้างสรรค์
คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทําให้องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Sustainable growth) 
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7. โครงการในอนาคต 
 

จากการท่ีตลาดได้ตอบรับเป็นอยา่งดีในผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว รวมถงึ
อาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการไปแล้วทัง้สิน้ 69 โครงการ มลูคา่รวม 59.7 พนัล้านบาท แบ่งเป็น  
 
- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์    50 โครงการ  
- โครงการบ้านเด่ียว     10 โครงการ    
- โครงการอาคารชดุ       9 โครงการ   

 
ส่วนในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการประมาณ 72 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 60.8 พนัล้านบาท โดย

เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าท่ีเป็น Real demand และเน้นพฒันาโครงการในแนวราบคือ บ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์เป็นหลกัและ
ขยายในทุกตลาด โดยจะเจาะกลุ่มตลาดระดับล่างถึงกลางและขยายตลาดในระดบัพรีเมียม  อีกทัง้ขยายตลาดไปยัง
จงัหวดัอ่ืนๆ  เช่น ระยองเชียงใหม ่ภเูก็ต ชลบรีุ พระนครศรี อยธุยา ขอนแก่นและพทัยาเพ่ือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของ
บริษัทฯ ในอนาคตตอ่ไป โดยมีแผนการเปิดโครงการดงัตอ่ไปนี ้

 
- โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ประมาณ  39 โครงการ  
- โครงการบ้านเด่ียว ประมาณ   20 โครงการ  
- โครงการอาคารชดุ ประมาณ     7 โครงการ  
- โครงการพรีเมียม ประมาณ     6 โครงการ  
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

 8.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 
บ้านเด่ียว และอาคารชดุในประเทศไทย และประเทศในทวีป
เอเชีย อาทิ สาธารณรัฐมลัดีฟส์ และสาธารณรัฐอินเดีย  

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) : 2,232,682,000 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น, 
บาท) 

: 2,232,682,000 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทนุเพ่ือดําเนินการพฒันาโครงการ 

 
8.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ 
 

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  
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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 เรียลเอสเตท 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-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมลัดีฟส์ 
 
16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จาํกัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและตกแตง่ 
 
17) บริษัท ธนะเทพเอน็จเินียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคช่ัน จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 37/1 อาคารลิม้เจริญ 2 ชัน้ท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท    
กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง (อยูร่ะหวา่งชําระบญัชี) 
 

8.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 

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  
นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 และ / หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ / หรือ 

   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5752 
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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. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
 9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีทนุจดทะเบียนแล้วจํานวน 2,232,682,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจํานวน 2,232,682,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทนุชําระแล้วจํานวน 2,232,682,000 บาท (เป็น
หุ้นสามญัจํานวน 2,232,682,000 หุ้น) โดยมีการเปล่ียนแปลงหลงัการเข้าซือ้ – ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี
สําคญัดงันี ้

วัน เดอืน ปี 
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 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการ

ออกหุ้นรองรับ 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 ลดทนุจดทะเบียนโดยการ

ตดัหุ้นรองรับ 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 ลดทนุจดทะเบียนโดยการ

ตดัหุ้นรองรับ ESOP 
- 3 พ.ค.53 2,206,812,000 

6 พ.ค.53 2,228,812,000 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการ
ออกหุ้นรองรับ 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 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการ

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

31 พ.ค.54 2,250,812,000 947,900 947,900 6 มิ.ย.54 2,208,427,600 
31 ส.ค.54 2,250,812,000 979,600 979,600 8 ก.ย.54 2,209,407,200 
31 ส.ค.55 2,250,812,000 1,275,500 1,275,500 11 ก.ย.55 2,210,682,700 
31 ส.ค.55 2,250,812,000 509,200 509,200 11 ก.ย.55 2,211,191,900 
30 พ.ย.55 2,250,812,000 1,475,000 1,475,000 13 ธ.ค.55 2,212,666,900 
30 พ.ย.55 2,250,812,000 555,100 555,100 13 ธ.ค.55 2,213,222,000 
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วัน เดอืน ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบียนเพิ่ม / 
(ลด) ที่ก.พาณิชย์ 

ทุนที่ชาํระแล้ว 
(บาท) 

28 ก.พ.56 2,250,812,000 8,126,900 8,126,900 5 มี.ค.56 2,221,348,900 
9 พ.ค.56 2,265,812,000 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 โดยการ

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

ยกเลกิใบสําคญัแสดงสิทธิ
ภายใต้แผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ 

- พ.ค. 59 2,232,682,000 
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9.2 ผู้ถือหุ้น  
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 09 ธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ มีดงันี ้

ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
การถือหุ้น 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  2,185,847,580 97.90 
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,842,790 0.84 
3. CHASE NOMINEES LIMITED 7,721,100 0.35 
4. นายประยทุธ เอือ้วฒันา 3,060,000 0.14 
5. นายพิสฐิ ลีอ้าธรรม 1,329,900 0.06 
6. นางสภุาพร จนัทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.05 
7. นายบาห์รัทบซูนั กวาตรา 1,000,000 0.05 
8. นายสโุชติ ฉนัท์วิภว 875,900 0.04 
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN 
727,800 0.03 

10. นายสมิทธิ เก่งอนนัต์สกลุ 585,400 0.03 
  รวม 10 อันดับแรก 2,220,990,470 99.48 
  จากจาํนวนหุ้นทัง้หมด 2,232,682,000 100.00 

 
9.2.2. หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ออกโดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มีหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนรวม 

18,000 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 6 ชดุ รายละเอียดมีดงันี ้
 
  



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 9.ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น  หน้า 74 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 
บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท 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 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้น
กู้ , นายทะเบียนหุ้นกู้และ
ตวัแทนชําระเงิน 

ธนาคารกรุงเทพ, 
 ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทย,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 
ธนาคารยโูอบ ี

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอ
ขาย 

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

บาท) 

6,000,000,000 บาท 
(คงเหลือ 3,000,000,000 

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

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 
5,000,000 หน่วย 

(คงเหลือ 2,000,000 
หน่วย) 

6,000,000 หน่วย 
(คงเหลือ 3,000,000 

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

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 
(ครบกําหนดไถ่ถอนแล้ว) 

ชดุท่ี 1: 15 มิถนุายน 2559 
(ครบกําหนดไถ่ถอนแล้ว) 

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 
(ครบกําหนดไถ่ถอนแล้ว) 

 

  

ชดุท่ี 4: 21 กนัยายน 
2560 

  

 
  



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 9.ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น  หน้า 75 

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: 3.88% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000 

บาท** 

ชดุท่ี 1: 3.71% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000  

บาท* 

ชดุท่ี 2: 4.6% ตอ่ปี  
จํานวน       

600,000,000 บาท** 

ชดุท่ี 2: 4.09% ตอ่ปี 
จํานวน 3,000,000,000 

บาท** 
 

ชดุท่ี 2: 3.90% ตอ่ปี 
จํานวน 2,000,000,000  

บาท** 

ชดุท่ี 3: 4.22% ตอ่ปี 
จํานวน 

2,400,000,000 บาท 
 

  

ชดุท่ี 4: 4.6% 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  

การจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของหุ้นกู้  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 

ครัง้ที่ 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ.2562 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไมมี่หลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ , นาย
ทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทนชําระเงิน 

ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ธนาคารซีไอเอ็มบไีทย ธนาคารธนชาต 

 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 3,000,000,000 บาท 4,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 3,000,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้  3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  3  ปีและ 3 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  13 พฤษภาคม 2558 17 มีนาคม 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ชดุท่ี 1: 13 พฤศจิกายน  2561 ชดุท่ี 1: 21 มีนาคม 2562 

 ชดุท่ี 2: 13 พฤษภาคม  2563  ชดุท่ี 2: 17 กนัยายน  2562 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  
ชดุท่ี 1: 2.68% ตอ่ปี 

จํานวน 1,000,000,000 บาท** 
ชดุท่ี 1: 2.05% ตอ่ปี 

จํานวน 2,300,000,000 บาท 

  
ชดุท่ี 2: 3.23% ตอ่ปี 

จํานวน 2,000,000,000 บาท** 
ชดุท่ี 2: 2.08% ตอ่ปี 

จํานวน 1,700,000,000 บาท 

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

การไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้น
ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้

งวดสดุท้ายท่ียงัไมไ่ด้ชําระ (ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้น
ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้

งวดสดุท้ายท่ียงัไมไ่ด้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรอง

หรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ  
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรอง

หรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้น
กู้  โดย บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั  
(TRIS) 

A เม่ือวนัท่ี   
16 เมษายน 2558 

A เม่ือวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ์ 2559 

** มีการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบีย้ 0.10% เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 
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9.3 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 
- ไมมี่- 

 
9.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

  
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ 
ทัง้หมดแล้ว อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จากกําไรสทุธิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ให้นําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของ
บริษัทยอ่ย การขยายธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 

 
นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของ 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ท่ี บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ท่ีได้รับ
เงินปันผลดงักล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลท่ีได้รับไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และ บมจ.พฤกษา 
เรียลเอสเตท ไมมี่หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 
 
เงนิปันผลที่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี ้

สําหรับ 
ผลการดําเนินงาน 

กําไรสทุธิจากงบ
การเงินรวม 
(ล้านบาท) 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ 

(ล้านบาท) 

อตัรากําไรสทุธิ
ตอ่หุ้น  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผล
ตอ่หุ้น 

อตัราร้อยละของการ
จ่ายเงินปันผล* (%) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2559 6,107.67 6,107.67 2.74 2.10 76.8 19 พ.ค. 2560 
2558 7,670.28 7,680.36 3.44 1.75 50.8 18 พ.ค. 2559 
2557 6,653.84 6,654.52 2.99 1.00 45.3 15 พ.ค. 2558 
2556 5,801.82 5,175.03 2.61 0.85 36.5 15 พ.ค. 2557 
2555 3,898.14 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค. 2556 

หมายเหต:ุ  
* 1) อตัราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2555-2557 คํานวนจากกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัง้แต่ปี 2558 คํานวนจากกําไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมตามการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีกลา่วข้างต้น 
   2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 จํานวน 2.10 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้
ถือหุ้นท่ีจดัขึน้ในวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 และเม่ือวนัท่ี  9 กนัยายน 2559 มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 0.60 บาทต่อหุ้น 
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10. โครงสร้างการจัดการ 
 

10.1 โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม  2559 
สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 

โครงสร้างองค์กรบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

 
 

10.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ปัจจบุนั โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์   

 
โดยปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ มีดงันี ้

 
 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบวุา่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจการนัน้

กรรมการผูอํ้านวยการ
กลุ่มธุรกจิแวลู

ประธานกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
สายงานการเงนิและบรหิาร

ความเสีย่ง

รองประธานกรรมการบรหิาร และ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ร่วม

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ
สายงานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ
สายงานกลยุทธ ์และพัฒนา

ธุรกจิใหม่

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ
สายงานแบรนด ์และ
สือ่สารองคก์ร

กรรมการผูอํ้านวยการ
กลุ่มธุรกจิพรเีมยีม

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ

พรเีมีย่ม แนวราบ

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ 

พรเีมีย่ม แนวสูง

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
สายงานสรรหาทีด่นิ 
และพัฒนาธุรกจิ

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
สายงานซัพพลายเชน

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ
ทาวนเ์ฮา้ส1์

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ
บา้นเดีย่ว

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ
ทาวนเ์ฮา้ส2์

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ

คอนโดมเินยีม2

กรรมการผูจั้ดการ 
โรงงานพรคีาสท ์และ

สายงานก่อสรา้งคอนโดมเินีย่ม

กรรมการผูจั้ดการ 
กลุ่มธุรกจิ

คอนโดมเินยีม1

คณะกรรมการบรษัิทฯ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิาร
และ กลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายกํากับดูแลกจิการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบรษัิท

ผูถ้อืหุน้
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กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตาม
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559) ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัท
มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง มี
จํานวน 13 ทา่น  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์    กรรมการอิสระ 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 
5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ (1) กรรมการอิสระ 
8. นายสมประสงค์ บญุยะชยั(2) กรรมการอิสระ 
9. นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ 
10. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการ 
11. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 
12. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 
13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

หมายเหต:ุ (1)ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559  
                (2) นายสมประสงค์ บญุยะชยั ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ

บริษัท เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล รําพรรณ์ ตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นางรัตนา พรมสวสัด์ิ ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบันายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
สําคญัของบริษัทฯ 
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การรวม หรือแยกตาํแหน่ง 
 
 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
อีกทัง้ไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ซึง่เป็นการแบง่แยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการ
บริหารงานประจําไว้อยา่งชดัเจน   
 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
 
 ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแสดงบทบาทของผู้ นําและเป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 
แนะนํา สอดส่องดแูลและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชมุ 
การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มีความถกูต้องโปร่งใส 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงัและความซ่ือสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจาก         
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การทํารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        
หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น  

2. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวมทัง้ เปิดเผยให้รับทราบ 
กําหนดให้ปฏิบติัตามและติดตามให้มีการปฏิบติั 

3. พิจารณาอนมุติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
ของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่าง
ลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อท่ีประชุม        
ผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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6. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก
พร้อมทัง้ กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

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

อํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ  และ /หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร                  
ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

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

12. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

13. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
 
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม
ข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครัง้  

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

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

 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ นัน้จะมีกําหนดไว้ในข้อบังคับ 

บริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 10.โครงสร้างการจดัการ  หน้า 82 

1.  ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
     (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
     (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
 ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
     (3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี 
 หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
 เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
3.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
 กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ
 กบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ 
 ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง
 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 
4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนัท่ี
 ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 
5.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 
กรรมการอสิระ 

 
 คณะกรรมการชุดปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระต้องไม่ทําหน้าท่ีเป็น
ผู้ บริหาร  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอํานาจควบคุม เป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ            
ในลกัษณะท่ีจะทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระ และต้องมีคณุสมบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุกําหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่เข้มกว่า
เกณฑ์ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดไว้ โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่หรือเคยมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั        
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นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย  

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตัง้ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ 
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้
การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้
มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
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ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ          
  

 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ(1) กรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ (1) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน 
 
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศกัด์ิ วลัลิกุล ตําแหน่งผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน (หวัหน้างานตรวจสอบภายใน) 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่าจําเป็น
และเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนด
โดยกฎหมายอยา่งโปร่งใสถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีสําคญัท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

4.   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผลตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย
บริหารท่ีมีตอ่ประเดน็การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมมี่ข้อจํากดั 
8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เสนอคา่ตอบแทนบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ  
10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 12.1   ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 12.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 12.3 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 
  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 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 หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

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

10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
 
ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรของ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 6 

ทา่น 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
3. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
4. นายปิยะ ประยงค์  กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
5. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
6. นายชาลี มาดาน กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้แก่ นายชาลี มาดาน ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร  
2. สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของ 
     องค์กร 
3. รับทราบถงึความเส่ียงท่ีสําคญัๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายจดัการได้ตอบสนองตอ่ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
     หรือไม ่
4. ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
5. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น 

 
ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2.   นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3.  นางรัตนา พรมสวสัด์ิ  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ ร้อยโท เรืองวงศ์ ตนัติแพทยางกูร ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 

1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรร
มาภิบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนบัสนนุการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน   

2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนํานโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองโดย
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัท่ีดีตามท่ีได้
กําหนดไว้ 

4. ติดตามและสั่งการในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีวางไว้ 

5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 

ทา่น 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการสายงานบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

1. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ 

2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการ
และกรรมการผู้จดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการ
ผู้จดัการ   

5. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและกรรมการผู้จดัการ 

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาด
โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ท่ีจะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นสําคญั 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

10.2.6 คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ 
 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้
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อนมุติัจดัตัง้ คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ซึ่งมีคณุสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคมุดแูลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 7 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
2. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  รองประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
4.  นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
5.  นายสมประสงค์ บญุยะชยั (2) กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
6.  นายชาลี มาดาน กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 
7.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต(1) กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 

หมายเหต:ุ (1)  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์ เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559  

  (2) นายสมประสงค์ บญุยะชยั ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ได้แก่ นายไพศาล รําพรรณ์ ตําแหน่งเลขานกุารบริษัท  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ 
 

1.  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงาน
ตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

2.  ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงานและ
งบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพ
ธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3.  พิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ การจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิด
บญัชี กู้ ยืม จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการทํา
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อํานาจวงเงินท่ีได้กําหนดไว้ 

4.  กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้เร่ืองการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ เป็นผู้ มี
อํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5.  กํากบัดแูลและอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 
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6.  พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์นัน้ จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารและกลยทุธ์ สามารถอนมุติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ี
ชดัเจน 

 
การสรรหากรรมการบริหารและกลยุทธ์ 
 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการบริหารและกลยุทธ์โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารและกลยุทธ์จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบติั หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน รวมถึง  
ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 
10.2.7 คณะผู้บริหาร 

 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึง่มีคณุสมบติัตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 

2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2559 มีจํานวน 15 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.    นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  รองประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ และกรรมการผู้จดัการใหญ่

ร่วม 
3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจแวล ู(Value Business) 
4.    นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจพรีเมียม (Premium Business) 
5.    นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว  
6.    นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 
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7.    นายภคัริน ทตัติพงศ์ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 
8.    นายธีรเดช เกิดสําอางค์ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 
9.    นางสรัุตนา จิรชีวีกลุ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2 
10.  นายมน ูตระกลูวฒันะกิจ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีเมียมแนวราบ (Premium Low Rise 

Business) 
11.  นางอรนชุ   อิติโกศิน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีเมียมแนวสงู (Premium High Rise 

Business) 
12.  นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ กรรมการผู้จดัการ โรงงานพรีคาสท์และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
13.  นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง  
14.  นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสรรหาท่ีดินและพฒันาธุรกิจ 
15.  นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานซพัพลายเชน (Supply Chain) 

หมายเหต ุ:  ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ
ผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่ง
ในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

1.  กรรมการผู้จดัการใหญ่จะรับผิดชอบดแูลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
2.  ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชีการเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ

สงสยัวา่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
3.  จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนกังาน
ของบริษัทฯ ท่ีไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดบัสูง โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามใน
สญัญาจ้างแรงงาน 

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
ในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีสว่นรับผิดชอบ
ในเร่ืองนัน้ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 
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8.  มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ
มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ
แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

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

 
10.2.8 เลขานุการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ นายไพศาล รําพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 โดย
คณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1.  จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติั
ตามมติและนโยบาย 

3.  ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตาม
ให้มีการปฏิบติัตามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการ
บริษัท 

4.  บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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5.  ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6.  ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
7.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคญัอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจําปีของบริษัท รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8.  ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือ          
จดทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9.  ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
10. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2558 และ 2559 

ชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบั

องค์กร 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
และกลยทุธ์ 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 10/11 10/11 - - - - - - 12/14 7/10 - - 
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 10/11 10/11 - - - 10/12 - - 14/14 10/10 12/12 12/12 
3. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 11/11 10/11 11/11 12/12 - - - - - - - - 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 11/11 11/11 11/11 12/12 - - 6/6 7/7 - - - - 
5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 11/11 11/11 11/11 12/12 12/12 12/12 - - 14/14 10/10 - - 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 11/11 10/11 - - - - 6/6 7/7 9/9 - - - 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ (1) 10/10 - 7/8 - 8/8 - - - - - - - 
8. นายสมประสงค์ บญุยะชยั (2)  9/10 - - - - - - - - - 3/8 - 
9. นายวิเชียร เมฆตระการ 11/11 11/11 - - - - - - 14/14 6/6 11/12 11/11 
10. นายเลอศกัดิ์ จลุเทศ  10/11 11/11 - - 11/12 11/12 - - - - 12/12 12/12 
11. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 11/11 9/11 - - - - 6/6 6/7 - - - - 
12. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต (3) 10/11 10/11 - - 10/12 10/12 - - - - 4/6 - 
13. นายปิยะ ประยงค์  11/11 11/11 - - 12/12 11/12 - - - - 11/12 10/12 
14. นายชาลี มาดาน - - - - 11/12 3/4 - - - - 10/12 4/4 
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หมายเหต:ุ  (1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มกราคม2559 และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์กร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 (2) นายสมประสงค์ บญุยะชยั ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 11 พฤษภาคม 
2559 ตอ่มาได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารและกลยทุธ์ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่  1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

 (3) นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียว และ
คอนโดมิเนียม) ทัง้ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ต่างจงัหวดั และต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์
อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีป
เอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุค่า เพ่ือทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆ วนั  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้กับทุกส่วนงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการนําหลกัเกณฑ์ การ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และมีเจตนาอนัแน่ว
แน่ในการดแูลเอาใจใส่ต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบควบคู่กนั เพราะ ถือเป็นส่วน
หนึง่ของคา่นิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ด้วย 

 
 ในปี 2559 เป็นปีสดุท้ายท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม จํานวน 1 ครัง้ เพ่ือติดตามการดําเนินงานและอภิปราย
ปัญหาสําคญัตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปีท่ีผา่นมา มีการดําเนินงานท่ีมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

1. การเปิดโครงการใหม ่รวม 69 โครงการ แบง่เป็น ทาวน์เฮ้าส์ 50 โครงการ บ้านเด่ียว 10 โครงการและคอนโดมิเนีย 
9 โครงการ ซึง่บริษัทฯ มีโครงการท่ียงัเปิดขายอยูจํ่านวน 174 โครงการ   

 
2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผล

คะแนนการประเมินและรางวลัตา่งๆ ดงันี ้
 

2.1  ผลประเมินโครงการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 (Annual General Meeting 
หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ปี 2556-2559 และมีผลให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวลั Invertors’ Choice Awards 2559 จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 2.2  ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2559 ในระดบั “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนน
ประเมินมากกว่า 90 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมดท่ีรับการประเมิน จํานวน 601 บริษัท 

 2.3  รางวลั Certificate of ESG100 Company  โดยบริษัทฯ อยู่ใน 100 อนัดบัหลกัทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นใน
การดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (ESG100) ได้รับคดัเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 ประจําปี 2559 
จากบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 621 บริษัท ด้วยผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2  
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 2.4 ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยัง่ยืน” 
เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนกัลงทนุท่ีต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และบรรษัทภิบาล (ESG) 

 2.5 โลร่างวลั EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวลัดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ โดยพิจารณาจากผลงานการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร  

 2.6 รางวลั Recognition รายงานความยัง่ยืน ประจําปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 

3.  ทบทวนคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล 
และจดังาน CG Day ขึน้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเข้าใจคําว่า “พฤกษา    ธรรมาภิ
บาล” คือ Govenance, Growth และ Process เพ่ือจะได้นําไปใช้ในกระบวนการปฏิบติังานอย่างถกูต้อง แลจะ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ลกูค้าตามมา 

 
4.     ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action              

Coalition) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559  
 
  จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ  ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจ
ลกูค้า และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย โดยในอนาคตข้างหน้านีบ้ริษัทฯ ก็จะยงัคง
ทุม่เทให้กบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทิเช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า 
สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และขอให้เช่ือมั่นว่าบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุๆ ฝ่าย เพ่ือการเติบโตยัง่ยืนของบริษัทฯ สืบไป 

               
 
 
 
 
 

ดร. พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

            20 มกราคม 2560 
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ 
 
 ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ซึง่ประกอบไปด้วยนาย

ทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ทําหน้าท่ีประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ เป็นรองประธาน
กรรมการบริหารและกลยทุธ์ นายวิเชียร เมฆตระการ, นายปิยะ ประยงค์, นายสมประสงค์ บญุยะชยั, นายประเสริฐ แต่
ดลุยสาธิต และนายชาลี มาดาน เป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์นัน้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ได้
พิจารณาการลงทนุในโครงการใหม ่ กําหนดนโยบาย ติดตาม และให้คําแนะนําในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อยา่ง
ตอ่เน่ือง ผา่นการจดัประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

 
 พิจารณากลัน่กรอง อนมุติั และติดตามโครงการลงทนุตา่งๆ 
 คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ได้พิจารณากลัน่กรองและอนมุติัการลงทนุในโครงการใหม่ทัง้ธุรกิจ บ้านเด่ียว 

ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความคุ้มค่าและความเส่ียงในการลงทุน ตลอดจน
สถานการณ์ของเศรษฐกิจและตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในขณะนัน้ พร้อมทัง้กําหนดทิศทางและให้คําแนะนําถึงโอกาสและ
ความท้าทายในการพฒันาโครงการ โดยการลงทนุในโครงการใหม่ทัง้หลายเหล่านีใ้ห้ความสําคญักบักบัการพฒันาธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน ควบคูก่บัความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม 

 

 กําหนดนโยบาย ติดตาม และให้คําแนะนําผลการดําเนินงานตามกลยทุธ์ 
 ภายใต้วิสยัทศัน์ “พฤกษามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยั และ

ก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีคุณค่า เพ่ือทุก
ครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น และชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุๆวนั” คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ได้กําหนดนโยบาย 
ติดตาม และให้คําแนะนําตอ่ผลการดําเนินงานตามกลยทุธ์ในด้านตา่งๆ อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการพฒันาธุรกิจ การเปิด
โครงการใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสรรหาและเลือกใช้นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่างๆ ให้มี
ประสทิธิภาพและสอดคล้องกนั เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจและความยัง่ยืนของ
องค์กร 

 

 คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ได้ปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ
ฝ่ายว่า การดําเนินกิจการของบริษัทได้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ท่ีได้วางไว้ รวมทัง้ตอบสนองโอกาสและความท้าทายภายใต้
สภาวะแวดล้อมใหม่ๆ  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

 
 
 

(นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ 

12 มกราคม 2560 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ เป็นประธาน
กรรมการ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนสุรณ์  แสงน่ิมนวล เป็นกรรมการ 
และนายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น เป็นเลขานกุาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านจาก 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานกรรมการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 ในการคดัเลือกและเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และประวติัการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม  สามารถอุทิศเวลาได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี  ้การสรรหากรรมการบริษัทยังคํานึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จดัทํา Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดคณุสมบติั
ของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจําเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคณุสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม ่
โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 11 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน  โดยมีข้อมลู
ประวติัของแตล่ะทา่นปรากฏในรายงานประจําปีฉบบันีภ้ายใต้หวัข้อประวติักรรมการและผู้บริหาร 
 
 ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกนั เพ่ือท่ีจะรักษาบคุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กบั
บริษัท และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฎิบติัหน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายตามกลยุทธท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส และเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฎอยู่ในรายงานประจําปีฉบบันี ้
ภายใต้หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีการประชมุรวม 14 ครัง้ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในการสรร
หาบุคคลผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และทําหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  นอกจากนี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ยงัมีการพิจารณาเก่ียวกบัศกึษาเพ่ือ 
             1. การปรับปรุงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนเพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดตัวชีว้ัดในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู 
              2. การกําหนดขัน้ตอนและกระบวนการต่อเน่ืองเพ่ือให้มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบในการวางแผนสืบทอด
ตําแหน่งงานหลกัในระดบักรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลมุถึงให้มีรายละเอียด
ขัน้ตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าท่ีในระดับบริหาร การ
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มอบหมายกรรมการและหรือผู้ ท่ีมีความสามารถเป็นท่ียอมรับเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือผู้บริหารท่ีมี
ผลงานและศกัยภาพ (Mentoring System) เพ่ือให้มีผู้ สืบทอดงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความยัง่ยืนในการดําเนินกิจการของ
บริษัทในอนาคตตอ่ไป  
 

 
 

(นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 20 มกราคม 2560 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี  
ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล เป็นประธานกรรมการ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ เป็นกรรมการ  
  
          ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จดัให้มีการประชมุรวม 6 ครัง้ เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้พนักงานนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไปใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบติังานประจําวนั เพ่ือให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้
 

1. ด้านสทิธิของผู้ถือหุ้น 

 เผยแพร่ข้อมลูการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทางเว็ปไซด์ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัส่ง
เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 21 วนั  

 เพิ่มจดุลงทะเบียนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีต้องการให้ตอบในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 
2558 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
 

2. ด้านการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 เสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและบคุคลเป็นกรรมการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 
 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
 

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนทัง้หมด 5 ช่องทาง ได้แก่ ทาง www.pruksa.com (หัวข้อ 
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่) ทาง Call Center 1739 ทาง e-
mail: cg@pruksa.com  ทาง Line ID: @pruksacg และทางไปรษณีย์ ส่งถึง กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(CEO)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ทางบริษัทฯ มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง และมีการตัง้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากทกุช่องทางเพ่ือให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุราย 

 พิจารณาให้มีการจัดทําผงัโครงการโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสงัคม โดยให้มีการ
จดัทําการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการภายใน (Internal EIA) สําหรับโครงการท่ีไม่เข้าข่าย
ต้องจดัทําการประเมินตามกฎหมาย 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายให้กรรมการ / ผู้บริหาร / พนกังาน เปิดเผยความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมา
หรือคูค้่าของบริษัท 
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 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขรูปแบบสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เพ่ือให้สถาบนั
การเงินมีข้อมลูท่ีถกูต้องเพียงพอสําหรับการพิจารณาอนมุติัสนิเช่ือ 
 

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 แถลงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทัง้ในและ
ตา่งประเทศเป็นประจําทกุไตรมาส 

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

 ย่ืนขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 จดัให้มีการประชมุระหว่างกนัของกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ในการประชมุในเดือนธันวาคม 2559  เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ทัง้ท่ี เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความสนใจการดําเนินการของ
ฝ่ายจดัการได้อยา่งเป็นอิสระ  

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากการเช่าอาคารสํานกังานจากบริษัท ทีซีที จํากดั 
 

นอกจากนี ้ ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัได้จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ  เช่น การจดังาน CG Day 2016 การจดัทําเผยแพร่บทความด้านธรรมาภิบาลผ่านวารสาร “ใต้ร่ม
พฤกษา” และการทดสอบความรู้ด้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบักิจกรรม CSR ไม่ว่าจะเป็น
ด้านศาสนา ด้านการศกึษา หรือ ด้านสงัคม  

 
ผลจากการท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ

รางวลัตา่ง ๆ ด้านบรรษัทภิบาลหลายรางวลั อาทิ  
 

- ได้รับการประเมินจากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําปี 2559 
จาก IOD ในระดบั “ดีเลศิ”  

- ได้รับรางวลั “หุ้นยัง่ยืน” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ได้รับรางวลั “ESG 100” จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมุ่งมัน่ในการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ด้วยตระหนกัดีว่าการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรมจะทําให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน และ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
 
 
 
 
 

(ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

16 มกราคม 2560 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลุ
เป้าหมายของค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒิุทัง้หมด 6 ท่านเป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่านและกรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยใน
ขณะเดียวกนั โดยมี ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ทกุเดือน เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัให้มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ และรายงานการดําเนินงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส โดยสรุปการดําเนินงานท่ีสําคญัของการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ดงันี ้
 

 ให้ข้อเสนอแนะต่อการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร  
กําหนดให้มีการจดัทํากรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความชัดเจนมากขึน้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความเห็นชอบในการกําหนดระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appitite) แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานและ
พิจารณาตดัสนิใจการบริหารความเส่ียงองค์กรอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 
 
ในปี  2559  บริษัทขยายขอบเขตการบริหารความเส่ียงลงสู่ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk 
Management) เพ่ือให้เกิดระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการทัว่ทัง้องค์กร โดยการนําเคร่ืองมือท่ีช่วย
ขับเคล่ือนให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริหารความเส่ียง คือ การประเมินความเส่ียงและควบคุมตนเอง 
(RCSA : Risk and Control Self Assessment) มาใช้กบัหน่วยงานต่างๆ โดยเร่ิมจากหน่วยงานสรรหาท่ีดิน 
และจดัซือ้จดัจ้าง 
 

 สอบทานแผนจัดการความเส่ียงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม
ขององค์กร 
ให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเส่ียงและตวัชีว้ดัความเส่ียงท่ีสําคญั (KRI : Key Risk 
Indicator) ท่ีจะส่งสญัญานให้บริษัทรับทราบล่วงหน้าถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือปรับแผนการบริหาร
ความเส่ียงให้มีความเหมาะสมตอ่สถานการณ์ปัจจบุนั รวมถงึการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม ่และให้ 
คําเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงด้านกฎหมายข้อบงัคบัแรงงานต่างด้าว ความเส่ียง
ด้านการจดัสรรทรัพยากร (assets allocation) ซึง่นําไปใช้สนบัสนนุการกําหนดกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กร 
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 รายงานผลการผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระ การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ระดบัองค์กร ได้รับการบรรจเุป็นวาระประจําของการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทกุไตรมาสๆละ 1 ครัง้
รวมทัง้สิน้  4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร เป็นผู้รายงาน เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท   และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร เป็นผู้ รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ือง 

   
   โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรมีการกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อยา่ง

ตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัสถาวะการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยมีการประชมุของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรเป็น
ประจําทกุเดือน เพ่ือพิจารณาความเส่ียงท่ีสําคญัและเร่งดว่นอยา่งทนัทว่งทีซึง่ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลท่ีดี 
สามารถทําให้บริษัทฯบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียของ
บริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 
 
 
 

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร 

30  ธนัวาคม  2559 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 
 1) ค่าตอบแทนกรรมการอสิระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ สําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท (ปี 2558 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาทและ 
ปี 2557 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท) และเงินรางวลักรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 (โบนสั) 
ในอตัราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน
ท่ีกําหนดไว้ ซึง่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอนแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่าย
ให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์เท่านัน้ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
(Non-executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย สําหรับกรรมการท่านอ่ืนจะ
ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารมี ดงันี ้

 

ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

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

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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

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

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดบัองค์กร และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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

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

3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิ
บาล 

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

3,205,998 4,062,090 3,318,977 
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ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

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

4. ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

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

3,245,998 4,310,100 2,394,879 
5. นายวิเชียร เมฆตระการ 
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการบริหารและกลยทุธ์ 

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

4,595,998 3,746,070 393,659 
6. นายอนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

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

3,085,998 3,276,070 126,451 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงระดบั
องค์กร 

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

3,132,179 - - 
8. นายสมประสงค์ บญุยะชยั* 
กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร
และกลยทุธ์ิ 

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

2,708,308 - - 
9. นายครรชิต บนุะจินดา** 
กรรมการอิสระ,กรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดบัองค์กร 

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

- 1,800,737 2,848,093 
10. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ*** 
กรรมการอิสระ,ประธานตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหารและ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

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

- - 3,527,885 
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ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทน โบนัส(2) ค่าตอบแทน โบนัส(1) ค่าตอบแทน โบนัส(1) 
11. ศาตราจารย์เกียรติคณุ     
ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ**** 
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
และประธานบรรษัทภิบาล 

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

 - - 3,548,589 

รวม 22,780,645 7,821,828 17,194,667 12,627,641 17,239,505 9,654,633 
 30,602,473 29,822,308 26,894,138 

หมายเหตุ :  (1) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ แบง่เป็น ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือนกรกฎาคมสว่นผลงานคร่ึง
ปีหลงัจะจ่ายในเดือนมกราคมในปีถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 
(2) บริษัทจ่ายโบนสัสําหรับกรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบง่เป็น ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือนกนัยายนและผลงานคร่ึงปี
หลงัจะจ่ายในเดือนเมษายนในปีถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีนีจ้งึยงัไม่รวมโบนสัคร่ึงปีหลงัของปี 2559  
* นายสมประสงค์ บญุยะชยั พ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารและกลยทุธ์ิโดยมีผลตัง้แตวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 
** นายครรชิต บนุะจินดา พ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระ,กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 
กนัยายน 2558 
*** นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนโดยมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2557 
**** ศาตราจารย์เกียรติคณุดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ พ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ (เกษียณอายตุามท่ีกําหนดไว้ในกฏบตัร
คณะกรรมการบริษัท) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

 
2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 

 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

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

โบนสั(1) 15 52,627,423 10 54,415,015 10 62,464,132
เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 15 9,774,532 10 6,859,319 10 6,459,607
เงินได้อ่ืนๆ 15 14,929,630 10 8,525,763 10 4,007,405

รวม 15 209,124,712 10 165,549,293 10 159,763,616
หมายเหตุ  : (1) บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือน กรกฎาคม ส่วน

ผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายเดือน มกราคม ในปีถดัไป ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปี
ถดัไปแล้ว 
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3) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดย ในปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 (PS-WE) จํานวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น ในปี 2557 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 6 (PS-WF) จํานวน 15,000,000 
หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และในปี 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้
มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ  
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 7 (PS-WG) จํานวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้ 3 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทําการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของ
แตล่ะปี เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สทิธิได้ภายในวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่บริษัทฯ ได้
นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการ1และผู้บริหาร 14 ท่าน (ผู้บริหารในท่ีนีห้มายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารใหญ่ส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนรวม 1,381,000 หน่วย (PS-WE จํานวน 
595,500 หน่วย, PS-WF จํานวน 576,900 หน่วย, PS-WG จํานวน 977,900 หน่วย) และในปี 2559 กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สทิธ์ิในใบสําคญัแสดงสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้

 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WE, PS-WF, PS-WG) และมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญปี 2559 

ช่ือ 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการ

จัดสรร(หน่วย) 
ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2559 (หน่วย) 

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

1. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ - 119,500 137,500 - 119,500 - 
2. นายปิยะ ประยงค์ 118,400 - 100,000 -  -         - 
3. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 97,100 93,400 100,000 - 93,400 - 
4. นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ 148,000 137,000 114,700 - 137,000 - 
5. นายภคัริน  ทตัติพงศ์ - - 48,300 - -          - 
6. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ - - - - - - 
7. นายธีรเดช เกิดสําอางค์ 74,400 43,500 86,000 - 43,500 - 
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ช่ือ 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการ

จัดสรร(หน่วย) 
ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2559 (หน่วย) 
PS-WE PS-WF PS-WG PS-WE PS-WF PS-WG 

8. นางสรัุตนา จีรชีวีกลุ 104,800 64,900 83,400 - 64,900 - 
9. นางอรนชุ อิติโกศิน 52,800 36,900 115,900 - 36,900 - 
10. นายมน ูตระกลูวฒันะกิจ - - - - - - 
11. นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล - - - - - - 
12. นายอมรพล   ธูปะวิโรจน์  42,200 64,000 - 42,200 - 
13. นายพรเทพ ศภุธราธาร - 39,500 67,200 - 39,500 - 
14. นายชาลี มาดาน - - 60,900 - -          - 

รวม 595,500 576,900 977,900 - 576,900 - 
หมายเหต:ุ (1) การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท แตเ่น่ืองจากผู้บริหารดงักล่าวดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทด้วย ดังนัน้จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2551 

 
อย่างไรก็ตาม ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและมติของท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ วันท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2559 และวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ตามลําดบั ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WE PS-WF และ PS-WG ได้ถกูยกเลิก
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการในครัง้นี ้อนึ่ง บมจ. พฤกษา โฮลดิง้จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบมจ. พฤกษา โฮลดิง้ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบมจ. พฤกษา โฮลดิง้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เพ่ือทดแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีถกูยกเลิก ทัง้นี ้จํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิในแต่ละรุ่นท่ีถกูยกเลิกมีดงันี ้PS-WE 13,591,700 หน่วย PS-WF 11,933,900 หน่วย และ PS-WG 15,000,000 
หน่วย รวมทัง้สิน้ 40,525,600 หน่วย โดยสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบมจ. 
พฤกษา โฮลดิง้ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีถูกยกเลิกไป ยกเว้น
ข้อกําหนดเร่ืองอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถกูปรับลดลงเพ่ือให้วนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่
เป็นวนัเดียวกนักบัวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิเดิม ทัง้นีบ้มจ. พฤกษา โฮลดิง้ จะดําเนินการเร่ืองออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบมจ. พฤกษา โฮลดิง้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เพ่ือทดแทนหลงัจากท่ีดําเนินการแลกเปล่ียนหลกัทรัพย์เสร็จสิน้ 
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10.4 บุคลากร 
 

   1) จาํนวนพนักงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนกังาน ทัง้สิน้จํานวน 3,562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

1. สํานกังานกรรมการผู้จดัการใหญ่ CEO 155 

2. สํานกังานกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ Co-CEO 4 

3. กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 MDTH1 703 

4. กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2  MDTH2 597 

5. กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว MDSDH 849 

6. กลุม่คอนโดมิเนียม  1 MDCD1 134 

7. กลุม่คอนโดมิเนียม  2 MDCD2 160 

8. โรงงานพรีคาสท์ และ สายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม   MDPC 410 

9. สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง CFRO 185 

10. สายงานซพัพลายเชน CSCO 186 

11. กลุม่ธุรกิจพรีเมียมแนวราบ PLR 8 

12. กลุม่ธุรกิจพรีเมียมแนวสงู PHR 54 

13. สายงานสรรหาท่ีดินและพฒันาธุรกิจ CLO 72 

14. กลุม่ธุรกิจแวล ูVBN 12 

15. กลุม่ธุรกิจพรีเมียม PBN 33 

รวม 3,562 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ มีการจดักลุม่องค์กรใหม่ในปี 2559 โดยได้เพ่ิมสายงานกลุม่ธรุกิจแวลแูละกลุม่ธรุกิจพรีเมียมขึน้มา 

 
2) การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานที่สาํคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2559 2558 2557 2556 2555 
จํานวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 3,562 3,437 3,383 3,119 2,737 
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3) ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 

 นบัแตจ่ดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัแตอ่ยา่งใด 
 
10.5 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

 
1) ค่าตอบแทนรวม 
 
พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสบทบ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพกัผ่อนประจําปี   
การลาเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอดบตุร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสําหรับบ้านพกั การรักษาพยาบาล 
การศกึษาบตุร เป็นต้นสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนกังาน
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ สาํหรับช่วง สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 
เงินเดือนรวม 1,616,874,164               1,669,058,667  
เงินรางวลัพิเศษ(1) 757,245,148 573,195,019 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 104,358,285 107,162,795 

เงินสมทบประกนัสงัคม 30,454,152 30,890,649 

คา่ลว่งเวลา 101,065,287 113,070,608 

คา่ตอบแทนอ่ืน 310,336,265 329,728,701 

รวม 2,920,333,302 2,823,106,439 

หมายเหตุ   : (1) บริษัทฯ จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจ่ายวนัท่ี 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจ่ายวนัท่ี 31 มกราคม ในปีถดัไป 
ยอดเงิน รางวลั พิเศษ ท่ีปรากฏในแตล่ะปี ได้รวมโบนสัท่ีจ่ายในปีถดัไปไว้แล้ว 

 
2) กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543 ตาม

พระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2530 โดย บริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนกังานเข้า
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ(โดยคํานวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทนุได้ในอตัราเร่ิมต้น ร้อยละ 5 สงูสดุแตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนกังาน  
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อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ 
น้อยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 5% 
ตัง้แต ่1 ปีแตไ่มถ่งึ 3 ปี ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15 6% 
ตัง้แต ่3 ปีแตไ่มถ่งึ 5 ปี ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15 7% 
ตัง้แต ่5 ปีแตไ่มถ่งึ 7 ปี ร้อยละ 8, 10, 12, 15 8% 
ตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป ร้อยละ  10, 12, 15 10% 

 

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

นโยบายในการการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในตําแหน่ง
งานปัจจบุนั และอนาคต  

 
โดยแบง่หมวดหมูก่ารฝึกอบรมตามทกัษะ และความรู้ท่ีพนกังานจําเป็นในการทํางาน เป็น 6 หมวด ดงันี ้
1.  หมวดวิชาพืน้ฐานสําหรับพนกังานใหม่ (On boarding program) 

สําหรับพนกังานใหมไ่ด้เรียนรู้และเข้าใจองค์กร และปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัวฒันธรรมขององค์กร เน่ืองจาก
พนกังานใหม ่มาจากหน่วยงานท่ีมีความตา่ง หรือเป็นนกัศกึษาท่ีจบใหม ่ดงันัน้การปรับตวัให้เข้ากบัองค์กร
จงึเป็นสิง่สําคญั และเป็นก้าวแรกของการมาทํางานร่วมกนักบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรอบรม
สําหรับพนกังานใหมจํ่านวน 5 วนั 
นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ จะทําการแตง่ตัง้พ่ีเลีย้งซึง่เป็นตวัแทนจากหน่วยงานท่ีพนกังานใหมส่งักดั เข้ามาดแูล
พนกังานใหมใ่นช่วง 4 เดือนแรก เพ่ือให้การปรับตวัเข้ากบัองค์กรราบร่ืนย่ิงขึน้ 

2.  หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ (Career Group) 
สําหรับพนกังานแยกตามสายอาชีพของพนกังาน เช่น Sales, Customer Service เป็นต้น 

3.  หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั (Quality & Safety) 
สําหรับหลกัสตูรด้านคณุภาพ และความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.  หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้ นําและผู้ เช่ียวชาญ (Leadership & Expertise) 
สําหรับพนกังานระดบัหวัหน้างาน ผู้บริหารทกุระดบั โดยเน้นการพฒันาเพ่ือการเติบโตในสายอาชีพ และ
สอดคล้องกบั Leadership Competency ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 10 ข้อ โดยได้จดัหลกัสตูร Leadership 
Development Program 1 ในปี 2559 และจะจดัหลกัสตูรตอ่เน่ืองในหลกัสตูร Leadership Development 
Program 2 ในปี 2560 ตอ่ไป เพ่ือให้สอดคล้องกบั  Leadership Competency ของบริษัททัง้ 10 ข้อ 

5.  หมวดวิชาพฒันาตนเอง (Personal Development) 
สําหรับพนกังานท่ีต้องการความรู้เพิ่มเติมสําหรับการพฒันาตนเองนอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพ  

6.  หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
สําหรับหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการใช้งานระบบ หรือ โปรแกรมประยกุข์ ท่ีจําเป็นในงาน  
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ซึง่ทางฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาจะกําหนดแผนฝึกอบรมประจําปี ให้สอดคล้องกบัตําแหน่งงาน และความจําเป็น
ในการฝึกอบรมในแตล่ะปี รวมทัง้การจดัสวสัดิการเร่ืองการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง และคา่ท่ีพกัสําหรับพนกังาน
ตา่งจงัหวดัท่ีต้องเดินทางเข้ามาเพ่ือฝึกอบรมตามแผนพฒันาของบริษัทฯ  

 
บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้พนกังานผู้ ท่ีมีความชํานาญในแตล่ะด้าน มาเป็นวิทยากรภายใน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้

ภายในบริษัท และฝึกอบรมให้กบัพนกังาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)  
 

การสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียม 
ในการพฒันาตนเอง พนกังานทกุคนจะต้องวางแผนการพฒันาตนเองร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา ในการกําหนด

แผนพฒันาสว่นบคุคล Individual Development Plan โดยพิจารณาจากจดุแข็ง และจดุท่ีต้องพฒันาของพนกังาน เพ่ือ
นํามากําหนดเป็นแผนพฒันารายบคุคล โดยลําดบัความสําคญัในการพฒันา และใช้หลกัในการพฒันาแบบ  70 20 10 
กลา่วคือ  

 มอบหมายหน้าท่ี งานท่ีท้าทาย ท่ีมุง่เพ่ือการพฒันา (Experiential Learning) ในอัตราส่วน 70% การ
เรียนรู้ผา่น Experiential Learning นัน้ เป็นวิธีการพฒันาท่ีมุง่เน้นไปท่ีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย 
พนกังานจะได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงานดงักลา่ว การมอบหมาย
งานนีเ้ป็นไปเพ่ือพฒันาทกัษะภาวะผู้ นํา ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหลกัในการทําความเข้าใจความ
คาดหวงัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเป้าหมายของงาน ความสําเร็จ สิง่ท่ีจะต้องเรียนรู้ และวิธีการนําสิง่ท่ีเรียนรู้ไปใช้ 
รวมถงึวิธีการวดัผลสําเร็จ 

 จดัให้พนกังานได้รับคําแนะนําจากผู้บริหารระดบัสงูหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น มีพ่ีเลีย้ง (Coaching & 
Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บงัคบับญัชา หรือการประชมุทีม เพ่ือจะได้เรียนรู้ซึง่กนักนัใน
ทีม ในอัตราส่วน 20% 

 เรียนรู้อยา่งเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอัตราส่วน 10% 
 

โดยกําหนดตําแหน่งงานในอนาคตทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว เพ่ือกําหนดทิศทางในการพฒันาตนเองสําหรับ
การเข้าดํารงตําแหน่งในอนาคตทัง้การโอนย้ายตําแหน่งในระดบัเดียวกนั หรือการเล่ือนตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
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11. การกาํกับดแูลกิจการ 
 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกจิ  
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคญัและปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยคณะกรรมการมีการจดัทําและอนมุติันโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้จดัให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือ
เป็นการสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัทฯ จึงจดัให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจําทกุปี 
เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ และให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรเพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัดงักล่าว โดยการจดังาน “CG DAY” ขึน้ และให้จดัพิมพ์คู่มือ
จรรยาบรรณและมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในบริษัทฯ ทกุคนอา่นและลงนามให้สตัยาบนั โดยระบช่ืุอ-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
กิจการท่ีดีและรางวลัตา่งๆ  ดงันี ้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 (Annual General Meeting 
หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเตม็ 100 คะแนน ตอ่เน่ืองกนัตัง้แต่ปี 2556-2559 และมีผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวลั Invertors’ Choice Awards 2559 จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 2.  ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2559 ในระดบั “ดีเลิศ” คือ ได้ผลคะแนน
ประเมินมากกวา่ 90 คะแนน จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมดท่ีรับการประเมิน จํานวน 601 บริษัท 

3.  รางวลั Certificate of ESG100 Company  โดยบริษัทฯ อยู่ใน 100 อนัดบัหลกัทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (ESG100) ได้รับคดัเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 ประจําปี 
2559 จากบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 621 บริษัท ด้วยผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2  
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 4.  ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยัง่ยืน” 
เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่น ด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) 

 5.  รางวลั EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวลัดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ โดยพิจารณาจากผลงานการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร  

6.  รางวลั Recognition รายงานความยัง่ยืน ประจําปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

7. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ท่ีได้รับใบประกาศนียบตัรรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตโดยความสมคัรใจ (Collective Action 
Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสําคญัด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลกั
ธรรมาภิบาล และมีจดุยืนท่ีชดัเจนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม 

 8. รางวลั AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) 
ในฐานะท่ีเป็นผู้ นําองค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญ เป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และได้ทําคุณประโยชน์ด้าน
วิศวกรรมแก่สงัคม และประเทศชาติมาอยา่งตอ่เน่ือง ณ ประเทศฟิลปิปินส์  

 9. รางวลั “International Quality Crown Awards 2016” ครัง้ท่ี 30 ประเภท Gold จาก Business Initiative 
Directions (B.I.D.) ซึง่เป็นองค์กรท่ีให้ความสําคญัและมุ่งเน้นด้านคณุภาพและนวตักรรม ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 

 10. รางวลั “โครงการอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2559” จากการพิจารณาตดัสิน โดยศนูย์ข้อมลูวิจยัและ
ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่นมากท่ีสุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ 
พลมัคอนโด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9, ฟิวส์ จนัทน์ – สาทร และบ้านพฤกษา 74/3 (ศรี
นครินทร์ – เทพารักษ์) 

 11. รางวลั “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016” จาก BCI ASIA และนิตยสาร FuturArc ต่อเน่ืองเป็นปี
ท่ี 6 ซึ่งเป็นรางวลัท่ีมอบให้กบับริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีผลงานการออกแบบโครงการท่ีโดดเด่นและมี
คุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคดัเลือก 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี ริโอ บางอ้อ 
สเตชัน่, เดอะทรี เอลแิกนซ์ ติวานนท์ และพลมัคอนโด เอก็ซ์ตร้า พระราม 2 

 12. รางวลัสดุยอดองค์กรสําหรับพนกังานแห่งปี (Thailand Top Company Awards 2016) ประเภท “Employee 
Of The Year Award” จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ ท่ีคดัเลือกจากผลการ
ดําเนินงานยอดเย่ียมในกลุ่มบริษัท มีความโดดเด่นในการดําเนินงานด้านการให้ความสําคญักบัพนกังาน ทัง้
ด้านสวสัดิการ การฝึกอบรม การเหน็คณุคา่ของพนกังาน รวมถงึโอกาสการเติบโตในอาชีพ 

 13. โรงงานพฤกษา พรคีาสท ์นวนคร ไดร้บัรางวลั “สถานประกอบกจิการตน้แบบดา้นความปลอดภยั ระดบั
จงัหวดั” จาก กองความปลอดภยัแรงงาน อาคารกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

 14. โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลําลกูกา ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบ
กิจการดีเดน่” จากผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานี ท่ีโรงงานฯ ได้ดําเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
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 15. รางวลั Golden Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรับบ้านอจัฉริยะ และรางวลั Silver Award 
จากผลงาน Clamp ติดตัง้ผนงั Precast ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2016 จากสมาคมสง่เสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 16. ได้รับการจดัอนัดบัเป็น “BEST HERO FACTOR” จากผลการสํารวจ Thailand’s Most Admired Company 
2016 ของนิตยสาร Monograph ท่ีจดัให้เป็นองค์กรท่ีมีความโดดเด่นในด้าน CSR โดยมีคะแนนสงูสดุในกลุม่
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 17. โครงการ พลมัคอนโด แจ้งวฒันะ สเตชัน่ ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ได้รับการคดัเลือก
ให้ได้รับรางวลั Editor’s Choice Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมท่ีคุ้มค่าท่ีสดุแห่งปี จาก ส่ือ
ออนไลน์ด้านอสงัหาริมทรัพย์ Think of Living โดยเป็นโครงการท่ีมีความโดดเด่นทัง้ในด้านทําเล การออกแบบ
โครงการ การจดัวางผงัสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ และความคุ้มคา่ 

18. รับรางวลับ้านจดัสรรอนรัุกษ์พลงังานดีเดน่ จากโครงการประกวดบ้านจดัสรรอนรัุกษ์พลงังานดีเดน่ปี 2559 จดั
โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) จํานวน 3 รางวลั ได้แก่ 
1.บ้านจดัสรรอนรัุกษ์พลงังานดีเดน่ ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน CV56 The forest โครงการ DELIGHT  
แอทซีน วชัรพล-จตโุชติ 
2.บ้านจดัสรรอนรัุกษ์พลงังานดีเดน่ แบบบ้าน DV56 The Arise โครงการ DELIGHT แอทซีน วชัรพล-จตโุชติ 
3.บ้านจดัสรรอนรัุกษ์พลงังานดีเดน่ แบบบ้าน Plus House 

 
 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  

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล 
รวมทัง้ได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ มีวิธีการติดตามการ
ปฏิบติัตามคูมื่อดงักลา่ว โดยจดัให้มีการอบรม/สมัมนาให้แก่พนกังานในองค์กรทกุคนและภายหลงัจากการอบรม/สมัมนา
แล้วก็มีการทําแบบทดสอบในภาคปฏิบติัว่าพนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาถกูต้องหรือไม่ในกรณีมี
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 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นอย่างมาก โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัทํา
แบบสอบถามเร่ือง คุณสมบติัและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการทุกคน เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นว่า บุคคลท่ีบริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ
เพศหญิงเพิ่มเติม เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึน้  

คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560) มีจํานวน 12 ท่าน กลา่วคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่
ในช่วงอาย ุ30 - 50 ปี จํานวน 2 ทา่น  และช่วงอายมุากกวา่ 50 ปี จํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

1. กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จํานวน 1 ท่าน มี
ประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ  

2. กรรมการอิสระ จํานวน 6 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ    
ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ซึง่จํานวนกรรมการอิสระเกิน 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้คณะ  
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3. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ) และ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีสว่นร่วมใน
การบริหารงาน) จํานวน 5 ท่าน คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  นายเลอศักด์ิ จุลเทศ นายปิยะ ประยงค์                      
นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ  

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 
และกลยทุธ์ (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) รวมทัง้มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตา่งกนั (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร หมวดบทบาทอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัทและหมวดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร และกลยทุธ์) 
 

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  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลกั ได้แก่ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เร่ืองสืบ
เน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 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 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัททกุคนเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีท่ีผา่นมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปีในกรณีท่ีไม่ได้มีการประชมุ
ทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และ 2558) 
 
 องค์ประชุมขัน้ตํ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
 

1.7 การเปิดเผยจาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และ 2558) 

 
1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนําไปปฏบัิต ิ
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจําปี

ลว่งหน้า 5 ปี โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจําปี 2560-2564 
และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นําแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดงักล่าวไปปฏิบติัตาม
หรือไม่ โดยฝ่ายจดัการจะต้องรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะจดัการ คณะกรรมการ
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บริหารและกลยุทธ์และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามลําดับเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะ
กําหนดไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานประจําเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส 
เพ่ือท่ีประชมุ คณะจดัการ คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์และคณะกรรมการบริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีเห็น
วา่ฝ่ายจดัการควรปรับปรุง/แก้ไข ตอ่ไป 

 
1.9 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี ้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ 

 
 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 

 
1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร มีหน้าท่ีรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และ

แนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเส่ียงท่ีสําคญัและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมหรือไม ่ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร  
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  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 
 
 1.10 การเชญิผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่าน
นัน้ เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย 
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1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยมีระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษัทฯ ได้

จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ เช่น กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกฎบตัรคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์  ซึง่เนือ้หาในกฎบตัรจะแบง่ออกเป็นหมวดตา่งๆ ซึง่มีการทบทวนปรับปรุง
อยูเ่สมออาทิเช่น หมวดวตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
การประชมุ องค์ประชมุและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 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 

 
การอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาในปี 2559 
ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาเพ่ือ

เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังาน จํานวน 2 คน คือ  
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/

สัมมนา 
สถาบัน 

1. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

Board that Make a 
Difference-BMD รุ่นท่ี 
3/2016 

สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ อํ านวยการ  กลุ่ ม
ธุรกิจพรีเม่ียม / กรรมการบริหาร
และกลยทุธ์ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดบัองค์กร 

การบริหารจัดการด้าน
ความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 8 

สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
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 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏบัิตหิน้าที่กรรมการ 
 บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีจัดขึน้สําหรับกรรมการอย่างสม่ําเสมอ โดย
กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 10 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  DCP Refresher 
Courseจํานวน 1 ท่าน และ The Role of Chairman (RCP) จํานวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการทัง้หมด 13  ท่าน ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
    
   1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่นโยบายด้านการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเส่ียง 
(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 “หน่วยงานกํากบัดแูลกิจการ” 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 วลัลิกลุ 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 2559 และ 2558 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   

 
กระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย 
 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 2559 ได้คะแนนร้อยละ 92.35 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
2.  คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 84.92 อยูใ่นเกณฑ์ ดี 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 98.16 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 89.14 อยู่ในเกณฑ์ 

ดีมาก-ดีเย่ียม 
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 91.21 อยู่ใน

เกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม 
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2559 คะแนนร้อยละ 95.46 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) 
 
 
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ /11. การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 130 

  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 มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  คือ นายอดลุย์  
จนัทนจลุกะ โดยในปี 2543-2545 เคยทํางานในตําแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.31 การกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
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 ้ในการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ นัน้ สว่นหนึง่จะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ซึง่จะก่อให้เกิด
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจดัทํา Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดคณุสมบติัของกรรมการท่ี
ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู่ 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 2559 ได้มีการประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ 
เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 
 
  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 2559 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)   วนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติั ของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition)  
 
 1.43 การไม่กระทาํผิดด้านการทุจริต/กระทาํผิดจริยธรรม การกาํกับดูแลกจิการและช่ือเสียงในทางลบ 
 ในปี 2559 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 

 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ /11. การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 134 

 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 คณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติั 

 
2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

      2.3.1 นโยบายการกาํหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพ่ืออาํนวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถงึนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

ในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ่งจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดุลประจําปี 
บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีจะจดัประชุม ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุกลุม่ ซึ่งรวมถึงผู้ 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 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 
14.00-16.45 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 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีสดัส่วนของหุ้น free float 
เทา่กบัร้อยละ 30.58 

 
2.5  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวัน   

ประชุม 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งคําถามเก่ียวกับบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกําหนดช่องทางและหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพิจารณาและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 
 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บริษัทฯ 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 2559 

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. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ* 1/1 

7. นายสมประสงค์ บญุยะชยั** 1/1 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ  1/1 

9. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  1/1 

10. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ 1/1 

11. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 1/1 

12. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 1/1 

13. นายปิยะ ประยงค์ 1/1 
หมายเหต ุ    
 *ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559  
 ** นายสมประสงค์ บญุยะชยั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 และพ้นจากตําแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 
 
     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 2559 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 ถือหุ้ นใช้ในการลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี  ้ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยใช้
บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่ง
การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 
 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
      บริษัทฯ สนนัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตามกฎหมาย และวาระท่ีสําคญั เช่น 
การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ฯลฯ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี
มีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

 
    2.6.7 การบันทกึรายงานการประชุม   

บริษัทฯ บนัทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการ
ประชมุ ตลอดจนรายช่ือ พร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ กรรมการท่ีลาประชมุ และคําถาม คําตอบ คําชีแ้จง 
ความคิดเห็น มติท่ีประชมุในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรในรายงานการประชมุอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบและสามารถตรวจสอบถึงการมี
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 2559 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 จะอํานวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ
มอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ได้ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้คําแนะนํา ขัน้ตอน
ในการมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถกูต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จดัส่งให้
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึง่ไมไ่ด้กําหนดเง่ือนไขท่ียุง่ยาก ต่อการมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน นอกจากนี ้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com หวัข้อนกั
ลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ
ผู้ 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 ประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกนัไม่น้อย
กว่า 3 วนั และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pruksa.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ฉบบัสมบรูณ์) ลว่งหน้า
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมลู วนั 
เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา  

 
3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ในปี 2559 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 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบติัตาม
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กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทํารายการเก่ียวโยงกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ คือ เม่ือพิจารณาระดบัของการทํารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 
 
 3.6 การทาํรายการที่เก่ียวโยงกันในปี 2559 
 ในปี 2559 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จํานวน 4 รายการ ดงันี ้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจาํเป็น 

มูลค่าของ
รายการ 

เก่ียวโยงกัน 
(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1. 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ 
PS 

PS เช่า พืน้ท่ีในอาคาร
หลกัส่ีพลาซา่ ชัน้ 10 ซึง่
เป็นกรรมสิทธ์ิของ นาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
เพ่ือใช้เป็นศนูย์ฝึกอบรม
สว่นกลาง 

2.4 สญัญาเช่าและบริการพืน้ท่ี 425.68 ตารางเมตร ตัง้แต่ 1 
ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และต่อสัญญาถึง
เดือนตลุาคม 2559  ในอตัราเดือนละ 268,148 บาท 
โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นอัตราค่าเช่า
และคา่บริการท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด และในเง่ือนไขท่ี
ไม่แตกต่างจากท่ี PS เข้าทํากับบุคคลภายนอก โดย
เทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการท่ี PS เช่ากับ
ผู้ให้เช่ารายอ่ืน 

รายการท่ี 2. 
นายจีระเทพ พรมสวสัด์ิ 
(บตุรชายของ นางรัตนา 
พรมสวสัด์ิ) 
น.ส. จนัทร์ธนา พรมสวสัด์ิ 
(บตุรสาวของนางรัตนา 
พรหมสวสัด์ิ) 

บตุร และบตุรีของ 
นางรัตนา พรม
สวสัด์ิ กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นของ 
PS 

PS ขายโครงการแชป
เตอร์วนั เดอะ แคมปัส 
รวมจํานวนทัง้สิน้ 2 
รายการ ให้กบับตุร และ
บตุรีของผู้บริหารของPS 

- ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ แชปเตอร์วัน 
เดอะแคมปัส จาก PS จํานวน 2 ยนิูต ซึง่มีราคาขายสทุธิ 
ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยูนิตละ 4.0 ล้านบาท และ 
4.5 ล้านบาท 
โดยนางรัตนา พรมสวสัด์ิ ในฐานะผู้บริหาร ประสงค์ใช้
สิทธิเพ่ือรับส่วนลดท่ีกําหนดตามนโยบายสวสัดิการเพ่ือ
ซือ้ท่ีอยู่อาศยัให้แก่บตุรจํานวน 1 ยนิูต ในขณะท่ีอีก 1 ยู
นิตซือ้ขายในราคาปกติตามท่ี PS กําหนดไว้สําหรับขาย
ให้แก่บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภท
รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของ PS อย่างถกูต้อง 

รายการท่ี 3. 
นายจีระเทพ พรมสวสัด์ิ 
(หลานชายของ นายทอง
มา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
น.ส.จนัทร์ธนา พรมสวสัด์ิ 
(หลานสาวของ นายทอง
มา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
นางเพชรดาว แซจิ่ว (พ่ีสาว

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของ นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
กรรมการ และผู้
ถือหุ้นของ PS 

PS ขายโครงการ The 
Palm พฒันาการ  รวม
จํานวนทัง้สิน้ 5 รายการ 
ให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของผู้บริหารของPS 

58.3 ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Palm 
พฒันาการ  จาก PS จํานวน 5 ยูนิต ซึ่งมีราคาขายสทุธิ 
ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยูนิตละ 11.5 ล้านบาท 3 ยู
นิตและ 11.9 ล้านบาท 2 ยนิูต 
โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ในฐานะผู้ บริหาร ซือ้
ขายในราคาปกติตามท่ี PS กําหนดไว้สําหรับขายให้แก่
บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภท
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ของนายทองมา วิจิตร
พงศ์พนัธุ์ ) นายถาวร วิจิตร
พงศ์พนัธุ์ (พ่ีชายของนาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ) 

รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของ PS อย่างถกูต้อง 

รายการท่ี 4. 
นายกล้าหาญ ประยงค์ 
(พ่ีชายของ นายปิยะ 
ประยงค์) 
  

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของ นายปิยะ 
ประยงค์กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นของ 
PS 

PS ขายโครงการ The 
Palm พฒันาการ  รวม
จํานวนทัง้สิน้ 1 รายการ 
ให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของผู้บริหารของPS 

7.7 ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Palm 
พฒันาการ  จาก PS จํานวน 1 ยูนิต ซึ่งมีราคาขายสทุธิ 
ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยนิูตละ 7.7 ล้านบาท  
โดยนายปิยะ ประยงค์ ในฐานะผู้บริหาร ซือ้ขายในราคา
ปกติตามท่ี  PS กําหนดไว้สําหรับขายให้แก่
บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภท
รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของ PS อย่างถกูต้อง 

 
3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์การซือ้ขายสนิทรัพย์ 
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรัพย์ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานกุารบริษัททราบ เก่ียวกบั

การซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนทําการซือ้/ขาย เพ่ือเลขานกุารบริษัทจะได้เก็บเป็นข้อมลูไว้สําหรับ
กรรมการและผู้บริหารแตล่ะคน 

 
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 
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  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 

 
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 
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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 

  2.4   บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการทํางาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในการทํางานตอ่ไป 

  โดยในปี 2559 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) 
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(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
ทางการพฒันาเพ่ือการเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศกัยภาพในการ
ทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงานท่ีมีคณุภาพไปยงัลกูค้าทัง้ภายในและภายนอก 
อีกทัง้ความรู้และทกัษะท่ีพนกังานได้รับนัน้ยงัเป็นความรู้ท่ีติดตวัไปกบัพนกังาน ซึ่งสามารถนําไปต่อ
ยอดในการทํางานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ในใจลกูค้า ไม่ได้เกิดจากการดําเนินการของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หรือผู้บริหารเท่านัน้ แต่เช่ือว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนกังานทกุคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพฒันาท่ี
หลากหลาย อาทิ  
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  - 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) 
 
   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
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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
การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมี
หลกัการปฏิบติัตวัตอ่คูแ่ข่งทางการค้า ดงันี ้
 

 (1)   ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 (2)   ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  (3)   ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ทําลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้า 
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(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 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์
ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากบัมลูค่าเงิน คณุภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้า หรือคู่สญัญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครัว หรือญาติ หรือท่ีตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นสว่น 

5. ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประโยชน์สว่นตวั หรือผู้ อ่ืน 
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ /11. การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 149 

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 

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
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

  
 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหนี ้โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนั การ

บริหารเงินทนุและกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชําระหนีไ้ว้อยา่งชดัเจน 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 

(2) มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจนและยดึถือปฏิบติั
กนัภายในองค์กร 

(3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
(4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทกุประเทศท่ีบริษัทฯ เข้า

ไปดําเนินธุรกิจ 
(5) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ชมุชนท่ี

บริษัทฯ ตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และชมุชน 
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(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 
-  การให้ความรู้เร่ือง การปลกูไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ประดบั ผกัสวนครัว เพ่ือสร้างความยัง่ยืนแก่โรงเรียนในชมุชน  
-  การให้ความรู้เร่ือง การคัดแยกขยะ เพ่ือนํากลับมารีไซเคิลเป็นปุ๋ ยหมักชีวภาพและสร้างความยั่งยืนแก่

โรงเรียนในชมุชน 
-  โครงการบริจาคโลหิต เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยทัว่ประเทศ 
-  กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีดีแก่ลกูค้าและชมุชน 
 
ผลของการดําเนินด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัตา่งๆ ดงันี ้
1.  รางวลั Certificate of ESG100 Company  โดยบริษัทฯ อยู่ใน 100 อนัดบัหลกัทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นในการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (ESG100) ได้รับคดัเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 ประจําปี 2559 จาก
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บริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 621 บริษัท ด้วยผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2  
 2.ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยัง่ยืน” เพ่ือ
เป็นทางเลือกสําหรับนกัลงทนุท่ีต้องการลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG) 
 3. โล่รางวลั EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวลัดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ โดยพิจารณาจากผลงานการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร  
 4.  รางวลั Recognition รายงานความยัง่ยืน ประจําปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 5. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ท่ีได้รับใบประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตโดยความสมคัรใจ (Collective Action Against Corruption) 
หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสําคญัด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล และมีจดุยืนท่ีชดัเจนใน
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 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 
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(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการ
ปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพ่ือ
รักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา้ อากาศ     
ของเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้สง่ผลกระทบน้อยท่ีสดุต่อ
สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
สภาพแวดล้อมในการทํางานและหมวด การดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม) 

 
สรุปสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน ปี 2555-2559 

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
สํานกังานใหญ่ 

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

อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 

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

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

จํานวนผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการทํางาน 
ชาย 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 

สายงานก่อสร้าง 

อตัราการบาดเจ็บ (IR) 
ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 0.732 
หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 0 

อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  (LDR) 
ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 6.809 
หญิง 0 0.087 0.902 2.458 0 

อตัราพนกังานท่ีขาดงาน (AR) 
ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 105,681.82 
หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 0 

จํานวนผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการทํางาน 
ชาย 1 2 2 2 1 
หญิง 0 0 0 0 0 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 
อตัราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 0.270 
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หญิง 0.22 0 0.132 0.160 0.270 

อตัราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  (LDR) 
ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 0.405 
หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 5 

อตัราพนกังานท่ีขาดงาน (AR) 
ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 852.27 
หญิง 0 0 5,682 0 11,364 

จํานวนผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการทํางาน 
ชาย 0 1 1 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 

 
จากข้อมลูสถิติในปี 2559 จะเห็นได้ว่า สํานกังานใหญ่ ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ ส่วนสายงานก่อสร้างมีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมาเลก็น้อย สว่นสดุท้ายงาน พรีคาสท์ มีแนวโน้มลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา 
  
4.2 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยดัพลงังานและนํา
ทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเท่ียง การเปิดไฟเฉพาะจดุท่ีต้องการใช้
งาน การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไม่สงู การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกนั ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยปลกูฝังให้เป็นค่านิยม
สว่นตวัและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัของครอบครัว  
 
 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 
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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 

 
 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 
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 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
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 
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- 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  
  - 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) 
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 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 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า สิง่แวดล้อม 
 
4.13 การถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกับดูแล 
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุารณ์สําคญัภายในระยะเวลาท่ีทางการกําหนด ดงันัน้ 

บริษัทฯ จงึไมไ่ด้ถกูดําเนินการโดยหน่วยงานกํากบัดแูลแตอ่ยา่งใด 
 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้
อย่างสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและส่ือมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จดัให้มี
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 จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้าน
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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 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด “ค่าตอบแทนรวม
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร”) 

 
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 
ความอบอุ่นและชีวิตท่ีดีขึน้ในทุกๆ วนั ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามให้ครบถ้วน 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 
เรามุง่มัน่ช่วยเหลือลกูค้าทกุรายเติมเตม็ทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุคา่ เพ่ือชีวิตเป่ียมสขุทกุครอบครัว 
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วฒันธรรมพฤกษา 
ฉนัมีใจรักเมตตา เตม็ใจช่วยเหลือลกูค้า ให้ได้รับในสิ่งท่ีปรารถนา ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถึงสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ 
ฉนัเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบติังาน ฉนัเร่งลงมือปฏิบติังานให้ลกูค้าได้รับในสิ่งท่ี
ปรารถนา ลกูค้ามีความสขุ ฉนัมีความสขุ ฉนัภมิูใจในผลงานของฉนั 
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 2559 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “สรุปสภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัไทยปี 2559”) 

 
5.5 ลักษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแข่งขัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

 
 5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 
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5.7 ความเส่ียงหลัก (Key Risk) ในการดาํเนินธุรกจิ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจยัความเส่ียง) 
 
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 2559 ได้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร) 

 
5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมี

ขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการโดยรวม
ของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด 
(กรรมการผู้จดัการใหญ่) และหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.14การเปิดเผยข้อมูลจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2559 และ 2558) 
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5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ) 
 
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 2558 ในรอบปี 2559  
จาํนวนหุ้นคงเหลือ จาํนวนหุ้นคงเหลือ เพิ่มขึน้/ลดลง 
ณ 30 ธันวาคม 

2558 
ณ 30 ธันวาคม 

2559 
ระหว่างปี 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการ 
103,500 1,329,900 1,226,400 

  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 - - - 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ - - - 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ - - - 
8. นายสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการอิสระ - - - 
9. นายวิเชียร เมฆตระการ  กรรมการ - - - 
10. นายเลอศกัดิ ์จลุเทศ กรรมการ 19,500 - (-19,500) 
11. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ - - - 
12. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ กรรมการ 39,320,400 - (-39,320,400) 
13. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 1,056,900 - (-1,056,900) 

14. นายนิมติร พลูสวสัดิ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

472,000 - (-472,000) 
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15. นายภคัริน ทตัติพงศ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 
2 

19,000 - (- 19,000) 

16. นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ 

กรรมการผู้จดัการ 
โรงงานพรีคาสท์และ
สายงานก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม 

- - - 

17. นายชาลี มาดาน 

รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 
สายงานการเงินและ
บริหารความเสี่ยง 

- - - 

18. นายธีรเดช เกิดสําอางค์ 
กรรมการผู้จดัการ  
กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 

- - - 

19. นางสรัุตนา จิรชีวีกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2 

- - - 

20. นางอรนชุ อติิโกศิน 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจพรีเม่ียมแนว
สงู 

36,900  - (-36,900) 

21. นายพรเทพ ศภุธราธาร 
รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 
สายงานซพัพลายเชน 

- - - 

22. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ 

รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 
สายงานสรรหาท่ีดินและ 
พฒันาธุรกิจ 

- - - 

23. นายมน ูตระกลูวฒันะกิจ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจพรีเม่ียม 
แนวราบ 

- - - 

24. นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 
1 

- - - 

หมายเหต ุ การถือครองหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร 
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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 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการ จํานวน 1 
รายการ คือ บริษัทฯ จะเช่าอาคารสํานกังานใหญ่แหง่ใหม ่(อาคาร Pearl Bangkok) จากบริษัท ที ซี ที จํากดั ซึง่มีนายทอง
มา วิจิตรพงศ์พนัธุ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ใช้เวลาเดินไมเ่กิน 5 นาที จะถงึอาคาร  

 
5.21 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี) 

 
5.22 นโยบายการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ 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 2559 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

 จดัประชมุนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพ่ือแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 
3 ครัง้ แถลงผลประกอบการประจําปี ปีละ 1 ครัง้ และแผนธุรกิจประจําปี ปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครัง้ ภายหลงัจากท่ีได้นําส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
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(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 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์แล้ว) และข้อมลูทัว่ไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงความคืบหน้าด้านการ
ดําเนินการโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปล่ียนมมุมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทนุ การสร้างความเช่ือมัน่และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2559 
มี Company Visit  29 ครัง้ และมี Conference Call 13 ครัง้ เย่ียมชมโรงงาน 1 ครัง้และเย่ียมชมโครงการ 
รวม 11 ครัง้ 

 นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast 
Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลติแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ท่ีทนัสมยั 
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 ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามคําเชิญของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมลู
ตอบข้อซกัถามรวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจของผู้ ถือหุ้นนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนัโดย
ในปี 2559 มี Roadshow ในประเทศ 6 ครัง้ และตา่งประเทศ 4 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 1699, 1615, 1107  

 
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

 
บริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  
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6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
ควบคมุการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั รวมทัง้
คู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
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
กําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล ทัง้นีโ้ดยมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเก่ียวกับ   
ความเส่ียงท่ีสําคญั 

 
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น  

แนวทางเดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 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  

 บริษัทฯ ได้จดัทําวีดีทศัน์ (VDO) เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนกังานรับทราบ รวมทัง้จดัให้มีการฉายให้พนกังานใหม่
รับทราบในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ  โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ 
วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ บริหารและพนักงานมี
จดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
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11.2  การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1. นโยบายการเกบ็รักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
บคุลากรทกุระดบัขององค์กรมีหน้าท่ีต้องทราบถึงขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพ่ือปกป้องข้อมลู

อนัเป็นความลบัและปฏิบติัตามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักล่าว เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่ว 

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่
ในมือคูแ่ข่งแล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูท่ีคูค้่าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท  

1. บริษัทฯ มีการกําหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบติัเพ่ือรักษาความลบั โดยเอกสารสําคญัและข้อมลู
ท่ีเป็นความลบัจะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านีอ้าจแบ่งลําดับชัน้ความลับเป็นหลายลําดับตามความสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลท่ี
เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบัมาก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเทา่นัน้ 

2. บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมลูลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบั
ของลกูค้าต่อพนกังานของบริษัทฯ และบคุคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนมุติัให้มีการ
เปิดเผย 

3. ในการว่าจ้างบุคคลท่ีเคยทํางานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยทําไว้กบัคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระทําการใดเพ่ือให้บุคคลนัน้กระทําการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อนัจะ
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีตามมา 

4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีท่ีข้อมลูมีนยัสําคญัมาก หรืออาจมอบหมายให้
ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีผู้ ทําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 

5. บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอกอ่ืนใด เว้นแต่จะมีหน้าท่ีหรือ
ได้รับมอบหมายให้ตอบคําถามเหล่านัน้ หากไม่มีหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดง
ความเหน็ตา่งๆ ด้วยความสภุาพ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลบคุลากรทกุระดบัขององค์การ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ี
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กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงาน ผู้สอบ
บญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด 

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบใน
การดําเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่ 
บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ 

3. เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารง
ตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุร
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาค และ
ยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และ
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กําหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังท่ีได้กล่าวข้างต้น 
รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดงักล่าวทกุคนท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วย
ตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทัง้นี  ้ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัห้ามมิให้บคุลากรของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบคุลากรนัน้
นําข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําดงักลา่วโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน 

4. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบ
ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 วนัก่อน และ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะ
เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

5. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบ จนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

 
2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. จํากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะทําได้ และ
เปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจําเป็นเพียงเท่าท่ีต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนกังานทราบว่า
เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีข้อจํากดัในการนําไปใช้ 

2. จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทํางานเพ่ือป้องกนัการเข้าถงึและการใช้แฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั 
3. เจ้าของข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกําชบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้

ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นจาก กฏหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ 
ของหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ท่ี
เปล่ียนไป และการพฒันาเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัทฯ เอง 

5. บริษัทฯ มีระบบควบคมุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กําหนดช่ือผู้ ใช้งานและรหสัสว่นตวัในการเข้าระบบ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหน้าท่ีในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงถึง
อํานาจในการอนมุติั ท่ีสอดคล้องกบัการทํางานตา่งๆ ของบคุคลนัน้ในบริษัทฯ 
 

3. มาตรการลงโทษ 
หากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนังสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและดําเนินคดีใน
กรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมาย 

 
11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 
ค่าสอบบญัชีสําหรับกลุ่มบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย เท่ากบั 5,047,500 บาท

ต่อปี โดยผ่านการอนมุติัจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2559   

 
เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2555 –2559 ท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั สําหรับ
การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555 
คา่สอบบญัชีบริษัท ฯ และ บริษัท
ยอ่ยในประเทศไทย 

3,880,000 3,780,000 3,980,000 3,600,000 3,600,000 

คา่สอบบริษัทย่อยในตา่งประเทศ* 1,140,922 908,037 1,437,420 1,795,950 1,077,536 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 133,000 131,000 132,000 157,000 245,500 
รวม 5,153,922 4,819,037 5,549,420 5,552,950 4,923,036 
*คา่สอบบญัชีของตา่งประเทศขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนในขณะนัน้ 

 
นอกจากนี ้ยงัมีคา่บริการอ่ืน ๆ ดงันี ้
 
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
 

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555 
รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 535,000 785,600 1,551,500 2,134,300 1,675,115 
 
2. บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั 
 

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555 
ตรวจสอบตามวิธีท่ีตกลงกนัเร่ือง
รายรับรายจ่ายกองทนุของโครงการ
ท่ียงัไมโ่อนนิติบคุคล 

 
 

909,500 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ตรวจสอบการตัง้หนีแ้ละจ่ายเงินเพ่ือ
ซือ้ท่ีดินและการจดัซือ้จดัจ้าง 

 
535,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Technology Assessment for the 
year 2016 

 
770,400 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สอบทานผลประเมิน  Anti-
Corupption 

 
385,200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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 - - - 
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โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
สายงานบญัชีและการเงิน 

- 714,760 - - - 

ระบบควบคมุภายในขบวนการ
บริหารคา่ตอบแทน 

- 420,620 - - - 

รวม 2,600,100 8,631,380 2,420,650 - - 
 
3. บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอม็จี ภมิูไชย จํากดั 

 

หน่วย : บาท 2559 2558 2557 2556 2555 
คา่ท่ีปรึกษาด้านการลงทนุ - - - 4,368,000 - 

รายงานเก่ียวกบักฎหมายประเทศ
อินเดีย 

- - - - - 

 หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธรุกิจ จํากดั บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จํากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และขอบเขตงานท่ีให้คําปรึกษาดงักลา่วไม่ซํา้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 

 
11.4 การปฎบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

       บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ในเร่ืองอ่ืนๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชมุของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย โดยเม่ือบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยยดึแนวทาง
ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่ไป 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มุ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโต
อย่างมัน่คง สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ควบคู่ไปกบัการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยได้กําหนดเป็นนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 8 หลกัการ ดงันี ้
 

1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ มุ่งเสริมสร้างชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมี
มาตรฐานและมีการควบคมุท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอและมี
หลกัฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทัง้ถือปฏิบติัตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
  1.1 ด้านการปฏิบติัต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ จะมีการติดต่อกับคู่ค้าทันทีเพ่ือร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 
  1.2 ด้านการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขนัท่ีดี และไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมส่จุริต 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ไมเ่รียกรับและจ่ายสินบนกบับคุคลอ่ืนใดท่ีตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพ่ือให้
ได้มาซึง่ประโยชน์ในทางมิชอบ 
  2.2 ละเว้นการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือเงินสนบัสนนุจากลกูค้า หรือคูค้่าท่ีมีมลูค่าสงูเกินความ
จําเป็น หากมีความจําเป็นต้องรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมลูค่าเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนกังานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนําสง่บริษัทฯ ตอ่ไป 
  2.3 จดัให้มีระบบควบคมุภายในป้องกนัมิให้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
กําหนดขัน้ตอนการปฏิบติังาน ผู้ มีอํานาจในการอนมุติัจ่ายเงิน และวงเงินท่ีรับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 
  2.4 พนกังานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําท่ีทําทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทาง
ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจะจดัให้มีการอบรมแก่พนกังาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ 
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3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่กิจการต้องเคารพตอ่ชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของทกุคน ซึง่นบัเป็นรากฐานของการ

บริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทัง้การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานและ

ความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมืองหรือความ
เช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุ์หรือพืน้เพทางสงัคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะสง่เสริม
และเปิดโอกาสให้พนกังานในการแสดงความคิดเหน็ หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสทิธิของแตล่ะบคุคล 
 

4. การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ เช่ือว่าทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสร้างมลูค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบติังานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้
แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลเุป้าหมาย 
 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบติัต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
ยติุธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนบัสนนุในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานต้องพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการ
ให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความสจุริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมี
เหตผุล 

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการโดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่เปิดเผยข้อมลู
ของลกูค้าท่ีตนได้ลว่งรู้มา เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจอนัเป็นข้อมลูท่ีตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกบัความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย
ข่าวสารข้อมลูของสนิค้าและบริการอยา่งถกูต้องครบถ้วนตอ่ผู้บริโภค 
 บริษัทฯ จะปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบติัตามข้อตกลงหรือเง่ือนไข
ไมไ่ด้จะทําการแจ้งให้ลกูค้าทราบทนัทีเพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะท่ีสังคมปัจจุบันเร่ิม
ตระหนกัถงึความสําคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงั 
 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชมุชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะควบคมุมลพิษทัง้ทางนํา้และทางอากาศ โดยดแูลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจซึ่ง
เก่ียวข้องกับโรงงานต่างๆ ต้องควบคุมปริมาณการปล่อยนํา้เสียออกจากโรงงานและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย 
นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้มีการคดัแยกและสง่เสริมให้มีการนํากลบัมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคมุให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบ

ต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพ่ือ
สง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟืน้ฟสูงัคมและวฒันธรรม 
 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพิ่ม
มลูค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อ
ผลติผลท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 
 การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย
รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 
เข้าถงึกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้อยา่งทัว่ถงึ 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ได้พฒันาการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบ CSR in Process มาเป็นกลยทุธ์ทางธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์ทางสงัคม เป็นการสร้างคณุค่าร่วม
ระหวา่งธุรกิจและสงัคม (Creating Share Valued : CSV) เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการนําความเช่ียวชาญของ
บริษัทฯ มาใช้สร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสงัคมอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกนัอย่างชดัเจน และยดึถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัภายในองค์กร โดยตวัอยา่ง CSV ได้แก่  

 
การนําเทคโนโลยี Pruksa Precast และ Pruksa REM (Real Estate Manufacturing) มาใช้ในการสร้างท่ีอยู่

อาศยัท่ีมีคณุภาพ แข็งแรง ปลอดภยัให้กบัลกูค้า ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุ
คณุภาพและรอบการบริหารธุรกิจท่ีลดลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  

 
การพฒันาบ้านนวตักรรมต้นแบบ “พฤกษา พลสั เฮ้าส์” ท่ีโครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พฒันาการ ซึ่งเป็นมิติ

ใหม่ของการอยู่อาศยัด้วยมาตรฐานการก่อสร้างจาก German Sustainable Building Council ท่ีดแูลเร่ืองการประเมิน
อาคารเขียวของประเทศเยอรมนี ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยคุใหม่ใน 4 Consumer Mega Trends ได้แก่ 
บ้านแข็งแรงปลอดภยั (Safety Home) บ้านท่ีใสใ่จสขุภาพและผู้สงูอาย ุ(Healthy Home) บ้านประหยดัพลงังาน (Green 
Home)  และบ้านทนัสมยั (Smart Home) 
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การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพ่ือความย่ังยืน 
 
ปี 2559 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 

ซึง่เป็นหนึ่งในนโยบายการดําเนินงานด้านสงัคม (CSR after Process) ท่ีบริษัทให้ความสําคญัและดําเนินการมาอย่าง
ตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ 

 
1. ด้านการศกึษาและพัฒนาเยาวชน  
เพราะการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพฒันาเยาวชนเป็นรากฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพ บริษัทฯ จึง

จดัทําโครงการ และสง่เสริมกิจกรรมด้านการศกึษาตา่งๆ มากมาย อาทิ 
 
ทุนพฤกษา ประจาํปี 2559 
พฤกษา มอบทนุการศึกษา “ทนุพฤกษา” ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ให้แก่บุตรลกูค้า บุตรพนกังาน 

รวมถึงโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ จํานวนทัง้สิน้ 504 ทุน รวมเป็นเงิน 2,622,000 บาท 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 15 

 
ทุนพฤกษา ระดบัอุดมศกึษาและอาชีวศกึษา ประจาํปี 2559 
พฤกษา ร่วมสนบัสนนุทนุการศึกษา “ทนุพฤกษา” แก่นิสิต/นกัศึกษา ระดบัอดุมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับ
อาชีวศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ และวิทยาลยัเทคนิคพิษณโุลก รวม 50 ทนุ รวมเป็นเงิน 2,150,000 บาท 

 
มอบทุนการศกึษา AIT 
พฤกษา ร่วมมอบทนุการศกึษา จํานวน 1 ล้านบาท แก่ Mr.Soumyshree Bariki นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาโท 

สาขา Construction, Engineering and infrastructure Management (CEIM) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่ชาติ (AIT) 
 
ค่ายวศิวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 11 
พฤกษา ให้การสนบัสนนุโครงการ ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นท่ี 11 มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ วิทยาเขตบางมด อยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8 เพ่ือร่วมสง่เสริมให้เยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีสนใจศกึษาตอ่ด้านวิศวกรรมโยธาจากทัว่ประเทศกวา่ 70 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และสมัผสัประสบการณ์จริง 

 
PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 
พฤกษา ร่วมกบั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จัด “โครงการความร่วมมือเพ่ือสร้าง

นวตักรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) เพ่ือสง่เสริม
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การวิจัยและร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านท่ีอยู่อาศัย และเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างภาคเอกชน และ
สถาบนัการศกึษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ เช่น 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายพั เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นต้น ได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการคิด
สร้างสรรค์คณุคา่เพ่ือลกูค้าอยา่งเตม็ท่ี ภายใต้การให้คําปรึกษาและการแนะนําจากคณาจารย์และผู้ เช่ียวชาญของบริษัทฯ 
ใน 6 โครงการ ดงันี ้

 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั : การฝึกปฎิบติัการออกแบบบ้านเด่ียวสองชัน้และห้องนํา้ในระบบชิน้สว่นสําเร็จรูป 

 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั : ระเบียงสีเขียวในอาคารชดุพกัอาศยั 

 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั : อาคารชดุพกัอาศยัขนาดเลก็ 

 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั : อาคารชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่ 

 การฝึกปฏิบติัการ : อาคารชดุพกัอาศยัผู้สงูวยั  

 การฝึกปฏิบติัการ : การออกแบบทาวน์เฮ้าส์ Townhouse in Trend 2017 
 
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีให้

ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง โดยการสนบัสนนุหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมลูนิธิต่างๆ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม ได้แก่ 

 
พฤกษา ร่วมน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
พฤกษา มอบเก้าอีจํ้านวน 2,000 ตวั ให้แก่ กองทพัภาคท่ี 1 และร่วมแจกจ่ายอาหาร จํานวน 15,000 ชดุ นํา้ด่ืม 

จํานวน 17,000 ขวด ให้แก่ประชาชนท่ีมารอคิวเข้าถวายสกัการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง 
 
บริจาคที่ดนิ 144 ไร่ เพ่ือขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาํริ 
พฤกษา มอบท่ีดินจํานวน 144 ไร่ ในเขตตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือร่วมสนองพระ

ราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลโครงการสระเก็บนํา้พระราม 9 อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยจะใช้จดัทําเป็นโครงการแก้มลิงเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภยัแล้ง และเป็นสถานท่ี
เก็บกกันํา้เพ่ือบรรเทาปัญหาอทุกภยั 

 
โครงการ “ค่ายศลิปะเพ่ือมวลมนุษย์  Art for All” 
พฤกษา สนบัสนนุพนกังานเข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลปะเพ่ือมวลมนษุย์  Art for All” เพ่ือร่วมกิจกรรม “ออกแบบ

เคร่ืองแตง่กาย ให้กบัน้องๆ เยาวชนผู้พิการ (ตาบอด หหูนวก พิการแขนขา และสติปัญญา) ท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 
150 คน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ผู้พิการแล้ว พนักงานยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน 
ภายใต้แนวคิด “การก้าวข้ามขีดจํากดั” 
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พฤกษา ร่วมประกาศความร่วมมือสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน 
สร้างอาชีพ คนพกิาร 10,000 อัตรา”   

พฤกษา เข้าร่วมโครงการ สนบัสนนุการขบัเคล่ือนโครงการ “สานพลงัสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ 
10,000 อตัรา”  ร่วมกบั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และ 6 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ หอการค้าไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ ค้าปลีกไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือสนบัสนนุการจ้างงานผู้พิการในประเทศไทย 

 
สนับสนุนงานวันเดก็แห่งชาต ิ
พฤกษา มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่ ชมรมแม่บ้านตํารวจภูธรภาค 1 เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือบตุร

ข้าราชการตํารวจและครอบครัวท่ีมีความต้องการพิเศษ และเป็นการสร้างขวญักําลงัใจให้กบัตํารวจท่ีปฎิบติัหน้าท่ีราชการ
ด้วยความเสียสละเพ่ือความสงบสขุของพ่ีน้องประชาชน 

 
Pruksa Caring : Green Living Healthy 
พฤกษา จดัโครงการ “Pruksa Caring : Green Living Healthy” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 14 เพ่ือตรวจสขุภาพฟรี ให้กบั

ลกูค้าและชมุชนใกล้เคียง ให้มีสขุภาพอนามยัท่ีดี และรู้จกัการดแูลสขุภาพเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง โดยในปี 2559 มีผู้ ให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการกวา่ 4,000 คน 

 
พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหติ 
พฤกษา ร่วมกบั ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จดัโครงการ “พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต” เพ่ือ

เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ผู้ เจ็บป่วยท่ีกําลงัรอความช่วยเหลือ โดยในปี 2559 มีผู้บริหาร พนกังาน และประชาชนทัว่ไป 
ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณ 256,800 ซีซี 

 
การดาํเนินธุรกจิที่เป็นมติรกับผู้สูงอายุ 
พฤกษา เป็น 1 ใน 30 องค์กร ท่ีให้ความสําคญัและเข้าร่วมกบักรมกิจการผู้สงูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์ ในการขบัเคล่ือนแนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือสงัคมสําหรับผู้สงูอาย ุ
 
โครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกจิที่เป็นมติรกับเดก็ 
ผู้บริหารและพนกังาน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “สิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ” (Children’s 

Rights and Business Principles – CRBP) ตามนโยบายการสนบัสนนุ “โครงการสง่เสริมการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบั
เด็ก” จากสถาบนัไทยพฒัน์ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก รวมทัง้
ร่วมค้นหาโอกาสในการสนบัสนนุสทิธิเดก็ตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจให้กบัองค์กร 
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ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องผู้พกิาร 
พฤกษา สนบัสนนุพนกังาน ร่วมกิจกรรมมอบอาหารกลางวนัให้กบัน้องๆ ผู้พิการ เพ่ือแบ่งปันความสขุ จากการ

ทานอาหารท่ีอร่อย และมีประโยชน์ ณ มลูนิธิอนเุคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

 
มอบถังเกบ็นํา้ โรงเรียนประเสริฐวทิยาทาน 
พฤกษา ร่วมสนับสนุน ถังเก็บนํา้ ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง ให้กับโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ซึง่ประสบปัญหาในการขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้ง ให้ได้มีถงัเก็บนํา้ไว้ใช้เพียงพอสําหรับกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวนั เช่น นํา้ด่ืม นํา้ใช้ และการปลกูพืชผกัภายในสถานศกึษา เป็นต้น 

 
ส่งมอบปฏทินิเก่าเพ่ือผู้พกิารทางสายตา 
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าท่ีไม่ได้ใช้แล้ว ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด 

อําเภอปากเกร็ด เพ่ือนําไปผลติส่ือการเรียนการสอนอกัษรเบลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
 
โครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพ่ือสังคม” 
พฤกษา จดัโครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคณุค่าเพ่ือสงัคม” ขึน้เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นกัศึกษา ท่ี

ศึกษาอยู่ในระดบัอดุมศึกษาและอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคณุค่าร่วมกบัสงัคม ด้วยการนําเสนอ
แนวคิดพัฒนาชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึน้กว่าเดิม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้เกิดขึน้จริง และมี
คณุคา่ตอ่ชมุชน/สงัคมอยา่งยัง่ยืน โดยแนวคิดท่ีได้รับรางวลั 3 อนัดบัแรกได้นําไปพฒันาในชมุชนดงันี ้

- สร้างอาคารเรียนหลงัใหมสํ่าหรับเดก็พิเศษ จ.เชียงราย โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
- พลิกวิกฤติขยะชุมชน สู้ ภัยนํา้เค็มดินเค็ม สู่แปลงผักและภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีพอเพียง จ.จันทบุรี โดย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
- การพฒันาระบบบริหารจดัการระบบนํา้ชมุชนอยา่งยัง่ยืน จ.ตาก โดย มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 
3. ด้านศาสนาและศลิปวัฒนธรรม  

  ตลอดปี 2559 บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน และครอบครัว ได้มีสว่นร่วมในการทํานบํุารุงศาสนา รวมถึง
การจดักิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวฒันธรรม ดงันี ้

 
การมูลนิธิเพ่ือศูนย์กลางอสิลามแห่งประเทศไทย 
พฤกษา มอบเงินจํานวน 1 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิเพ่ือศนูย์กลางอิสลามแห่งประเทศ

ไทย ในด้านการศกึษา และการทํากิจกรรมท่ีสําคญัของประชาชนชาวมสุลมิในประเทศ 
 
โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข” 
พฤกษา ส่งเสริมพนกังานและครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรการปฏิบติัธรรม 

อาทิ หลกัสตูร เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่, หลกัสตูรปฏิบติัธรรมเน่ืองในวนัมาฆบูชา, การฝึกปฏิบติัวิปัสสนา
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กรรมฐาน “จิตตภาวนา”, หลกัสตูรครอบครัวคณุธรรม, ปฏิบติัธรรมถวายเป็นพระราชกศุลฯ เน่ืองในวโรกาส วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี, อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบือ้งต้น เพ่ือเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา และสามารถนํา
หลกัธรรมคําสอน ในพทุธศาสนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ชีวิตประจําวนั สร้างความสขุทัง้แก่ตนเองและสงัคมโดยรอบ 

 
พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ เน่ืองในวันเข้าพรรษา ครัง้ที่ 4 
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา ด้วยการทําบุญถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทย

ธรรม พร้อมทัง้ร่วมกนัส่งเสริมทํานบํุารุงพระพทุธศาสนา บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทําความสะอาดวดั ทาสีผนงัห้องนํา้ 
เน่ืองในวนัเข้าพรรษา ณ วดัเขาผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 

 
LIVE TOGETHER” by Pruksa Ville 
โครงการ Pruksa Ville สง่เสริมกิจกรรมทางพทุธศาสนาให้กบัลกูค้า และพนกังานของโครงการพฤกษาวิลล์ 73 

พฒันาการ, โครงการพฤกษาวิลล์ 29 เพชรเกษม 69, โครงการพฤกษาวิลล์ 66/1 บางนา-หนามแดง และโครงการพฤกษา
วิลล์ 41/1 ติวานนท์-รังสิต ได้มีโอกาสทําบญุตกับาตร และฟังธรรมจาก พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต เน่ืองในวนัสําคญัทาง
ศาสนา 

 
CEO ส่งมอบธรรมะเน่ืองในวันขึน้ปีใหม่ 
คณุทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ CEO ร่วมสง่มอบหนงัสือธรรมะ “บนัทกึคติธรรมและธรรมเทศนา” ของพระราชวฒุา

จารย์ (หลวงปู่ ดลูย์ อตโุล) ให้กบัพนกังาน เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม ่2559 
 
รวมพลังทาํความดี 
พฤกษา จดักิจกรรม “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” เชิญชวนลกูค้า โครงการพฤกษาวิลล์ 57 (พฒันาการ 38) 

ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภกัดี และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้น ท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมิูพลอดลุยเดช โดยมีกิจกรรมทําบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล พร้อมชมนิทรรศการ “9 คําสอนของพ่อ” เพ่ือ
น้อมนําพระบรมราโชวาท มาเป็นแบบอยา่งในการดําเนินชีวิต 

 
ร่วมด้วยช่วยซือ้ข้าวจากชาวนา 
พฤกษา สนับสนุนโครงการมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือชาวนา เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาราคาข้าว ด้วยการเปิด

ช่องทาง เป็นตวัแทนชาวนา เชิญชวน ผู้บริหาร และพนกังาน ร่วมลงช่ือสัง่ซือ้ข้าวจากชาวนาโดยตรง 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการ
ควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง โดยกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ดําเนินธุรกิจ โดยนํากรอบแนวทางปฏิบติัด้านการควบคมุภายใน 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคู่กบักรอบแนว
การบริหารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาให้
ระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงักําหนดให้มี
กระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคมุ การบริหารความ
เส่ียง และการกํากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลกิจ้างผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน   
  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนการ
ตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้นําเสนอผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะให้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ นําไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
 สําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอก เป็น
ผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้รับทราบการนําเสนอผลการตรวจสอบภายในจากท่ีปรึกษา
ภายนอกเป็นประจําทกุปีเช่นกนั ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างมาทําหน้าท่ีตรวจสอบในปี 2557 และ 2558 
คือ Ernst & Young India 
 
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ให้ตรวจสอบระบบการควบคมุของระบบงานท่ีสําคญัของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ได้แก่ ระบบงานสรร
หาท่ีดิน จดัซือ้จดัจ้าง และงบประมาณโครงการ โดยผลการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีระบบ
การควบคมุภายในและการดแูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างมาทําหน้าท่ีตรวจสอบคือ บริษัท Ernst & 
Young (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น EY Corporate Services Limited) สําหรับปี 2559 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จํากดั สําหรับปี 2558 และ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับปี 2557 
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ / 13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  หน้า 181 

 บริษัทฯ ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ 
การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ
ระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ จากนัน้นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ซึง่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 4 คน เข้าร่วมประชมุด้วย 
 
 คณะกรรมการบริษัทของ บริษัทฯ ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ว มี
ความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ ซึง่จากผลการ
ตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้การควบคมุภายในของ บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบพอสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี ้ 
 
 การควบคุมภายในองค์กร (Environmental Control) 
 
 บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปตามท่ี 
บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณของ บริษัทฯ ขึน้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้
กําหนดให้มีวัน CG Day ขึน้ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันในคู่มือ
จรรยาบรรณ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง การมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ท่ีคํานึงถึงผู้ ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เชิญ
ผู้ รับเหมา ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่ายและคูค้่าร่วมธุรกิจ ร่วมประชมุทําความเข้าใจ และลงนามในคํารับรองการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
ภายในองค์กรร่วมกนักบัผู้บริหารระดบัสงูของ บริษัทฯ ด้วย 
 
 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
 
  บริษทฯั มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนด
กรอบ และแนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้
ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการจดัทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ประเมินปัจจยัความเส่ียง
ทัง้ 4 ด้านคือ ด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบติังาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต เพ่ือจดัให้มีระบบการป้องกนัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
การดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้เชิญ
ตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน มานําเสนอการดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบติั ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบ
ถงึการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรเป็นรายไตรมาส 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาและกํากับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและลด
ผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ เม่ือเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามา
ดําเนินโครงการ 
 
 การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Activities Control) 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคมุ โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร 
(Balanced Scorecard) และดชันีวดัความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
และควบคมุ ต่อเน่ืองมาโดยตลอด มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบซึง่กนัและกนั บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของ บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบติังาน ซึง่ใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสทิธิภาพ ป้องกนั และลดความเส่ียงตอ่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการกําหนดขอบเขต 
อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคล่องตวัและมีการควบคมุท่ีเหมาะสม
เพียงพอ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) รวมทัง้ได้พฒันาปรับปรุง
ระบบการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ 
โดยมัน่ใจวา่ ข้อมลูการร้องเรียนจะได้รับการดแูลรักษาเป็นความลบั ไมร่ั่วไหลไปสูบ่คุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง  นอกจากนีเ้พ่ือให้มี
การปฏิบติัอย่างถกูต้อง และสอดคล้องกบักฎระเบียบบริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของ บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีมาตรการท่ีรัดกมุ เหมาะสม ในกรณีท่ี บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของ บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่าน
ขัน้ตอนการอนมุติัโดยผู้ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูการทําธุรกรรมดงักลา่ว ตามระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 
 
 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มี
ระบบข้อมูล และช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน 
ถกูต้อง และทนัเวลา เพียงพอท่ีจะใช้ในการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอ่ืน ระบบด้านการส่ือสาร
ภายในนัน้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานท่ีเพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ โดยพนกังานทกุคนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของ บริษัทฯ ระบบการสื่อสารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทัง้จัดส่งรายงานการ
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ดําเนินงานให้สถาบนัต่างๆ ตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตามกําหนดเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีระบบควบคมุการรับส่ง หรือนําข้อมลูเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและ
กําหนดผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และอํานาจของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศการส่ือสารอย่างชัดเจน 
นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เทา่นัน้ 
 
 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบัเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมได้อย่างทนัท่วงที 
ผ่านคณะจัดการ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจําทุกสัปดาห์ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานวา่ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุเดือน 
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14. รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจาํเป็น 

มูลค่าของ
รายการ 

เก่ียวโยงกัน 
(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1. 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ เช่า พืน้ท่ีใน
อาคารหลกัส่ีพลาซ่า 
ชัน้ 10 ซึง่เป็น
กรรมสิทธ์ิของ นาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
เพ่ือใช้เป็นศนูย์
ฝึกอบรมสว่นกลาง 

2.4 สญัญาเช่าและบริการพืน้ท่ี 425.68 ตารางเมตร ตัง้แต่ 1 
ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และต่อสัญญาถึง
เดือนตลุาคม 2559 ในอตัราเดือนละ 268,148 บาท 
โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่า
และคา่บริการท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด และในเง่ือนไขท่ี
ไม่แตกต่างจากท่ีบริษัทฯ เข้าทํากบับคุคลภายนอก โดย
เทียบกบัอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการท่ีบริษัทฯ เช่ากบั
ผู้ ให้เช่ารายอ่ืน 
 

รายการท่ี 2. 
นายจีระเทพ พรมสวสัด์ิ 
(บตุรชายของ นางรัตนา 
พรมสวสัด์ิ) 
น.ส. จนัทร์ธนา พรมสวสัด์ิ 
(บตุรสาวของนางรัตนา 
พรหมสวสัด์ิ) 

บตุร และบตุรี 
ของ นางรัตนา 
พรมสวสัด์ิ 
กรรมการ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขายโครงการ
แชปเตอร์วนั เดอะ 
แคมปัส รวมจํานวน
ทัง้สิน้ 2 รายการ 
ให้กบับตุร และบตุรี
ของผู้บริหารของ 
บริษัทฯ 

- ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ แชปเตอร์วัน 
เดอะแคมปัส จากบริษัทฯ จํานวน 2 ยนิูต ซึง่มีราคาขาย
สทุธิ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยูนิตละ 4.0 ล้านบาท 
และ 4.5 ล้านบาท 
โดยนางรัตนา พรมสวสัด์ิ ในฐานะผู้บริหาร ประสงค์ใช้
สิทธิเพ่ือรับส่วนลดท่ีกําหนดตามนโยบายสวสัดิการเพ่ือ
ซือ้ท่ีอยู่อาศยัให้แก่บุตรจํานวน 1 ยูนิต ในขณะท่ีอีก 1   
ยูนิต ซือ้ขายในราคาปกติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้
สําหรับขายให้แก่บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท
รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง 
 

รายการท่ี 3. 
นายจีระเทพ พรมสวสัด์ิ 
(หลานชายของนายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
น.ส.จนัทร์ธนา พรมสวสัด์ิ 
(หลานสาวของนายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
นางเพชรดาว แซจิ่ว  

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของ นายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
กรรมการ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

PS ขายโครงการ The 
Palm พฒันาการ  รวม
จํานวนทัง้สิน้ 5
รายการ ให้กบับคุคลท่ี
เก่ียวข้องของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ 

58.3 ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Palm 
พัฒนาการ จากบริษัทฯ จํานวน 5 ยูนิต ซึ่งมีราคาขาย
สทุธิ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยนิูตละ 11.5 ล้านบาท 
3 ยนิูต และ 11.9 ล้านบาท 2 ยนิูต 
โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ในฐานะผู้ บริหาร ซือ้
ขายในราคาปกติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้สําหรับขาย
ให้แก่บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท
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(พ่ีสาวของนายทองมา 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) นายถาวร 
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ (พ่ีชายของ
นายทองมา               
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง 

รายการท่ี 4. 
นายกล้าหาญ ประยงค์ 
(พ่ีชายของ นายปิยะ 
ประยงค์) 
  

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ของ นายปิยะ 
ประยงค์กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ขายโครงการ 
The Palm พฒันาการ  
รวมจํานวนทัง้สิน้ 1 
รายการ ให้กบับคุคลท่ี
เก่ียวข้องของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ 

7.7 ได้ทําการซือ้และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ The Palm 
พฒันาการ  จากบริษัทฯ จํานวน 1 ยูนิต ซึ่งมีราคาขาย
สทุธิ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนยนิูตละ 7.7 ล้านบาท  
โดยนายปิยะ ประยงค์ ในฐานะผู้บริหาร ซือ้ขายในราคา
ปกติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้สําหรับขายให้แก่
บคุคลภายนอก 
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท
รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการอนุมัติตามอํานาจ
ดําเนินการของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตริายการระหว่างกัน 
 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณา
เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วจะถกูนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 
ภายหลงัจากท่ีบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แล้ว อาจมีการ

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป (ยกตวัอย่างเช่น การขายบ้านหรืออาคาร
ชดุให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในราคาปกติท่ีตัง้ไว้เพ่ือขายให้แก่บคุคลทัว่ไป หรือในราคาท่ีหกัด้วยส่วนลดตามนโยบาย
ของบริษัทฯ ท่ีได้เคยอนมุติัไว้แล้ว) บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัการเก่ียวกบัการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบั
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กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
ธุรกรรมเหลา่นัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ซึ่งเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือ มีมลูค่า
รายการโดยรวมในการเข้าทําธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องรายใดรายหนึ่งในไตรมาสมี
มลูคา่เกินกวา่ 20,000,000 บาท (ย่ีสบิล้านบาทถ้วน) เพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้กําหนดราคาและ

เง่ือนไขรายการอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 
ในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอ่ืนๆ บริษัทฯ จะปฏิบติัให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีผลใช้บงัคับ
อยา่งเคร่งครัด 

 
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบั

ความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมี
ความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมี
ความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้
มีความมัน่ใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แตเ่ป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได้คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม 

ฝ่ายตรวจสอบจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลูและจดัทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็น
ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักลา่วทกุๆ ไตรมาส 
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน /15.ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั  หน้า 187 

15. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน วนัท่ีรายงาน สําหรับปีสิน้สดุ 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2557 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 19 ก.พ. 2559 31 ธ.ค. 2558 
นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 16 ก.พ. 2560 31 ธ.ค. 2559 

 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
 
งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและออก

รายงานผู้สอบบญัชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ผลการดําเนินงาน
รวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  
 
งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 

งบการเงินปี 2557 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                          
                                                          (หน่วย: ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่)    

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

สนิทรัพย์             

สนิทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 463.9 0.8 1,335.0 2.0 585.4 0.9 
เงินลงทนุชัว่คราว 447.5 0.7 325.9 0.5 246.4 0.4 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 53,826.8 88.2 57,590.2 88.2 59,838.1 90.1 
เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน  293.0 0.5 623.4 1.0 636.2 1.0 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า 706.6 1.2 405.9 0.6 196.0 0.3 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 212.1 0.3 228.2 0.3 241.8 0.3 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 55,949.9 91.7 60,508.6 92.6 61,743.9 93.0 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุในการร่วมการค้า 101.5 0.2 107.5 0.2 107.5 0.2 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 439.1 0.7 232.2 0.4 245.2 0.4 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,890.1 6.4 3,871.9 5.9 3,683.1 5.5 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 271.4 0.4 313.5 0.5 334.4 0.5 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 202.3 0.3 98.4 0.1 72.1 0.1 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 174.3 0.3 176.8 0.3 196.2 0.3 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,078.7 8.3 4800.3 7.4 4,638.5 7.0 

รวมสนิทรัพย์ 61,028.6 100.0 65,308.9 100.0 66,382.4 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                    
 (หน่วย: ล้านบาท)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่)   

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,047.6 3.4 0.0 0.0 1,898.0 2.9 
เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 2,129.2 3.5 1,575.9 2.4 1,995.1 3.0 
เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน 2,094.3 3.4 4,292.5 6.6 3,404.7 5.1 
เงินกู้ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 247.0 0.4 0.0 0.0   
หุ้นกู้ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,000.0 4.9 6,000.0 9.2 6,000.0 9.0 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 4.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 
เงินมดัจําจากลกูค้า 1,439.8 2.4 974.9 1.5 810.4 1.2 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 820.0 1.3 688.7 1.0 505.0 0.8 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 2,193.5 3.6 2,676.3 4.1 2,913.0 4.4 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 
  

13,975.8  
  

22.9  16.209.0 24.8 17,526.2 26.4 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน           
เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน 0.0 0.0 490.0 0.8 245.0 0.4 
หุ้นกู้ระยะยาว 17,000.0 27.9 14,000.0 21.4 12,000 18.1 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 1.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 203.9 0.3 247.4 0.4 289.5 0.4 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 139.9 0.2 144.2 0.2 118.7 0.2 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 
  

17,345.6  28.4 14,881.9 22.8 12,653.2 19.1 

รวมหนีส้นิ 
  

31,321.4  
  

51.3 31,090.9 47.6 30,179.4 45.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  
                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่)   

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              
ทนุเรือนหุ้น              

ทุนจดทะเบียน  2,270.3   2,285.3 2,232.7  
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 2,226.7 3.7 2,231.1 3.4 2,232.7 3.4 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,672.4 2.7 1,778.0 2.7 1,828.2 2.8 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 17.7 0.0 45.3 0.1 21.4 0.0 
กําไรสะสม   
   จดัสรรแล้ว   

   ทนุสํารองตามกฎหมาย 227.0 0.4 228.5 0.4 228.5 0.3 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 25,646.5 42.0 29,979.4 45.9 31,956.6 48.1 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผ้ถือหุ้น (84.2) (0.1) (35.3) (0.1) (55.4) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 29,706.1 48.7 34,227.0 52.4 36,212.0 54.5 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 1.1 0.0 (9.0) 0.0 (9.0) 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  29,707.2 48.7 34218.0 52.4 36,203.0 54.5 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 61,028.6 100.0 65,308.9 100.0 66,382.4 100.0 
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 
(ปรับปรุงใหม่)   

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้             
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 42,781.0 99.4 51,239.8 99.6 46,925.9 99.5 
รายได้อ่ืน 245.9 0.6 198.1 0.4 247.3 0.5 

รวมรายได้ 43,026.9 100.0 51,437.9 100.0 47,173.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย   
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์* 27,094.6 63.3 33,984.3 66.3 31,184.2 66.5 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,363.6 7.8 3,766.7 7.3 3,983.1 8.4 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 3,717.6 8.6 3,894.0 7.6 4,131.2 8.8 
ต้นทนุทางการเงิน 375.8 0.9 327.7 0.6 287.3 0.6 

รวมค่าใช้จ่าย 34,551.6 80.3 41,972.7 81.6 39,585.8 83.9 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงิน
ลงทนุในการร่วมค้า (6.8) (0.0) 3.1 0.0 (1.6) 0.0 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 8,468.5 19.7 9,468.3 18.4 7,585.8 16.1 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,814.7) (4.2) (1,798.0) (3.5) (1,478.1) (3.1) 

กาํไรสาํหรับปี 6,653.8 15.5 7,670.3 14.9 6,107.7 12.9 
หมายเหต:ุ * อตัราสว่นในงบกําไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
                                                                                                                                               (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่)   

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       
กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน (55.9) - 0.0 - 0.0 - 

 (55.9) - 0.0 -  - 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลตา่งจากอตัรแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
หน่วยงานตา่งประเทศ (14.3) - 49.1 - (20.2) - 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของ 
   เงินลงทนุเผ่ือขาย (0.1)  - (0.2) - 0.1 - 

(14.4)  48.9  (20.2)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี       (70.3) - 48.9 - (20.2) - 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 6,654.5      7,680.4   6,107.7   
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานวจควบ
คมุ (0.7)     (10.1)   -   
            
กาํไรสาํหรับปี       6,653.8   7,670.3   6,107.7   

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
2.99   3.44   2.74   

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 2.99   3.44   -   
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 

2559 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
กําไรสําหรับปี 6,653.8 7,670.3 6,107.7 
รายการปรับปรุง  
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของโครงการอสงัหาฯระหวา่งการพฒันา (กลบัรายการ) 55.7 (38.7) (4.3) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (กลบัรายการ) 41.7 (12.9) - 
คา่เผ่ือการด้อยคา่จากสนิทรัพย์ 76.8 (0.5) - 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 348.2 425.9 453.7 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ (4.2) (4.1) 1.5 
ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 8.6 - 2.8 
ขาดทนุ (กําไร) จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (92.0) 5.9 (3.2) 
ขาดทนุจาการบริจาคอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 140.1 - 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (18.0) 66.8 (25.3) 
ผลประโยชน์พนกังาน 19.4 43.5 42.1 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11.8 61.4 1.7 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ (กลบัรายการ) (2.7) 4.3 26.8 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (5.0) (2.4) (2.2) 
สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 6.8 (3.1) 1.6 
กลบัรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากการร่วมค้า - - (1.6) 
ต้นทนุทางการเงิน 375.9 327.8 287.3 
ภาษีเงินได้ 1,814.7 1,798.0 1,478.1 
รวม 9,291.5 10,482.3 8,366.9 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน    
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา (4,490.9) (2,976.0) (1,769.7) 
เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 269.3 (330.1) (12.8) 
จ่ายเงินลว่งหน้าคา่สนิค้า 159.9 300.6 209.9 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 45.0 (16.1) (13.6) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (36.6) (2.5) (19.4) 
เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอ่ืน 39.1 (553.2) 419.2 
เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน (1,103.2) 2,688.1 (1,132.7) 
เงินมดัจําจากลกูค้า (309.4) (464.9) (164.5) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่   

2557 2558 2559 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (209.2) 524.4 178.1 
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 3,655.6 9,652.6 6,061.4 
จ่ายภาษีเงินได้ (1,628.9) (1,837.1) (1,630.5) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,026.7 7,815.5 4,430.9 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 236.9 35.5 17.4 
ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,515.9) (427.7) (227.2) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 40.4 8.4 29.1 
ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (60.5) (81.5) (72.3) 
ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (13,588.6) (7,135.9) (3,333.6) 
ขายเงินลงทนุชัว่คราว 13,925.0 7,259.7 3,415.4 

เงนิสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในในกจิกรรมลงทุน (962.7) (341.5) (171.1) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
จ่ายต้นทนุทางการเงิน (1,104.7) (1,038.5) (803.1) 
จ่ายเงินปันผล (1,890.2) (3,346.0) (4,130.5) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) (4,649.9) (2,047.6) 1,898.0 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 69.3 76.2 26.2 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,087.0 1,050.0 - 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (1,090.0) (1,297.0) - 
เงินสดรับจากการหุ้นกู้ระยะยาว 6,000.0 3,000.0 4,000 
ชําระคืนหุ้นกู้ระยะยาว - (3,000.0) (6,000) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,578.5) (6,602.9) (5,009.4) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (514.5) 871.0 (749.6) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 978.4 463.9 1,335.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 463.9 1,335.0 585.4 
 
รายการที่มใิช่เงนิสด: 
เจ้าหนีค้า่อปุกรณ์ท่ียงัมิได้ชําระเงิน 32.4 (41.3) 19.5 
รับโอนอสงัหาฯเพ่ือการลงทนุจากโครงการอสงัหาฯระหวา่งการพฒันา, สทุธิ 42.8 (38.3) (27.2) 
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15.3 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

 ประจาํปี   2557  2558  2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)        
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 4.01 3.73 3.52 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.13 0.54 0.26 
อตัราสว่นการหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 0.59 0.61 0.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 623 598 687 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY 
RATIO)        
อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 36.70 33.68 33.55 
อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 19.80 18.48 16.17 
อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 15.50 14.91 12.95 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 24.40 24.03 17.34 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY 
RATIO)        
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   ร้อยละ  15.10 15.50 11.96 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.73 0.81 0.72 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY 
RATIO)        
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.05 0.91 0.83 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.75 0.58 0.55 
อตัราการจ่ายเงินปันผล*  ร้อยละ  33.50 50.87 76.64 

หมายเหต ุ: 1) เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2557 ได้รับอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2558 
2) เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2558 ได้รับอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.75 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 
3) เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2560 มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอตัรา 2.10 บาท
ต่อหุ้น และเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 
เดือนแรกตัง้แต่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถนุายน 2559) ในอตัรา 0.60 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
ทัง้นีก้ารอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี ขึน้อยู่กบัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 หากมีมติอนมุติั 
บริษัทฯ จะดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องในลําดบัถดัไป 
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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) 
 
 
หมายเหต:ุ * คํานวนจากงบการเงินรวม 
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16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ในการอา่นคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควร
ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน และข้อมลูท่ีนําเสนอไว้ในเอกสารฉบบันี ้ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้
งบการเงินรวมประจําปีและงบการเงินรวมระหว่างกาล การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นการใช้ข้อมลูเฉล่ีย
จากงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการคํานวณจากงบการเงินรายปีของบริษัทฯ 

 
16.1  ผลการดาํเนินงาน 

	
ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา  

 
บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮ้าส์และอาคารชดุ และ

เป็นผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮ้าส์ สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง และในปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ เร่ิมเน้นการ
ลงทนุโครงการอาคารชดุ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสว่นต่อขยาย ใกล้แห่งชมุชนและใกล้เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกขึน้เพ่ือ
ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้ยงัเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีมีการบริหาร
จดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ประกอบกบัมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง เช่น ระบบ REM (Real Estate Manufacturing) ซึง่เป็นระบบการก่อสร้างบ้านท่ี 
บริษัทฯ เป็นผู้พฒันาโดยประยกุต์ใช้แนวคิดจากกระบวนการผลิตแบบอตุสาหกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
สงูสดุ ช่วยพฒันาคณุภาพการก่อสร้างบ้าน โดยสร้างความชํานาญให้แก่ผู้ รับเหมาในงานแต่ละประเภท จึงช่วยให้สร้าง
บ้านได้อย่างมีคณุภาพท่ีดีสม่ําเสมอ ด้วยประสิทธิภาพสงูสดุ ช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ช่วยในการบริหารจดัการ
บคุลากร โดยควบคมุแรงงานท่ีจะเข้าทํางานในแต่ละขัน้ตอน และลดการทํางานท่ีซํา้ซ้อน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถใช้   
กลยทุธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคาขายท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างด้วยต้นทนุท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน เม่ือเทียบกบัท่ีอยู่
อาศยัในรูปแบบ ขนาด และทําเลท่ีใกล้เคียงกัน ด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาขายและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ ยงัสามารถครองใจผู้บริโภคตลอดมา และส่งผลให้มียอด
จองซือ้ใหมแ่ละมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์อยา่งตอ่เน่ือง 

 หน่วย : ล้านบาท 
 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2558 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2559 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ   2557 

ยอดจองซือ้ใหมส่ทุธิ* 39,090 (5.3) 42,386 8.4 44,414 4.8 

รายได้รวม 43,027 10.2 51,438 19.5 47,173 (8.3) 
กําไรสทุธิสําหรับงวด 6,654 14.7 7,670 15.3 6,108 (20.4) 
กําไรสทุธิ - สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 6,655 14.7 7,680 15.4 6,108 (20.5) 

หมายเหต:ุ * ยอดจองสทุธิหมายถงึยอดจองใหม่ลบด้วยจํานวนยกเลิกของยอดจองเดิม 
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ในปี 2557 ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 43,027 ล้านบาท และ 51,438 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น
การเพิ่มขึน้ของรายได้จากปีก่อนร้อยละ 10.2 ร้อยละ 19.5 ตามลําดบั แต่ในปี 2559 มีรายได้รวมเท่ากบั 47,173 ล้านบาท 
ลดลง 4,265 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.3 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของปี 2558 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์จํานวน 46,926 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจํานวน 247 ล้านบาท สาเหตสํุาคญัสว่นหนึ่งท่ีรายได้ลดลงจากปี
ก่อนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างชะลอตวั ประกอบกบัมาตรการของรัฐบาลสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสิน้สดุ
ไปในไตรมาส 2/2559 ทําให้ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 กลุม่ผู้บริโภคชะลอการตดัสนิใจโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 
รายได้รวมของบริษัทฯ 

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์(1) 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

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

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

ตา่งประเทศ 441 1.0 278 0.5 129 0.3 

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

อ่ืนๆ (2) 79 0.2 568 1.1 6 0.0 

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

รายได้อ่ืน 246 0.6 198 0.4 247 0.5 

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

หมายเหต:ุ (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558-2559  บริษัทฯ นําเสนอรายได้จําแนกตามส่วนงาน ซึ่งเป็นการจําแนกรายได้ตาม
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ในขณะท่ีข้อมลูตามตารางด้านบนเป็นการจําแนกตามประเภทผลิตภณัฑ์ 

 (2) อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปลา่และรายได้จากคา่ก่อสร้าง 

 

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
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ให้ลกูค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีท่ีผา่น ในขณะเดียวกนัมีโครงการอาคาร
ชดุท่ีสร้างเสร็จและรับรู้รายได้ในรอบปีนีเ้พิ่มขึน้จงึทําให้มีรายได้จากสว่นอาคารชดุเพิ่มมากขึน้เช่นกนั   

 
สําหรับปี 2558  บริษัทฯ มีรายได้อสงัหาฯ เท่ากบั 51,240 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 8,459 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.8 ซึง่สามารถแบ่งเป็นรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากบั 23,023 ล้านบาท ซึง่ยงัเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์
หลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 232 ล้านบาท โดยในปี 2558 เปิดขายทัง้หมด 34 โครงการ โดยรายได้หลกัมา
จาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพฤกษาวิลล์ 66/1 (บางนา-หนามแดง) โครงการบ้านพฤกษา 60/1 โครงการพฤกษา วิลล์ 
73 และโครงการเดอะคอนเนค 31 (ดอนเมือง-เทิดราชนั) 

 
ลําดบัถดัมาเป็นรายได้จากอาคารชดุเท่ากบั 17,236 ล้านบาท  ซึง่ปีนีมี้การเติบโตอย่างมาก เพิ่มขึน้ 7,542 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 77.8 เน่ืองจากในปีนีมี้อาคารชดุหลายโครงการท่ีสร้างเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้จึงสง่ผล
ให้รายได้จากกลุม่อาคารชดุเพิ่มขึน้มาก โดยโครงการอาคารชดุท่ีสําคญัในปี 2558 เช่น 

 
• โครงการ เดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์ ซึง่เปิดตวัโครงการเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 โดย สิน้ปี 2558 มีจํานวน 1,735      

ยนิูต มลูค่าโครงการ 4,553 ล้านบาท โครงการตัง้อยู่ใกล้วงแหวนรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึงจะมี
การขยายเส้นทางถนนสามเสน ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนทหาร ถนนประดิพทัธ์ เป็น 8 ช่องจราจรในอนาคตอนัใกล้ 
โดยเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 และเป็นโครงการท่ีสร้างรายได้มากท่ีสดุในกลุ่มอาคารชุดเท่ากับ 2,792 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 

• โครงการ ฟิวส์ จนัทน์ สาทร ซึ่งเปิดตวัโครงการเม่ือเดือนมีนาคม 2556 โดยสิน้ปี 2558 มีจํานวน 1,227 ยนิูต 
มลูค่าโครงการ 3,891 ล้านบาท ตัง้อยู่ท่ีถนนจนัทน์ 18/1 เขตสาทร มียอดรับรู้รายได้ในปี 2558 มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ใน
กลุม่อาคารชดุ จํานวน 2,334 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 

• โครงการ แชปเตอร์วนั : เดอะแคมปัส เกษตร ซึ่งเปิดตวัโครงการเม่ือเดือนสิงหาคม 2556 โดยสิน้ปี 2558 มี
จํานวน 783 ยนิูต มลูคา่โครงการ 2,053 ล้านบาท โครงการติดมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และติดแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เข้ม เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2558 มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 3 ในกลุม่อาคารชดุ จํานวน 
1,806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 

• โครงการ พลมั คอนโด บางใหญ่ สเตชั่น ซึ่งเปิดตัวโครงการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยสิน้ปี 2558 มี
จํานวน 1,786 ยนิูต มลูค่าโครงการ 2,328 ล้านบาท ทําเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่และห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต เร่ิม
รับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ปี 2558 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2558 มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 4 ของกลุม่อาคารชดุ จํานวน 1,351 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 

• โครงการ เดอะ รีเสร์ิฟ เกษมสนัต์ 3  ซึง่เปิดตวัโครงการเม่ือเดือนกนัยายน 2556 โดย สิน้ปี 2558 มีจํานวน 272   
ยนิูต มลูคา่โครงการ 1,871 ล้านบาท เป็น บทีูคเรสซิเดนซ์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ 
เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2558 มากท่ีสุดเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มอาคารชุด จํานวน 
1,024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 
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• โครงการ คอนโดเลต มิสท์ พระรามเก้า ซึ่งเปิดตวัโครงการเม่ือเดือนมิถนุายน 2556 โดยสิน้ปี 2558 มีจํานวน 
433 ยนิูต มลูค่าโครงการ 1,847 ล้านบาท ทําเลใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟฟ้า  MRT พระราม 9 และทางด่วน โดยเร่ิม
รับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2558 มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 ในกลุ่มอาคารชดุ จํานวน 1,017 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของรายได้กลุม่อาคารชดุ 

 
สําหรับรายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากบั 10,135 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบั

ปี 2557 ซึ่งในปี 2558 กลุ่มบ้านเด่ียวมีการเปิดขายทัง้หมด 6 โครงการ โดยรายได้หลกัมาจากโครงการเดอะ ปาล์ม 
พฒันาการ จํานวน 757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของรายได้กลุ่มบ้านเด่ียว โครงการนีเ้ป็นโครงการบ้านเด่ียว 2 ชัน้ 
ระดบัพรีเมียม ราคาขายอยูท่ี่ 9-25 ล้านบาท ตัง้อยูบ่นทําเลถนนพฒันาการ ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี จากลกูค้า 
โดยในเฟส 1 สามารถขายหมดภายในระยะเวลาอนัสัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมียอดรับรู้รายได้มาจากโครงการ เดอะ    
แพลนท์ ซิมพลีส (รามคําแหง) โครงการเดอะ แพลนท์ เอก็ซคลซีูค (สรงประภา-วิภสวดี) และโครงการอ่ืนๆ 

 
สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 47,173 ล้านบาท ลดลง 4,265 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.3 เม่ือ

เทียบกบัรายได้รวมของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 46,926 ล้านบาทและรายได้อ่ืน
จํานวน 247 ล้านบาท สาเหตุสําคญัส่วนหนึ่งท่ีรายได้ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างชะลอตวั 
ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสิน้สดุไปในไตรมาส 2/2559 ทําให้ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2559 กลุม่ผู้บริโภคชะลอการตดัสนิใจโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 
สําหรับรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปี 2559 เท่ากบั 46,926 ล้านบาท ลดลง 4,314 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 8.4 สดัสว่นของรายได้อาคารชดุลดลงมากท่ีสดุโดยลดลงจํานวน 3,387 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.7 สาเหตุ
หนึ่งเน่ืองจากช่วงไตรมาส 4/2559 โครงการอาคารชดุของบริษัทหลายโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงยงัไม่มีการรับรู้
รายได้ ในขณะท่ีช่วงไตรมาส 4/2558 โครงการอาคารชดุมีการสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงปลายปี สําหรับบ้าน
เด่ียวมียอดรายได้เท่ากบั 9,413 ล้านบาท ลดลง 722 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.1 แต่อย่างไรก็ตามรายได้จาก
ผลติภณัฑ์ทาวน์เฮ้าส์จํานวน 23,529 ล้านบาท ยงัเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 506 ล้านบาท และยงัเป็นสดัสว่นรายได้ท่ีมาก
ท่ีสดุของบริษัท 
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ค่าใช้จ่าย 
 
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์และกําไรขัน้ตน้ 

 

รายการ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 42,781.0 100.0 51,239.8 100.0 46,925.9 100.0 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 27,094.6 63.3 33,984.3 66.3 31,184.2 66.5 

กาํไรขัน้ต้น 15,686.4 36.7 17,255.5 33.7 15,741.7 33.5 

 
ปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 27,094.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 25,349.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
65.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เน่ืองจาก 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถควบคมุ และบริหารจดัการต้นทนุคา่ก่อสร้างตา่งๆ ของโครงการได้มีประสทิธิภาพ 

 
สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 33,984 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3 ของ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 27,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 63.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 ปัจจยั
หลกัเน่ืองจากในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาต้นทนุค่าท่ีดินเพิ่มสงูขึน้มากทําให้ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทยงัคงยดึมัน่ในเร่ืองการรักษาคณุภาพผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานเสมอ 

 
สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมทัง้ปีเท่ากบั 31,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 66.5  ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 33,984 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 66.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงกบัปีก่อนเป็นผลมาจากการบริหาร
และควบคมุต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จ่ายโฆษณา 1,102 32.8 1,138 30.2 1,257 31.6 

คา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,674 49.8 1,924 51.1 1,757 44.1 

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย 508 15.0 626 16.6 857 21.5 

คา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ 80 2.4 79 2.1 112 2.8 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 3,364 100.0 3,767 100.0 3,983 100.0 

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้รวม 

7.8 7.3 8.4 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,189 58.9 2,377 61.0 2,322 56.2 

คา่ท่ีปรึกษา 118 3.2 185 4.7 369 8.9 

คา่เช่า 178 4.8 182 4.7 192 4.6 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 90 2.4 112 2.9 115 2.8 

อ่ืนๆ 1,143 30.7 1,038 26.7 1,133 27.4 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3.718 100.0 3,894 100.0 4,131 100.0 
สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้รวม 8.6 7.6 8.8 

 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทา่กบั 7,091.0 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากของปีก่อน

เทา่กบั 1,014.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีสาเหตมุาจาก 
 
- คา่ใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 3,363.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 317.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 จากปีก่อน 

เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เท่ากบั 123.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
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ในการส่งเสริมการขายเพ่ิมขึน้ 47.3 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 
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 
 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับปี 2559 เท่ากบั 8,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เท่ากบั 
454 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 3,983 ล้านบาท เพิ่มขึน้เท่ากบั 216 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ 119 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
สง่เสริมการขายและโปรโมชัน่ตา่งๆ เพิ่มขึน้ 231 ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตามคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิลดลงจากปีก่อน 
167 ล้านบาท จากการมีมาตรการของรัฐบาลท่ีเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีแรก สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 4,131 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 237 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าท่ีปรึกษาและ
ผู้ เช่ียวชาญในการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การเติบโตอย่างประมาณ 184 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าบํารุงรักษา
สาธารณปูโภคสว่นกลางเพิ่มขึน้ 89 ล้านบาท เป็นต้น 
 
ตน้ทนุทางการเงิน 

 
สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 375.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ทัง้นี ้

ต้นทนุทางการเงินลดลงจากปีก่อน 39.2 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.4 
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สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 328 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายได้รวม ทัง้นี ้
ต้นทนุทางการเงินลดลงจากปีก่อน 48 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.8 

 
สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายได้รวม เป็น

สดัสว่นเดียวกบัปี 2558  
 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.55 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทนุเท่ากบั 0.53 ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีดีจากการบริหารจดัการหนีส้ินของ
บริษัทท่ีมีประสทิธิภาพได้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีเงินได้รอตดับญัชี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินในปี 2557  ปี 2558 และปี 2559 จํานวน 1,811.7 ล้านบาท 1,798.0 ล้านบาท และ 1,478 ล้านบาท ตามลําดบั 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.1 ของรายได้รวม ตามลําดบั 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2557 เท่ากบั 1,811.7  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของรายได้รวม ซึ่งสงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 413.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ   
 
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 เน่ืองจากบริษัทได้ปฏิบติัตามคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ป. 148/2557 เร่ืองการ
คํานวณกําไรสทุธิและเงินได้สทุธิสําหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสทิธ์ิทําให้ทางบญัชีและทางภาษีเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกนั 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2559 เท่ากบั 1,478 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของรายได้รวม สําหรับปี 

2558 มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เทา่กบั 1,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม 
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กําไรสทุธิ 
 
จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิ ในปี 2557 ปี 2559 และปี 2559 

จํานวน 6,654 ล้านบาท 7,670 ล้านบาท และ 6,108 ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 15.5 และร้อยละ 14.9 และร้อยละ 12.9 
ของรายได้รวม ตามลําดบั 

 
  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 เท่ากบั 6,653.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้รวม โดยมี

กําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 853.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก
การขายอสงัหาริมทรัพย์ และความสามารถในการควบคมุและบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ของบริษัทฯ ท่ีมีประสทิธิภาพ แบ่งเป็นกําไรสว่นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 6,654.5  ล้านบาท และสว่นขาดทนุของสว่นได้เสีย
ท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 0.7 ล้านบาท 

 
 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2558 เท่ากบั 7,670 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม โดยมีกําไร

สทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,016 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.3 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑ์อาคารชุดท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในไตรมาส
สดุท้าย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิจากโครงการคอนโดเลต มิสท์ พระรามเก้า และ
โครงการ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ คิดเป็นมลูคา่ 3,415 ล้านบาท และยงัสามารถควบคมุและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 580 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ถึงแม้จะมีอตัราต้นทนุขายท่ีเพิ่มขึน้ก็ตาม กําไรสทุธิแบ่งเป็นกําไรส่วนของบริษัทใหญ่
เทา่กบั 7,680  ล้านบาท และสว่นขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 10 ล้านบาท 

 
กําไรสทุธิสําหรับปี 2559 เท่ากบั 6,108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของรายได้รวม ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกําไรต่อหุ้น

สําหรับปี 2559 เทา่กบั 2.74 บาทตอ่หุ้น 
 

โครงสร้างเงินทนุ 
 

บริษัทฯ ใช้เงินทนุสําหรับพฒันาโครงการจากการออกหุ้นกู้  รวมถึงผลกําไรท่ีเกิดขึน้ในแต่ละรอบดําเนินงาน เพ่ือ
ใช้ในการลงทนุโครงการและเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.55 และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทนุเท่ากบั 
0.53 ซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีดีขึน้มาโดยตลอดจากการบริหารจดัการหนีส้ินของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า ดังนัน้บริษัทฯ จึงมี
นโยบายส่งเสริมการคิดค้นนวตักรรมต่างๆ ในองค์กร เพ่ือปรับปรุงกระบวนทํางานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้า ตวัอย่างเช่น การนํานวตักรรมการก่อสร้างท่ีทนัสมยัระดบัโลก “Pruksa Precast” ผลิตแผ่นคอนกรีต
สําเร็จรูป ท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของบริษัท การคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ “Pruksa REM” (Real 
Estate Manufacturing) ซึง่เป็นระบบการก่อสร้างบ้านคณุภาพแบบอตุสาหรรม การนําระบบ “Pruksa BIM” (Bulidling 
Information Modeling) มาช่วยในการออกแบบและบริหารจดัการข้อมลูต่างๆ สําหรับการประมาณราคา การบริหารงาน
ก่อสร้าง อีกทัง้ในองค์กรยงัมีหน่วยงาน Pruksa Innovation Center เพ่ือทําการวิจยั พฒันา มีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นํามาประยกุต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดัสรรงบประมาณจํานวน 60 ล้าน
บาท (1%ของNPโดยประมาณ) เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์และทํางานกันแบบCross 
function และเสนอเป็นโครงการประกวดภายใต้ช่ือInnovation awards 2016 ซึง่แบ่งการประกวดตัง้แต่ประเภทของการ
Create valuemระดบับคุคล ตลอดจนโครงการประกวด Improvement และInnovation ระดบัทีมท่ีมีการทํางานแบบ
Cross functionเพ่ือให้มีการคิดสร้างสรรค์ พฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงรูปแบบการบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนีบ้ริษัทยังมีงบสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้องได้เสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้จากการทดลองและปฎิบติัจริง เช่น โครงการความ
ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์ ออกแบบบ้านเด่ียวด้วยชิน้ส่วนสําเร็จรูป การออกแบบการส่องสว่างพืน้ท่ี
สว่นกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างด้วยชิน้งานสําเร็จรูป จํานวน 4.4 ล้านบาท เป็นต้น รวมถึงโครงการวิจยัและ
พฒันาร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ( AIT) เช่น การวิจยัพฤติกรรมการรับแรงของ Joint รูปแบบใหม่ จํานวน 1.3 
ล้านบาท การก่อสร้างแบบบ้านประหยดัพลงังาน DGNB Certified จํานวน 5.5 ล้านบาท การประดิษฐ์อปุกรณ์ต้นแบบ ใน
การช่วยนบั Blow Count เพ่ือช่วยในการเก็บข้อมลูท่ีถกูต้อง แม่นยําจํานวน 2.0 ล้านบาท เป็นต้น จากท่ีกล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาเพ่ือนํามาสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพให้ลกูค้า
มากย่ิงขึน้ 
 

16.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สนิทรัพย์ 
 

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 ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้ ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขาย
เพิ่มขึน้ 2,926.5 ล้านบาท ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 1,188.3 ล้านบาท จากการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป
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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 มีท่ีดินพร้อมบ้านเพ่ือขายเพิ่มขึน้ 3,498.1 ล้านบาท และยงัมีท่ีดินรอการ
พฒันาเพิ่มขึน้ 5,229.1 ล้านบาทเพ่ือรองรับโครงการท่ีเปิดใหม่ โดยในปี 2559 จะมีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 60 - 65 
โครงการ ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง 18.1 ล้านบาท เน่ืองจากโรงงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่งใหม่ (PCF6, PCF7) 
ได้ก่อสร้างเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตแล้ว จึงมีค่าใช้จ่ายจากการเส่ือมราคาของสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีลดลงจํานวน 103.9 ล้านบาท เน่ืองจากปี 2558 บริษัทได้ปฏิบติัตามคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ป.148/2557 เร่ือง
การคํานวณกําไรสทุธิและเงินได้สทุธิสําหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสทิธ์ิทําให้ทางบญัชีและทางภาษีเป็นไปตามเกณฑ์เดียวกนัจึง
สง่ผลให้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 66,382 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,074 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.6 จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยสิน้ปี 2559 มีเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 750 ล้านบาทและ 80 ล้านบาทตามลําดบั 
ในขณะท่ีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาซึง่คิดเป็นร้อยละ 90.1 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 2,248 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,367 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน
รอการพฒันาเพิ่มขึน้ 1796 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 เพ่ือรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต ทัง้นีท่ี้ดินและบ้าน
พร้อมขายลดลง 1,061 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีบ้านสร้างเสร็จและโอนกรรมสทิธ์อยา่งตอ่เน่ือง 

 
สําหรับปี 2559 บริษัทมียอดขายรวม 44,414 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,029 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 เม่ือ

เทียบกบัยอดขายปี 2558 ซึ่งมียอดขายรวมเท่ากบั 42,385 ล้านบาท ในปี 2559 มีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 69 
โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั (Project value) 59,712 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัโครงการท่ีเปิดใหม่ปีก่อน จํานวน 44 
โครงการ มลูค่าโครงการรวม (Project Value) เท่ากบั 44,579 ล้านบาท โดยในปี 2559 เน้นท่ีการเปิดโครงการของกลุ่ม
ทาวน์เฮ้าส์จํานวน 50 โครงการ มลูค่ารวม 33,586 ล้านบาท และบ้านเด่ียว 10 โครงการ มลูค่า 9,763 ล้านบาท และ 
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 โครงการ มลูคา่ 16,363 ล้านบาท 

 
หนีส้นิ 

 
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  PS  มีการออก
หุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ทําให้ในสิน้ปี 2557 มีเงินกู้ ยืม
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ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน  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 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินเท่ากบั 30,179 ล้านบาท ลดลง 912 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 

จาก ณ สิน้ปี 2558  มาจากการลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียน 2,229 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,318 ล้าน
บาท มาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 1,898 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 419 ล้านบาท ในขณะท่ี
หุ้นกู้ะระยะยาวลดลง 2,000 ล้านบาท และเจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดินลดลง 1,133 ล้านบาท 

 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.55 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตอ่ทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 0.53 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 29,707.1 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 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  ล้านบาท เพิ่มขึน้  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 
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เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงมากขึน้ ประกอบกบั
บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ หลายบริษัทก็มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงูกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 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 บาทตอ่หุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีก 1.25 บาทตอ่หุ้น  

  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 36,212 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,985 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8  จาก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มากจากผลการดําเนินงานของปี 2559 เท่ากบั 6,108
ล้านบาท  

 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 มีมติเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล โดยมีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
50 จากกําไรสทุธิของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้
หมดแล้ว ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษัทย่อย บริษัทฯ มีการอนมุติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.60 
บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 1,340 ล้านบาท กําหนดจ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559  ทัง้นีส้่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ืองและสามารถจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึน้ทุกปีเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความมี
เสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ 

 
งบกระแสเงนิสด 

 
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 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 749.6 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2558 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 514.5 ล้านบาท โดยใน

ปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงท่ีมิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเส่ือม
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ราคาและค่าตัดจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบัญชี กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 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 แล มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวน 1,628.9 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 2,026.7 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน  962.7 ล้านบาท  โดยมีการลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

เพิ่มขึน้จํานวน  1,516.0 ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึน้จากการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแห่งใหม่ PCF6, PCF7 
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
เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย สํารองและค่าเผ่ือทางบญัชี กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ ประมาณการความ
เสียหายจากคดีความ คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงัปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดเท่ากบั 10,482.2 ล้านบาท โดยนําไป
ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 จํานวน  2,976.0 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
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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 

 
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 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 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
สําหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน  6,602.9 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

2558 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 3,000.0 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ถึงกําหนดชําระจํานวน 3,000.0 ล้านบาท และ
บริษัทฯ ยงัจ่ายชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิ 2,294.6 ล้านบาท  อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 
1,038.6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,346.0 ล้านบาท 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการดําเนินงาน 4,430.9 ล้านบาท 

โดยมีรายการปรับปรุงท่ีไม่ใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 454 ล้านบาท ประมาณการความเสียหาย
จากคดีความ 26.8 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้จํานวน 287.3 ล้านบาทและ 1,478.1 ล้านบาท เป็นต้น 
และกระแสเงินสดเพิ่มขึน้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 1,769.7 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 
209.9 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 1,132.7 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 1,630.5 ล้านบาท สง่ผลให้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 4,430.9 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 171.1 ล้านบาท  โดยลงทุนในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

จํานวน 227.2 ล้านบาท และลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 72.3 ล้านบาทเป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และ
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กร ภายในปียงัมีเงินสดรรับจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทนุเป็นจํานวน 17.4 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์จํานวน 29.1 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้
ขายสทุธิเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 81.8 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จํานวน 4,000.0 ล้านบาทและเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้

จํานวน 1,898.0 ล้านบาท โดยเงินท่ีได้จากการจดัหาเงินดงักล่าวเพ่ือนํามาชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดไถ่ถอน
จํานวน 6,000.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 4,130.5 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 803.1 ล้าน
บาท ทําให้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 5,009.4 ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว  ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั
ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และ บริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของ  บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย 

 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักลา่วข้างต้น 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

นายปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

ผู้รับมอบอาํนาจ 
  

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและ
ประมาณราคา, รักษาการ รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สายงานการเงินและบริหาร

ความเส่ียง และผู้ มีอํานาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ลาํดับที่ 1    
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
อายุ  66 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 0.0046% (103,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0596% (1,329,900 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 1,226,400 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 
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- 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 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แทง็ค์ เทอร์มินลั จํากดั 
- ประธานประจําประเทศไทย กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากดั 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ  บริษัท มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 
- นายกสมาคม สมาคมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
- อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 
- กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2551-2559  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปี 2549-2559  ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 
- 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 18/2545 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI 2/2558 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 2  
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
อายุ  59 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 54.42% (1,214,000,000 หุ้น)   
2. 3.82% (85,000,000 หุ้น) 
3. 3.82% (85,000,000 หุ้น)   

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี   
3. ไมม่ี   

1. (-1,214,000,000 หุ้น) 
2. (-85,000,000 หุ้น) 
3. (-85,000,000 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ /  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการใหญ่ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ /  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)    
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2541-2548    บริษัท เกสร ภตัตาคาร จํากดั 
 - ปี 2528-2536    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  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 0.0009% (19,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-19,500 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร /  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2556) 
การศกึษา - ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

- ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 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 63/2007) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่  4  
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
อายุ  49 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ ลด) 

1.  ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการผู้ อํานวยการ กลุม่

ธุรกิจพรีเมียม (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 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / กรรมการผู้ อํานวยการ              
                                กลุม่ธุรกิจพรีเมียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2559     กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553-2556       กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551-2552       กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550- 2551      กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548-2550       กรรมการ /  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545-2548       กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
                               สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542-2545       ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
 - ปี 2536-2542       ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
การฝึกอบรม - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 8/ สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 21/ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
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การฝึกอบรม (ต่อ) - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) / วิทยาลยัพฒันามหานคร  
   มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช  
 - Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 
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ลาํดับที่ 5 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
อายุ  55 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 1.76% (39,320,400 หุ้น) 
2. 0.58% (13,000,000 หุ้น) 
3. 1.17% (13,000,000 หุ้น) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-39,320,400 หุ้น) 
2. (-13,000,000 หุ้น) 
3. (-13,000,000 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั 
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ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2546-2548     ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
 - ปี 2541-2547     กรรมการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 
                             (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 
 - ปี 2536-2546     ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
 - ปี 2529-2544     ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 
การฝึกอบรม - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 52/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 6 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายปิยะ ประยงค์ 
อายุ  47 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. 0.047 % (1,056,900 หุ้น) 
2. 0.000 % (8,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-1,056,900 หุ้น) 
2. (- 8,000 หุ้น) 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ /  กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร /  

กรรมการผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจแวล ู (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ /  กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
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) 
- ปี 2547     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2546    ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
การฝึกอบรม - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 227 

ลาํดับที่  7 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร  /   

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน / สถาบนัพระปกเกล้า 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ /  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลา่ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- กรรมการบริษัท ออดิท วนั จํากดั 
- กรรมการบริษัท แอสโซซิเอท วนั จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2546–2558  กรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั  
                         กรรมการบริษัท สํานกังานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จํากดั 
- 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 2559 
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ลาํดับที่ 8 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
อายุ  71 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 
1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 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 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- 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 (มหาชน) 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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การฝึกอบรม - Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ลาํดับที่  9 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 
อายุ  63 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
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 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ปี 2553-ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อสิง่แวดล้อม 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 233 

ลาํดับที่ 10 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายวิเชียร เมฆตระการ 
อายุ  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2557) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า – เกียรตินิยม) / California State Polytechnic University, Pomona 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ กรรมการบริหารและกลยทุธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)   
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ สํานกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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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) 

- Board that Make a Difference (BMD 3/2016) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 11 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 
อายุ  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี  
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี  
2. ไมม่ี  
3. ไมม่ี 

1. -  
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 4 ธนัวาคม 2557) 
การศกึษา - ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia 
 - ปริญญาโท (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) / สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 
 - ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ประธานกรรมการการอาชีวศกึษา 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง่ จํากดั 
- กรรมการ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 - กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ที่ปรึกษา บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จํากดั 
ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 
 - ปี 2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
 - ปี 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย่์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2558 ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
 - 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) 
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การฝึกอบรม (ต่อ) - Director Certification Program - DCP (DCP 62/2005) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 - Director Accredited Program - DAP (DAP 40/2005) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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ลาํดับที่ 12 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
อายุ  64 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1.  - 
2.  - 
3.  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 22 มกราคม 2559) 
การศกึษา - Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. 
 - Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. 
 - Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, 
   Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand 
 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย 

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน,  - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) - กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 - กรรมการ คณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติ 
 - กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตแห่งชาติ 
ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2553 – 2558      ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2553 – 2553      รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
 - ปี 2548 – 2553      ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสกิรไทย จํากดั 
 - ปี 2548 – 2552      ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จํากดั 
 - ปี 2547 – 2553      กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542 – 2546      เลขาธิการ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 - ปี 2535 – 2542      รองเลขาธิการ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 - ปี 2526 – 2535      เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ, หวัหน้าหน่วย ฝ่ายกํากบัและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์, รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายกํากบัและ   
                                 ตรวจสอบสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2524 – 2526      Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A. 
การฝึกอบรม - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - Role of the Chairman Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Certification Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 13 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายสมประสงค์ บญุยะชยั 
อายุ  61 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1.  - 
2.  - 
3.  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกลยทุธ์ (วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 22 มกราคม 2559) 
การศกึษา - Master of Engineering (IE & M) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุี  

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี  ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริหารและกลยทุธ์ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษัทไทยคม จํากดั (มหาชน)  
 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน) 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ) - บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (จํากดั) 
 - บริษัท โอสถสภา จํากดั 
ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2551 – 2558   Group CEO และประธานกรรมการบริหาร กลุม่อินทชั (บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน))  

      รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)    
 - ปี 2550 – 2551   Group CEO และประธานกรรมการบริหาร กลุม่อินทชั (บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)) 

      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)    
 - ปี 2543 – 2550   รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัทชิน คอร์ปอเรชัน่    

                             ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542 – 2543   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 - ปี 2540 – 2541   ประธานกรรมการบริหารบริษัท Shin-IT จํากดั  

                             กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
การฝึกอบรม - IMD  (High Performance Boards Program) 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.รุ่น 4)   
 - หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรม ระดบัสงู  (บ.ย.ส. รุ่น 17)  
 - Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions) 
 - Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4) 
 - Role of the Chairman (RCP 21/2552) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Certificate Program (DCP 67/2548) / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่น 6) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   
 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู  (ปปร.รุ่น 11) สถาบนัพระปกเกล้า   



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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การฝึกอบรม (ต่อ) - Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG / IMD International, MIT Sloan 
 - Leading Change and Organizational Renewal / Graduate School of  Business, Stanford University 
 - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. 4313) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ลาํดับที่ 14 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายนิมิตร พลูสวสัดิ์ 
อายุ  56 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1.  - 
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 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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การฝึกอบรม - Executive Coaching 
 - Executive Development Program (EDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ลาํดับที่ 15 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายภคัริน ทตัติพงศ์ 
อายุ  47 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00085 % (19,000 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (- 19,000 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 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   กรรมการผู้จดัการ 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 อควาเรียส เอสเตท จํากดั 
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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 2559 
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ลาํดับที่ 16 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ 
อายุ  60 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ โรงงานพรีคาสท์ และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 21 มิถนุายน 2547)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (การจดัการภาครัฐและเอกชน) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2559-ปัจจบุนั    กรรมการผู้จดัการโรงงานพรีคาสท์ และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2558 – 2559     รักษาการ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีคาสท์ และ 
                                รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน Condo Construction Center  

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 
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ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547-2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฤกษา พรีคาสท์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - 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 
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ลาํดับที่ 17 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายชาลี มาดาน 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   

สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2558)                     
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการบริหารและกลยทุธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558 – ปัจจบุนั     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 250 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2555 – 2557         Head of Capital and Portfolio Management , APAC,             
                                   Country Executive and Head of International Banking  ธนาคารรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 
 - 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 of 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 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 251 

อันดับ 18 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายธีรเดช เกิดสําอางค์ 
อายุ  49 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1  (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 18 กรกฏาคม 2543)                     
การศกึษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) /  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                                                                                               
 - หลกัสตูรพฒันาผู้บริหาร MINI M.B.A. / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2559 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2543 – 2558         ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจบ้านพฤกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)   

                                  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานธุรกิจบ้านพฤกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)                               
 - ปี 2532 – 2542         ผู้ อํานวยการโครงการ บริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 252 

การฝึกอบรม - หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE รุ่นที่ 28/2559) / สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 253 

อันดับ 19 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นางสรุัตนา  จีรชีวีกลุ 
อายุ  46 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2 (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 มีนาคม 2550)                     
การศกึษา - ปริญญาตรี (ศกึษาศาสตร์) / มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 - หลกัสตูรพฒันาผู้บริหาร MINI MBA / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2548-ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 2  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฤกษาวิลล์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
                              ผู้ อํานวยการการอาวโุส สายงานพฤกษาวิลล์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

 - ปี 2548-2532       ตําแหน่งสดุท้าย ผู้ช่วยผู้ อํานวยการโครงการ บริษัท ควอลติีเ้ฮาส์ จํากดั (มหาชน) 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 254 

การฝึกอบรม -  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 255 

อันดับ 20 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นางอรนชุ  อิติโกศิน 
อายุ   49 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.0017 % (36,900 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-36,900 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพรีเมียม แนวสงู (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 3 กนัยายน 2550)                     
การศกึษา - หลกัสตูรบริหารธุรกิจ ผู้บริหารระดบัสงู / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - 2550 – 2559 ผู้ช่วยกรรมผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ .พฤกษาเรียลเอสเตท 
 - 2549 – 2550 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายขาย และการตลาด บมจ. อารียา พร๊อพเพอร์ตี ้
 - 2547 – 2549 ผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจแนวราบ บมจ. แสนสิริ 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 256 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - 2546 – 2547 ผู้ อํานวยการฝ่ายสนิทรัพย์ บจก. พลสั พร๊อพเพอร์ตีพ้าร์ทเนอร์ 
 - 2538 – 2545 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
การฝึกอบรม -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 257 

อันดับ 21 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายพรเทพ ศภุธราธาร 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 เมษายน 2556) 
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2559-ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556-2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารบคุคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551-2556      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโรงงาน วิศกวกรรมและคณุภาพ บริษัทนํา้ตาลมิตผล จํากดั  
 - ปี 2548-2551      Associate Director บริษัทเพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เวียดนาม จํากดั 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 258 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2543-2548     Operations Manager บริษัทเพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนเูฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จํากดั 
 - ปี 2540-2543     Operations Manager บริษัทเพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แคนาดา จํากดั 
 - ปี 2532-2540     Operations Manager บริษัทเพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนเูฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จํากดั 
การฝึกอบรม -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 259 

อันดับ 22 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ 
ชื่อ-สกุล 59 ปี 
อายุ   
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสรรหาที่ดิน และพฒันาธุรกิจ  (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 3 พฤษภาคม 2559)                     
การศกึษา - ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี ( วิทยาศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ  บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2551 - 2556   กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินโฟเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั 
                             กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามเทเลคอมเอสเซท จํากดั 
                             กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส ที ซี เนทเวิค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 260 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2549 - 2551   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 - 2549   กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - DCP ( Directors Certification Program ) from Thai Institute of Directors 
 - DAP ( Directors Accreditation Program ) from Thai Institute of Directors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 261 

อันดับ 23 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายมน ูตระกลูวฒันะกิจ 
อายุ  56 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ สายงานกลุม่ธุรกิจพรีเมียม แนวราบ (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 มิถนุายน 2559)                     
การศกึษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - 2550 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 - 2546 – 2550 กรรมการผู้จดัการ กลุม่ Bliss Bangkok 
 - 2531 – 2546 ที่ปรึกษา บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 262 

อันดับ 24 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายธิติพทัธ์ อดิลกัษณ์ธราดล 
อายุ  47 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 มิถนุายน 2559)                     
การศกึษา - ปริญญาโท, Master of Construction Management, Washington Universit 
 - ปริญญาตรี, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558 – 2559     CEO, JV Company (Magnolia & CP) 
 - ปี 2554 – 2557      MD, บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
 - ปี 2550 – 2554      EVP. บมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเมนท์ 
 - ปี 2549 – 2550      Business Development Director, Starbucks Coffee Co.,Ltd (Thailand) 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 263 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2543 – 2549      Country Manager, IBM (Thailand) Limited 
การฝึกอบรม -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 264 

อันดับ 25 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลกิลุ 
อายุ  52 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00% (100 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-100 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 24 กนัยายน 2551)                     
การศกึษา - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 
 - ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
 - อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 
 - ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- หวัหน้างานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต - ปี 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 – 2557    ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 265 

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2551 - 2552     ผู้ อํานวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551     ผู้ อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 - 2550     ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2547     ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จํากดั 
 - ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากดั 
 - ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จํากดั 
การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 266 

อันดับ 26 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายไพศาล รําพรรณ์ 
อายุ  57 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี   
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. -   
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการบริหารและกลยทุธ์  (วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551) 
การศกึษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - เนติบณัฑิตไทย / สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, 
บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 
- เลขานกุารบริษัท  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)                
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 อํานวยการฝ่ายธุรกิจผา่นนายหน้า บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั        หน้า 267 

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 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย 

ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร ก่อสร้าง  บจ. พนาลีฯ บจ. พุทธชาดฯ บจ.พฤกษา 
อนิเตอร์ฯ 

บจ. พฤกษา  
โอเวอร์ซีส์  

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. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  /  - - - - - - 

10. นายวิเชียร เมฆตระการ / & // - - - - - - 
11. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  /  - - - - - - 
12. นายสมประสงค์ บญุยะชยั (1) (3) / & // - - - - - - 
13. ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกลุ(2) / - -  - - - 
14. นายชาลี มาดาน  // - - - - - - 
15. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  - / / / / / / 

หมายเหตุ :    / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร        
 (1) นายสมประสงค์ บญุยะชยั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารและกลยทุธ์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2559  เป็นต้นมา 
 (2) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา 
 (3) นายสมประสงค์ บญุยะชยั พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารและกลยทุธ์ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 
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เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวังานกาํกับดแูลการปฎิบัตงิานของบริษัท 
ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลกิลุ 
อายุ  52 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. 0.00% (100 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. (-100 หุ้น) 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  
การศกึษา - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 
 - ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
 - อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 
 - ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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) 
 - 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 
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ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) - ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากดั 
 - ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จํากดั 
การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล  ร้อยโท เรืองวงศ์ ตนัติแพทยางกรู 
อายุ  46 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  
1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
การศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 - ปริญญาตรี (เภสชัศาสตร์) / มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2559-ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
ปี 2552-2559 ผู้จดัการฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล บริษัท ไทยโอซกู้า จํากดั 
ปี 2547-2552 ผู้จดัการผลติภณัฑ์ บริษัท ไทยโอซกู้า จํากดั 

 ปี 2546-2547 ผู้จดัการผลติภณัฑ์ บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ปี 2545-2546 ผู้จดัการผลติภณัฑ์ บริษัท ฟาร์มาลงิก์ จํากดั 
การฝึกอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide – ACPG 34/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 



                                                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1ปี 2559 
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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 ซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ
และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2559  กรรมการตรวจสอบมีจํานวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวสัด์ิ 
อมัระนนัทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดี
วิไลศกัด์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอนัจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน        
 
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมทัง้สิน้รวม 11 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชุมกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจ 
สอบภายใน และผู้ สอบบัญชี เพ่ือรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ สรุป
สาระสําคญัได้ดงันี ้
 
1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี 2559  ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในเร่ืองความถกูต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอใน
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง
ประเดน็สําคญัๆ ในการจดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี เพ่ือปรับปรุงจดุอ่อนของระบบการควบคมุภายใน และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจําปี 
2559 
  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีการควบคมุ
ท่ีเพียงพอให้มัน่ใจได้วา่รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทถกูต้องตามมาตรฐาน
การบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 
 
2. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการที่ เก่ียวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้าลักษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี โดยบรรจเุป็นวาระหลกัในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการ
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เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวท่ีมีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้
ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
 
3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ 
บริษัทดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอ่ืนท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นประเด็น
หลกัประเด็นหนึ่งท่ีต้องตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการปฏิบติังานของฝ่ายกฎหมาย ของบริษัทเป็น
ประจําทกุไตรมาส  
 
 จากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า  นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้ บริโภคซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มความระมดัระวงัในการนําเสนอข้อมลูโครงการเพ่ือหลีกเล่ียงข้อพิพาท
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากความเข้าใจท่ีไม่ตรงกนัแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท่ี้ทําให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนาท่ี
จะละเว้นไมป่ฏิบติัตาม และ/หรือ มีการดําเนินการใดๆ ท่ีขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายท่ีมีสาระสําคญั 
 
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ
ควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน รวมทัง้
การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับการ
อนุมัติ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ อีกทัง้ในปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา
ภายนอกให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  ได้แก่ ระบบงานสรรหาท่ีดิน จัดซือ้จัดจ้าง และงบประมาณโครงการ  ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบไม่พบ
จดุออ่น หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั  
 
 นอกจากนี ้จากท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมจดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้ในปี 2557 เพ่ือ
วางกรอบในการพัฒนาและกํากับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและลดผลกระทบตอ่บริษัทในด้านตา่งๆ หากเกิดเหตขุดัข้อง ซึง่ในปัจจบุนัโครงการดงักลา่วได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยในปี 2559 ได้มีการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กร (Resilience) ด้วยการเตรียมการ
ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดสถานการณ์ท่ีทําให้ธุรกิจหยดุชะงัก หรือส่งผลกระทบทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้ 
ตามนโยบายการบริหาร ความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีได้จัดให้มีขึน้ ซึ่งนโยบายดงักล่าวได้มุ่งเน้นถึง เจตนาในการบริหาร
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ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสากล การจดัให้มีการฝึกซ้อม การกํากบัดแูลระบบการบริหาร และการเน้นยํา้
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานทกุคนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 
           
5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกํากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งครอบคลมุถึงภารกิจหลกั ขอบเขตการปฏิบติังาน ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ รวมถึงการจดัองค์กรและอตัรากําลงั โดยการสอบทานและอนมุติัแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2559 ท่ี
จดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียงในหน่วยงานของบริษัท การกําหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และ
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และความชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพงึพอใจจากผู้บริหาร
และหน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทกุระดบั  
 
 นอกจากนี ้ทางคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทฯ จัดทําการประเมินการ
ควบคมุภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ดําเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ บริหารและ
ผู้ปฏิบติังานมีสว่นร่วมในการประเมินความเส่ียงขององค์กรและการควบคมุภายในของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัได้เสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่าง
อิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ  
 
6. การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และต่อต้านการทุจริต การรับสินบนและการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และได้รับการรับรองเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559  อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ผ่านการประเมินจากทางสถาบัน
ไทยพฒัน์ มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ให้อยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์ ESG100 ประจําปี 2559 
อนัถือได้ว่าบริษัทฯ มีการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล ซึ่งนบัเป็นปีท่ีสองท่ีบริษัทฯ ได้รับ
การจดัอนัดบั ESG100 

 
นอกจากนี ้ในทุกปีทางบริษัทฯ จะจัดให้มีวนั CG Day ขึน้ โดยในปี 2559 ได้จดัให้มีขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 13 

ตลุาคม  เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังานได้ร่วมกนัแสดงพลงัต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ เพ่ือ
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เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีคํานึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 
พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนอกจากการจัดงาน CG Day แล้ว ในปีนี ้ทางบริษัทฯ ยงัได้มีการรณรงค์ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้เปิดเผยข้อมลูความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เพ่ือแสดงออกถึงความ
โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจอยา่งแท้จริง 
 
7. การรายงานผลการปฏบัิตงิาน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่ฝ่ายจดัการ
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการประเมิน
ตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 

 
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบตัรดังกล่าวยังมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล และเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
9. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบ
บญัชี รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและ
จรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติั
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ต่อไปอีก
วาระหนึง่  
 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู
ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 
 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานของ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างสูงต่อการดําเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมเหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ 
โปร่งใสและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 



                                                                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2559 

 

 
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   หน้า 277 

รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเหน็ชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 
 

ดร.ปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
24 มกราคม 2560 
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