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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1      เป้าหมายการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
บริษทั (ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง) 
ในปัจจุบนับริษทัไดรั้บกำรยอมรับจำกผูว้ำ่จำ้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงำนวำ่เป็นบริษทัท่ีมีควำมเช่ียวชำญใน

เร่ืองกำรก่อสร้ำงทุกขนำดอำคำร และยงัเป็นผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงดว้ยระบบ Pre-Cast ท่ีมีลกัษณะเฉพำะ
เป็นของบริษัทเอง ซ่ึงเกิดจำกประสบกำรณ์ท่ีบริษัทเรียนรู้และพฒันำมำกว่ำ 15 ปี บริษัทมีแผนงำนโดยมีกำร
ตั้งเป้ำหมำยในอนำคตช่วง 3-5 ปีขำ้งหนำ้ไวด้งัน้ี 

 ในช่วงระยะสั้นท่ีโลกและประเทศฯ ก ำลงัเผชิญกบัปัญหำกำรระบำดของ COVID-19 ซ่ึงในช่วงขณะจดัท ำ
รำยงำนยงัมิไดมี้กำรสั้ งปิดประเทศ บริษทัฯ ยงัด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองแมจ้ะมีตน้ทุนในเร่ืองกำรดูแล 
และ เพ่ิมมำตรกำรในกำรระมดัระวงัโรคติดต่อเพ่ิมข้ึนอยำ่งมำก    รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมอยำ่งมำก
ส ำหรับในหลำยกรณีท่ีอำจจะเกิดข้ึนในระดบัควำมรุนแรงท่ีตำ่งกนั       ดงันั้นกำรเติบโตของรำยไดปี้ 2563 
น้ีส่วนงำนรับเหมำฯ อำจจะยงัเติบโตเพ่ิมข้ึนได้  เน่ืองจำกงำนคงเหลือในมือมีเป็นจ ำนวนมำก  แต่
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรคำดวำ่จะลดลงเน่ืองจำกกำรเพ่ิมตน้ทุน ระยะเวลำในกำรท ำงำนท่ียำวข้ึนจำก
ปกติ   และมำตรกำรต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน       

 หลงัจำกปี 2563 บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเติบโตประมำณปีละ 5% ในช่วงแรก และอำจะเพ่ิมข้ึนไดห้ลงัจำก
นั้นในอีก 3 ปี   โดยยงัมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขของกำรท ำก ำไร  ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยไดแ้ก่ โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์โรงงำน 
ศูนยก์ำรคำ้ และหน่วยงำนรำชกำร โดยเน้นงำนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  เจำ้ของโครงกำรเป็นผูมี้
ควำมน่ำเช่ือถือ และมีควำมมัน่คงในเร่ืองสถำนะทำงกำรเงิน โดยยดึมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีดีดว้ยกำรส่ง
มอบงำนท่ีตรงตำมเวลำ และคุณภำพท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือใหไ้ดรั้บควำมไวว้ำงใจสูงสุดจำกลูกคำ้   

 บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะน ำเสนอระบบกำรก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัดว้ยระบบกำรท ำงำนแบบใหม่ และสินคำ้ หรือ 
วสัดุใหม่ๆ  รวมถึงวสัดุ Pre-Cast ท่ีพฒันำในลกัษณะเฉพำะของบริษทัเองให้กบัโครงกำรขนำดใหญ่ทั้ง
ภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือลดตน้ทุนค่ำก่อสร้ำง ลดระยะเวลำก่อสร้ำง และสำมำรถควบคุมคุณภำพไดดี้
ข้ึน 

 
พีซีเอม็ 
เน่ืองจำกตลำดแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง ใชเ้งินลงทุนไม่สูงนกั จึงมีโอกำสท่ีจะมีผูผ้ลิตรำย

ใหม่ๆ เขำ้มำแข่งขนัในตลำดมำกข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำม PCM ไดว้ำงแผนงำนส ำหรับ 3-5 ปีขำ้งหนำ้ไวด้งัน้ี 
 ในช่วงระยะสั้นผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อส่วนงำน PCM อยูบ่ำ้งใน

ระดบัทำงออ้มเน่ืองจำก ลูกคำ้ลดก ำลงักำรผลิตลงตำมควำมตอ้งกำรท่ีลดลง   แต่อยำ่งไรก็ตำมPCM ยงัมี
ฐำนลูกคำ้เดิม อยูแ่ละยงัมีงำนคงเหลือในมือจ ำนวนหนึง   ดงันั้นในปี 2563 น้ี คำดวำ่รำยไดร้วมจะลดลง 
แต่อตัรำก ำไรน่ำจะยงัคงระดบัเดิมไวไ้ด ้   เป็นผลให้ผลประกอบกำรโดยรวมของส่วนงำน PCM น่ำจะ
ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำเลก็นอ้ย  

 พยำยำมรักษำตลำดแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท่ีมีอยูไ่ว ้ โดยกำรรักษำคุณภำพสินคำ้และบริกำร แมว้่ำ PCM จะ
สำมำรถคิดคน้วธีิกำรลดตน้ทุนโดยไม่ตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิม โดยกำรใชน้ ้ ำยำเร่งกำรท ำปฏิกิริยำของ
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คอนกรีต หรือกำรหำวสัดุท่ีรำคำถูกกวำ่ แต่มีคุณภำพเท่ำเทียมกนัมำใชใ้นส่วนผสมในกำรผลิต พีซีเอ็มก็
ยงัคงคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ มำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพื่อลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพของสินคำ้ 

 พยำยำมสร้ำงตลำด และพฒันำผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Fibre Reinforced Concrete) ให้เป็น
ท่ีนิยม และเป็นท่ีรู้จกัของผูรั้บเหมำ และเจำ้ของโครงกำร ซ่ึงปัจจุบนัมีก ำลงักำรผลิตอยูท่ี่ 2 ลำ้นกิโลกรัม
ต่อปี จำกเดิมท่ีมีประมำณ 1.8 ลำ้นกิโลกรัมต่อปี นอกจำกน้ี PCM ยงัคงพยำยำมท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑ์
ดงักล่ำวออกมำในรูปแบบสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้มำตรฐำนเพ่ือใหลู้กคำ้ทัว่ๆ ไปสำมำรถซ้ือมำใชง้ำนได ้ซ่ึงเม่ือ
ท ำเป็น Mass Production แลว้จะช่วยลดตน้ทุนลงไดม้ำกพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบับริษทัเพ่ือช่วยในกำร
พฒันำวธีิกำรก่อสร้ำงใหมี้ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และมีคุณภำพต่อไป พร้อมกบัสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด
ใหม่ให้เกิดข้ึนกบั PCM เช่น ผนังส ำเร็จรูป Pre-Cast  ห้องน ้ ำส ำเร็จรูป และ ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท ำให้กำร
ก่อสร้ำงมีควำมรวดเร็วแต่คงไวซ่ึ้งคุณภำพ    

 
พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงจะลงทุนในบริษทัท่ีประกอบ

กิจกำรท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือลงทุนในกิจกำรธุรกิจท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยไดแ้ละก ำไร
อยำ่งต่อเน่ือง (Recurring Income) ท่ีมัน่คงและยัง่ยืน   โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุม นอกจำกน้ียงัลงทุนหรือร่วมทุนกับ
บริษทัฯอ่ืน ท่ีประกอบกิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ ไม่มีอ ำนำจควบคุมเบ็ดเสร็จ แต่เป็น
บริษทัคู่คำ้ หรือพนัธมิตรกับบริษทัฯ มำนำน กำรลงทุนในบริษทัร่วมคำ้ปัจจุบนัของบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ ำกัด 
ประกอบดว้ยโครงกำรดงัต่อไปน้ี  

 ร่วมลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงคอนโดเพ่ือขำยบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำเสนำนิคม  ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ในอตัรำ
ร้อยละ 49 (กำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจะเร่ิมในปี 2562 แลว้ 46% ของมูลค่ำโครงกำร) 

 โครงกำรก่อสร้ำงทำวเฮำ้ส์เพ่ือขำยบริเวณถนนพหลโยธิน – รัตนโกสินทร์สมโภช ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นใน
อตัรำร้อยละ 40  (กำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจะเร่ิมในปี 2564) 

 โครงกำรคอนโดมิเนียมบริเวณซอยสุขมุวทิ 39 โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 49   
 ร่วมลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงคอนโดเพ่ือขำยบริเวณทำวน์ อิน ทำวน์  ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 

49 (กำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจะเร่ิมในปี 2564) 
 ร่วมลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงคอนโดเพ่ือขำยบริเวณพฒันำกำร-อ่อนนุช  ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัรำร้อย

ละ 35 (กำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจะเร่ิมในปี 2564) 
 ร่วมลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงคอนโดเพ่ือขำยบริเวณรำชพฤกษ ์  (กำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจะเร่ิมในปี 

2564) 
แผนธุรกิจใสช่วง 2 ปีนับจำกน้ี บริษทัฯ คำดว่ำจะไม่มีกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน ยกเวน้โครงกำรเก่ำท่ีรวมลงทุน

สำมำรถปิดโครงกำรลงได ้  เช่นในโครงกำร Quinto บริเวณรถไฟฟ้ำเสนำนิคม ท่ีคำดวำ่จะสำมำรถปิดโครงกำรได้
ภำยในปี 2563 น้ี  เนือ่งจำกเป็นโครงกำรท่ีขำยเกือบหมดแลว้ และในปีท่ีผ่ำนมำมียอดโอนไปแลว้ ประมำณ 40% จึง
คำดกำรณ์วำ่ หลงัจำกน้ีอำจชะลอกำรร่วมลงทุนใหม่ และพฒันำโครงกำรเดิมใหแ้ลว้เสร็จ 

 
 



                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 ส่วนท่ี 1 หนำ้  3  

อีส แอม อำร์ 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ประเภทบำ้น ทำวน์เฮำ้ส์ บำ้นเด่ียว และอำคำรชุด ครอบคลุม

ท ำเลท่ีมีศกัยภำพ โดยมีบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบนับริษทัฯ มี Land Bank ซ่ึงอยู่
ระหวำ่งพฒันำทั้งส้ิน 4 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 5.1 พนัลำ้นบำท ไดแ้ก่โครงกำรคอนโดมิเนียมในซอย 
สุขุมวิท 26 ซอยสุขุมวิท 24  โครงกำรบ้ำนแนวรำบท่ีบำงแวก  โครงกำรบ้ำนแนวรำบบริเวณหนำมแดง-บำงพลี  
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัคงหำซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภำพ สะดวกในกำรเดินทำง และอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด เพ่ือให้เกิด
รำยไดแ้ละก ำไรอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอทุกปี   

 
ส ำหรับแผนธุรกิจระยะสั้นในขณะน้ี ท่ีประเทศประสบปัญหำเร่ืองโรคระบำด และ ควำมตอ้งกำรคอนโด ใน

เมืองลดลงจำกเดิมท ำให้ บริษทัฯ ตดัสินใจ ชะลอกำรเปิดโครงกำรคอนโดแนวสูงไปก่อน โดยยงัพฒันำโครงกำร
แนวรำบเท่ำนั้น   โดยกำรเปิดตวัโครงกำรแนวรำบก็จะค่อยๆ เปิดตวัไปท่ีละเฟสเท่ำนั้น 

 
1.2       การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) (“PREB” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งในปี 2538 ผูถื้อหุน้หลกัประกอบดว้ย กลุ่มของ
นำยวโิรจน์ เจริญตรำ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั และ กลุ่มเควสท์ แค็ปปิตอล (ประเภท Financial Investor ใน
อเมริกำ) ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท  ในปี 2540 บริษทัไดน้ ำเทคโนโลยีแบบหล่อส ำเร็จ (Pre-cast 
Technology) คือ ระบบ Pre-Cast Concrete System ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีกำรหล่อส ำเร็จ เช่น กำรหล่อเสำ คำนส ำเร็จรูป 
โดยน ำเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีจำกประเทศออสเตรเลียเขำ้มำแทนกำรใชแ้รงงำนคน เพื่อใชใ้นงำนก่อสร้ำง Mass 
Product ซ่ึงเป็นกำรผลิตส่วนประกอบบำงอยำ่งท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง ท ำให้เกิดควำมสะดวก และลดระยะเวลำในกำร
ก่อสร้ำงลง  

 
ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562 

2542 o บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเพ่ิมจำก 15 ลำ้นบำท เป็น 20 ลำ้นบำท และคร้ังท่ีสอง
เพ่ิมจำก 20 ลำ้นบำท เป็น 25 ลำ้นบำท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

2544 o บริษทัฯ ไดล้ดทุนท่ีช ำระแลว้จำก 25 ลำ้นบำท เป็น 6.25 ลำ้นบำท และจำก 6.25 ลำ้นบำท เป็น 1.56 ลำ้น
บำท เพื่อลดขำดทุนสะสมของบริษทัฯ 

o บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั (“PCM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บโอนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน และไดซ้ื้อทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ในส่วนของวสัดุก่อสร้ำงท่ีอ ำเภอล ำลูกกำ 
จำกบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ PCM หรือ
ร้อยละ 99.99 โดย PCM ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูป ตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2544 

2545 o บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้เพ่ิมทุน จ ำนวน 343,750 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สิทธิ ท ำใหทุ้นท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ของบริษทัเพ่ิมเป็น 5 ลำ้นบำท  

2547 o บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชน ภำยใตช่ื้อ “บริษทั พรีบิลท ์ จ ำกดั 
(มหำชน)” และเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 10 บำท เป็นหุน้ละ 1 บำท เม่ือวนัท่ี 10 
กมุภำพนัธ์ 2547 

o บริษทัไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท เป็น 200 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นหุน้
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562 
สำมญัจ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุน ดงัต่อไปน้ี 

 เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวน 8,013,536 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์
ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือแลก (Swap) กบักำรซ้ือหุน้สำมญัของ PCM จ ำนวน 499,993 หุน้
คิดเป็นมูลค่ำ 8.01 ลำ้นบำท   

 เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุน จ ำนวน 130,135,362 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำส่วน 
1 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 10 หุน้สำมญัใหม่ เพ่ือน ำเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรขยำยกำรด ำเนินงำน 

 เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวน 9,851,102 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่นำยวโิรจน์ เจริญตรำ ซ่ึง
เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั 

 และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 47,000,000 หุน้ จะเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป โดยใหบุ้คคลท่ี
คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำว 
ดงันั้น ณ เดือนมีนำคม 2547 บริษทัจะมีทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้เป็น 153 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 153 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และท ำใหบ้ริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้อยูร้่อยละ 
64.73 ของทุนท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด  นอกจำกนั้น ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงดงักล่ำว สดัส่วนเงินลงทุน
ของบริษทัใน PCM จะคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนช ำระแลว้ของ PCM 

o ในเดือนมีนำคม 2547 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนใน PCM จำก 5 ลำ้นบำท เป็น 30 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท เพ่ือช ำระคืนเงินกู ้ท ำใหส้ดัส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง 

o ในเดือนมิถุนำยน 2547 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทองหล่อ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั โดยซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 
6,000 หุน้ หรือร้อยละ 60 จำกบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ในมูลค่ำตำม
บญัชีหุน้ละ 6.17 บำท และไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั” พร้อมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 0.10 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

o ในเดือนกรกฎำคม 2547 บริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจำก 10,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 10 ลำ้นหุน้  มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  บริษทัไดซ้ื้อหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
5,994,000 หุน้ ท ำใหบ้ริษทัถือหุน้ในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั รวม 6,000,000 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 60 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยในรำคำประมำณ 0.70-1.20 
ลำ้นบำท 

2548 ในเดือนสิงหำคม 2548 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจ และโครงสร้ำงกำรถือหุน้
ใหม่ เพ่ือไม่ใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใหล้กัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัมีควำมชดัเจน 
โดย 
o บริษทัไดข้ำยหุน้ของบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ทั้งหมด จ ำนวน 6,000,000 หุน้ ในรำคำ

ปรับปรุงตำมบญัชี (มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2548 เท่ำกบัหุน้ละ 9.56 บำท ซ่ึงปรับปรุงดว้ย
ส่วนเกินจำกกำรประเมินรำคำท่ีดินและอำคำร) หุน้ละ 10.06 บำท ใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  กำรประเมินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำโดยบริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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o บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ได้

ขำยหุน้ของบริษทั รวมจ ำนวน 51,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33  ของหุน้ช ำระแลว้ทั้งหมดของ 
PREB ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี (ดูผงัโครงสร้ำงกำรถือหุน้ประกอบ) 

1. คุณวโิรจน์ เจริญตรำ ซ่ึงเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั จ ำนวน 10,000,000 หุน้  
2. กลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล โดยซ้ือในนำม SOMERS (U.K.) LTD. ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บฝำกหลกัทรัพย์

จ ำนวน 22,000,000 หุน้ และจ ำนวน 19,000,000 หุน้ จะเสนอขำยพร้อมกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชำชน (IPO) ดงันั้นภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้แลว้ จะท ำใหก้ลุ่มเจริญ
ตรำ ถือหุน้อยูร้่อยละ 27.40 ของทุนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ก่ประชำชน 
ในขณะท่ีบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ จ ำกดั(มหำชน) มีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 
24.02 

o ในเดือนสิงหำคม 2548 บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 
0.25 บำท 

o วนัท่ี 15-17 พฤศจิกำยน 2548 บริษทัฯ ไดท้ ำกำรเปิดจองหุน้สำมญัเสนอขำยต่อประชำชนในรำคำหุน้ละ 
3.25 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 
2548 ท ำใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้รวมทั้งส้ิน 200 ลำ้นบำท 

o วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2548 หุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนไดถู้กท ำกำรซ้ือขำยผำ่นระบบกำร
ซ้ือขำยหุน้ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก  

2549 ไม่มีเหตุกำรณ์ และ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั 
2550 ไม่มีเหตุกำรณ์ และ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั 
2551 o เดือนตุลำคม ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 
2552 o ตำมมติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี  2/2552 เห็นสมควรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยจำก 20 ลำ้นบำทเป็น 40 

ลำ้นบำท และวนัท่ี 12 มีนำคม 2552 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (“BL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  ไดจ้ดทะเบียน
กบักระทรวงพำณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลำ้นบำท และ เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2554 คณะกรรมกำรฯไดมี้ 
กำรอนุมติักำรเพ่ิมทุนของ บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั เพ่ิมอีก 60 ลำ้นบำทเป็น 100 ลำ้นบำท 

o BL  เปิดโครงกำรแรกช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป ร่วมฤดี” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  380 ลำ้นบำท 
2553 o BL เปิดโครงกำรท่ี 2 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป พหลโยธิน” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  395.5 ลำ้นบำท 

o BL จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั บิลท ์ฮำร์ท จ ำกดั (“BH”) โดยถือหุน้ร้อยละ 99.97 โดยด ำเนินกิจกำรเป็น
ตวัแทนบริหำรอำคำรนิติบุคคล และตวัแทนนำยหนำ้อสงัหำริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท 

2554 o BL เปิดโครงกำรท่ี 3 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป รัชดำ” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  312 ลำ้นบำท 
o BL เปิดโครงกำรท่ี 4 ช่ือ “โครงกำรเทมโป เอม็ ติวำนนท”์ มูลค่ำโครงกำรประมำณ  295.1 ลำ้นบำท 
o BL เปิดโครงกำรท่ี 5 ช่ือ “โครงกำรเทมโป ทำวน์ รัตนำธิเบศร์-ไทรมำ้” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 136.3 

ลำ้นบำท เป็นโครงกำรแนวรำบโครงกำรแรก 
2555 o บริษทั AP ขำยหุน้ของบริษทัฯ  ท ำใหโ้ครงสร้ำงผูถื้อหุน้เปล่ียนไป 
2556 o ในเดือนพฤษภำคม บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน ภำยใตช่ื้อ 
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562 
บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) (“BL”) มีทุนจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

o ในเดือนมิถุนำยน PCM  เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 67 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 97 ลำ้นบำท มูลค่ำ
หุน้ละ 10 บำท 

o ในเดือนมิถุนำยน BL เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 100 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท มูลค่ำ
หุน้ละ 1 บำท 

2557 o บริษทัฯ มีแผนกำรในกำรแยกส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพยอ์อกเพ่ือน ำเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยฯ์  โดยปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนกำรเตรียมกำร 

o บริษทัฯ ออกหุน้กูมู้ลค่ำ 400 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.99 เป็นหุน้กู ้ชนิดระบุผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่
ดอ้ยสิทธ์ิ อำย ุ3 ปี 

2558 o BL เปิดโครงกำรท่ี 6 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป แกรนด ์ สำทร-วฒุำกำศ” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 
2,690.20 ลำ้นบำท 

o BL  เปิดโครงกำรท่ี 7 ช่ือ “โครงกำรเทมโป วนั รำมค ำแหง-พระรำม 9” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 303.20
ลำ้นบำท 

o BL เปิดโครงกำรท่ี 8 ช่ือ “โครงกำรเทมโป ควอด (สะพำนใหม่)” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 347.2 ลำ้นบำท 
o BL เปิดโครงกำรท่ี 9 ช่ือ “โครงกำรเลสโต คอนโด สุขมุวทิ 113” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,068.2 ลำ้น

บำท 
o BL เปิดโครงกำรท่ี 10 ช่ือ “โครงกำรเดอะ ริทโม่ ชยัพฤกษ-์วงแหวน” มูลค่ำโครงกำรประมำณ 881.1 ลำ้น

บำท 
2559 o ในเดือนพฤษภำคม BL ไดเ้ขำ้ซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 1 แปลง มูลค่ำประมำณ 169.3 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นท่ีดินในกำร

พฒันำในอนำคต 
o PCM ไดจ่้ำยเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จ ำนวน 9.99 ลำ้นบำท 
o ในเดือนพฤศจิกำยน บริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูมู้ลค่ำ 400 ลำ้นบำทก่อนครบก ำหนดอำยหุุน้กู ้
o บริษทัฯ รับงำนรำชกำรอีกคร้ังหลงัจำกหยดุรับงำนรำชกำรมำนำน โดยรับงำนจำก

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1.5 พนัลำ้นบำท 
2560 o ในเดือนกมุภำพนัธ์ BL ไดจ่้ำยเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จ ำนวน 300 ลำ้นบำท 

o ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติใหข้ำยเงิน
ลงทุนใน บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั(มหำชน) ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั(มหำชน) 
คือ บริษทั บิลท ์ ฮำร์ท จ ำกดั ใหก้บั นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร ในรำคำหุน้ละ 3.00 บำท รวมเป็นเงิน 
899,999,994 บำท และท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติักำรขำยหุน้ดงักล่ำว เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2560  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระรำคำค่ำหุน้ครบถว้นในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560 ซ่ึงเป็น
วนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

o ในเดือนเมษำยน บริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั (“PBH”) ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือใชเ้ป็นบริษทัในกำรเขำ้ร่วมทุนกบัโครงกำรหรือบริษทัอ่ืนท่ีมีศกัยภำพ
หรือมีกำรเก้ือหนุนกนั ต่อมำไดมี้กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 200 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562 
บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั คร้ังท่ี 7/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560 รวมเป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 500 ลำ้นบำท โดย PREB ยงัคงสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 

o ในเดือนสิงหำคม PBH ไดร่้วมทุนกบั บริษทั พรีเม่ียม เพลส กรุ๊ป จ ำกดั (“PPG”) เพื่อพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์ สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่นเสน้กำรเดินทำงของรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว บริเวณสถำนีเสนำนิคม 
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,500 ลำ้นบำท และต่อมำในเดือน ธนัวำคม 2561 ไดมี้กำรมดัจ ำท่ีดินใน
โครงกำรท่ี 2 บริเวณ ทำวน์ อิน ทำวน์ ซ่ึงต่อมำไดมี้กำรโอนท่ีดินเรียบร้อยในไตรมำส 1 ปี 2562 

o ในเดือนตุลำคม PBH ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั (“IAA”) ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท 
โดย PBH ถือหุน้ร้อยละ 90 ท่ีเหลือเป็นกำรถือหุน้ของ Strategic partner ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจดัหำ
ท่ีดิน และ/หรือ มีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำโครงกำร เพ่ือกำรลงทุนและพฒันำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์ 
ต่อมำไดมี้กำรเพ่ิมทุนและปรับเปล่ียนกำรถือหุน้ของ PBH เป็นร้อยละ 99  อีกจ ำนวน 180 ลำ้นบำท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  200 ลำ้นบำท  

o ในเดือนธนัวำคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้ ำกำรซ้ือท่ีดิน บริเวณถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 26 เพื่อ
พฒันำโครงกำรบนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร 

2561 o ในเดือนเมษำยน IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้ ำกำรซ้ือท่ีดิน บริเวณถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 24 เพื่อ
พฒันำโครงกำรบนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร 

o ในเดือนพฤษภำคม PBH ไดร่้วมทุนกบั บริษทั ชินวะ เรียลเอสเตท(ไทยแลนด)์ จ ำกดั และ บริษทั พรี
แซนส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่ริเวณซอยสุขมุวทิ 39 มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 2,500 ลำ้นบำท 

o ในเดือนมิถุนำยน PBH ไดร่้วมทุนกบั กลุ่ม บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่ริเวณถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช มูลค่ำโครงกำรประมำณ 600 ลำ้นบำท 

o ในเดือนธนัวำคม บริษทัฯ เขำ้ร่วมลงทุนกบับริษทั อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบุคคลอ่ืน 
พฒันำโครงกำรบริเวณยำ่นถนนพหลโยธิน-สะพำนควำย   

o ในเดือนธนัวำคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้ ำกำรซ้ือท่ีดิน บริเวณบำงแวก เพ่ือพฒันำโครงกำรบน
ท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร 

o ในเดือนธนัวำคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2561 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300 
ลำ้นบำท โดย PBH ถือหุน้ร้อยละ 100 

2563 o ในเดือนมิถุนำยน IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้ ำกำรซ้ือท่ีดิน บริเวณหนำมแดง-บำงพลี เพื่อพฒันำ
โครงกำรบนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร 

o ในเดือนสิงหำคมบริษทัฯ เขำ้ร่วมลงทุนกบับริษทั รีโว เอสเตท จ ำกดั และบริษทั เค.อำร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง 
จ ำกดั พฒันำโครงกำรบริเวณยำ่นพฒันำกำร 

o PCM ไดจ่้ำยเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จ ำนวน 19.40 ลำ้นบำท 
o ในเดือนธนัวำคม บริษทัฯ เขำ้ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั เอน็ริช พฒันำโครงกำรบริเวณถนนรำชพฤกษ ์
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 
 

 โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน 
 
                                       ถือหุ้นประมำณ 26%   
 
 
 

 โครงสร้างการถือหุ้นในอดตี ก่อน และ หลงัเสนอขาย IPO 
 
 
 ก่อนปรับโครงสร้าง หลงัปรับโครงสร้างในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APD  = บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ AP = บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
PREB  = บมจ. พรีบิลท ์ PCM = บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
1 ก่อน และหลงัปรับโครงสร้ำงเดือนกุมภำพนัธ์ 2547 กลุ่มเจริญตรำถือหุ้นร้อยละ 66.26 และ 29.28 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้  
(153 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

PCM PREB 

99.99% 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

80.20% 19.80% 

APD 

AP 

99.99% 

PCM 

PREB 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

35.27% 

99.99% 

APD 

64.08% 

AP 

99.99% 

0.65% 

กลุ่มเจริญตรำ บมจ. พรีบิลท ์ ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 



                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 ส่วนท่ี 1 หนำ้  9  

 ในเดือนมิถุนำยน 2547 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน และไดข้ำยหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) ในวนัท่ี 31 
สิงหำคม 2548 เพ่ือไม่ใหมี้ควำมควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
 

 และต่อมำในเดือนกนัยำยน 2548 ไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้ โดย บมจ. เอเช่ียน 
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์และ บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ไดข้ำยหุน้ของพรีบิลท ์จ ำนวน 32,000,000 หุน้ใหแ้ก่นำย
วโิรจน์ เจริญตรำ และกลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล ซ่ึงท ำใหโ้ครงสร้ำงผูถื้อหุน้ก่อนกำรเสนอขำย IPO เป็นดงัน้ี 
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเสนอขาย IPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำยหลงักำรขำยหุน้ IPO จะท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มเจริญตรำ, APD และกลุ่มเควสท ์ แคป็ปิตอล ลดลงเป็น
ร้อยละ 27.40, 24.02 และ 13.54 ตำมล ำดบั  ปัจจุบนั สำมำรถดูจ ำนวนหุน้ไดใ้นส่วนท่ี 8 โครงสร้ำงเงินทุน 
 
ในกำรค ำนวณอตัรำส่วนกำรแลกหุน้ (Share swap ratio) ระหวำ่งบริษทั และ PCM ซ่ึงถูกถือโดย บริษทั เอเช่ียน พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ำกดัร้อยละ 99.99 ฝ่ำยบริหำรของทั้ง 2 บริษทัไดค้  ำนวณมูลค่ำบริษทั เพ่ือน ำมำใชเ้ปรียบเทียบตำมวธีิ
ดงัต่อไปน้ี (เป็นกำรจดัท ำเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำร Swap หุน้เท่ำนั้น เพ่ือใหส้ดัส่วนกำรลงทุนไม่มีกำรเปล่ียนแปลงหลงั 
Swap หุน้แลว้) 
 
1. มูลค่ำของบริษทั ใชว้ธีิมูลค่ำถวัเฉล่ียระหวำ่ง 

- วธีิมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (Book Value)* ค ำนวณจำกประมำณกำรงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 และ 
- วธีิส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) ค ำนวณจำกกระแสเงินสดสุทธิของบริษทั ท่ีคำดวำ่จะ

ไดรั้บในอนำคต ปี 2547-2551 โดยใชอ้ตัรำส่วนลดร้อยละ 12 
 

PCM 

PREB 

กลุ่มเจริญตรำ 

99.99% 

APD กลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล ผูถื้อหุน้เดิม 

43.82% 17.70% 2.67% 35.81% 
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2. มูลค่ำของ PCM ใชว้ธีิมูลค่ำถวัเฉล่ียระหวำ่ง 
- วธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (Adjusted Book Value)* ค ำนวณจำกประมำณกำรงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2546 ปรับปรุงดว้ยส่วนเกินจำกกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย ์ ซ่ึงประเมินโดยบริษทั อินซิคเนีย บรูค (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ในเดือนพฤศจิกำยน 2546 และ 

- วธีิส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) ค ำนวณจำกกระแสเงินสดสุทธิของพีซีเอม็ ท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บในอนำคต ปี 2547-2551 โดยใชอ้ตัรำส่วนลดร้อยละ 12 

* เน่ืองจำก PREB ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง สินทรัพยส่์วนใหญ่มีเพียงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง ซ่ึง
เส่ือมสภำพตำมอำยุกำรใชง้ำน  จึงไม่มีกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว  ในขณะท่ีสินทรัพยส่์วนใหญ่ของ 
PCM ประกอบดว้ยท่ีดิน อำคำร โรงงำน และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นท่ี
ขนำดใหญ่ ดงันั้นจึงไดมี้กำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย ์เพ่ือสะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริง 
มูลค่ำท่ีใชใ้นกำรแลกหุน้ตำมวธีิขำ้งตน้ ไดแ้สดงมูลค่ำตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
มูลค่ำ PREB  PCM 

วธีิมูลค่ำตำมบญัชี/วธีิปรับมูลค่ำบญัชี 1 14.366 346.523 
วธีิส่วนลดกระแสเงินสด 2 435.689 374.783 
มูลค่ำเฉล่ีย 225.027 360.653 
1. ประมำณกำรงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 
2. ประมำณกำรงบกำรเงินปี 2547 -2551 
มูลค่ำของ PREB 225.027 ลำ้นบำท มีหุน้จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้  ดงันั้นมูลค่ำของ PCM 360.653 ลำ้นบำท จะแลกกบัหุน้
ของ PREB ได ้(5*360.653)/225.027 เท่ำกบั 8.01 ลำ้นหุน้  
 
และจำกควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรค ำนวณอตัรำส่วนกำรแลกหุน้ ไดใ้ชมู้ลค่ำถวัเฉล่ียระหวำ่งวธีิ
ปรับมูลคำ่ตำมบญัชี และวธีิส่วนลดกระแสเงินสด ตำมอตัรำส่วนลดท่ีร้อยละ 10, 12, และ 15 ไดด้งัน้ี 

PREB 
อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่ำตำมวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 465.26 435.69 395.98 
มูลค่ำตำมวธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี 8.41 8.41 8.41 

มูลค่ำเฉล่ีย 236.84 222.05 202.20 
 

PCM 
อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่ำตำมวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 402.38 374.78 337.62 
มูลค่ำตำมวธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี 327.34 327.34 327.34 

มูลค่ำเฉล่ีย 364.86 351.06 332.48 
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จำกมูลคำ่ถวัเฉล่ียดงักล่ำว จะมีผลใหอ้ตัรำส่วนกำรแลกหุน้เป็นดงัน้ีหน่วย: ลำ้นหุน้ 
 

อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 
อตัรำส่วนกำรแลกหุน้ (หุน้พีซีเอม็ 499,993 หุน้ต่อหุน้พรีบิลท)์ 7.70 7.90  8.22 

 

อตัรำส่วนกำรแลกหุน้ ของกำรแลกหุน้สำมญัพีซีเอม็ จ ำนวน 499,993 หุน้ กบั หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของพรีบิลท ์จ ำนวน 
8.01 ลำ้นหุน้ ซ่ึงอยูใ่นช่วง 7.70 ถึง 8.22 ลำ้นหุน้ จึงเป็นรำคำท่ียอมรับได ้
 
 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) (“PREB”) ไดด้ ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแลว้ 308.68 ลำ้นบำท มีบริษทัยอ่ยคือ  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั (“PCM”) เป็นผูผ้ลิต และ
ขำยพ้ืนคอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้ำง และให้บริกำรติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง  และบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ ำกัด 
(“PBH”)  ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน และบริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั (“IAA”) เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั พรี
บิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 

 

โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตำมแผนผงัดงัน้ี 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                              100%       

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

(ทุนจดทะเบียน 308.68 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ) 
(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 1 บำท จ ำนวน 308.68 ลำ้นหุน้) 

 

บริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล จ ากดั 
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

(ทุนจดทะเบียน 97 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ)  
(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 10 บำท จ ำนวน 9.7 ลำ้นหุน้) 

 

100% 

บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืน 

(ทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ) 
(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 5 บำท จ ำนวน 100 ลำ้นหุน้)   

 

บริษัท อสี แอม อาร์ จ ากดั 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(ทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ)  
(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 5 บำท จ ำนวน 60 ลำ้นหุน้) 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
-ไม่มี-  
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ ประกอบธุรกิจดำ้นรับเหมำก่อสร้ำง ผลิตและขำยวสัดุก่อสร้ำง ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์โดยสำมำรถแบ่งกำรประกอบธุรกิจเป็น 4 ประเภทหลกั  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) (“PREB”) 
2. ธุรกิจผลิตและขำยวสัดุก่อสร้ำง ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั 

(“PCM”) 
3. ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั (“PBH”)(4) 
4. ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั (“IAA”) (5) (ถือหุน้โดย PBH) 
ประเภทรายได้ 

ด าเนิน
การโดย 

% งบการเงนิรวม 

 แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและผลติภณัฑ์  การ 2560 2561 2562 

(หน่วย : ล้านบาท) ถือหุ้น มูลค่า มูลค่า มูลค่า % มูลค่า % 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง PREB   4,090.86 84.75 3,427.07 87.42 3,736.06 86.27 
         
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ IAA 100.00 - - - - - - 
         
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง PCM 99.99             

- แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป       179.54 3.72 201.57 5.14 210.65 4.86 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้อ่ืน(1)     228.88 4.74 267.50 6.82 348.72 8.05 

รวมรำยไดข้องธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสร้ำง 

    408.42 8.46 469.07 11.97 559.37 12.91 

ธุรกจิลงทุนในบริษทัอ่ืน PBH 100.00 - - - - - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย(3)     288.63 5.98 - - - - 

รำยไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย(2)     39.11 0.81 23.92 0.61 35.41 0.82  

รวมรำยไดอ่ื้น     327.74 6.79 23.92 0.61 35.41 0.82 

รวมรายได้ของบริษทั และ บริษทัย่อย     4,827.02 100.00 3,920.06 100.00 4,330.84 100.00 
ที่มา :บริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากัด  บริษทั พรีบิลท์ โฮลดิง้ จ ากัด และ บริษัท อีสแอมอาร์จ ากัด 

หมำยเหตุ  
(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ของ PCM เป็นกำรซ้ือมำขำยไปวสัดุก่อสร้ำงทัว่ๆ ไป เช่น ปูนซีเมนต ์ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  รวมถึงรำยกำรผลิตท่ี
ไม่ใช่สินคำ้หลกั 
(2) รำยไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รำยไดจ้ำกกำรขำยอ่ืนๆนอกเหนือจำกรำยกำรหลกั รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัดุ และรำยไดจ้ำกกำรขำยเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
(3) ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560  บริษทัฯ ไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงรวมถึง บริษทั บิลท ์ฮำร์ท จ ำกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์
แลนด์ จ  ำกัด (มหำชน)  ในรำคำ  900.00 ลำ้นบำท   ซ่ึงได้รับช ำระมูลค่ำหุ้นดงักล่ำวทั้งหมดแล้วโดยบริษัทฯ ไดรั้บรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย
จ ำนวน 600.00 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวน 288.63 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ ไดท้  ำกำรโอนหุ้นดงักล่ำว 
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 
(4) ณ วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 บริษัทฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ ำกัด (“PBH”) สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็นบริษัทเขำ้ร่วมทุนกับ
โครงกำรหรือบริษทัอ่ืนท่ีมีศกัยภำพหรือมีกำรเก้ือหนุนกนั 
(5) ณ วนัท่ี 25 ตุลำคม 2560 PBH ได้จดัตั้ งบริษัทยอ่ย ช่ือ บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกัด (“IAA”) สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 90 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์และ ณ วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2561 IAA ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 200 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 
2561 IAA ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300 ลำ้นบำทโดยสัดส่วนกำรถือหุ้นของ PBH ณ ปัจจุบนั คือร้อยละ 100 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  

PREB ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง งำนโครงสร้ำงและงำนระบบขนำดใหญ่ โดยเน้นงำนก่อสร้ำงอำคำร 
อำคำรส ำนกังำน และงำนอำคำรสูง อีกทั้งยงัมีบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Turn-key Project) ซ่ึงเป็นกำร
ให้บริกำรตั้งแต่ออกแบบอำคำร ระบบกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งภำยใน ตลอดจนงำนสำธำรณูปโภค ซ่ึงช่วยให้ลูกคำ้
สำมำรถประหยดัตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง ทั้ งยงัไดส่ิ้งปลูกสร้ำงท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ยิ่งข้ึน กลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยของบริษทัฯไดแ้ก่ เจำ้ของโครงกำรต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน โดยกำรรับงำนจะมีทั้งในส่วนของกำรประมูล
งำน (ประมำณร้อยละ 40)  และกำรติดต่อโดยตรงจำกลูกคำ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และผลงำนในอดีตของ
บริษทัฯ (ประมำณร้อยละ 60) ซ่ึงบริษทัฯ จะก ำหนดรำคำค่ำก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีตน้ทุนบวกส่วนต่ำงก ำไรโดยก ำหนด
อตัรำก ำไรขั้นตน้ของแต่ละโครงกำรไวล่้วงหนำ้เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสม  

ผลงำนท่ีบริษทัไดรั้บในลกัษณะกำรประมูลงำนในหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจท่ีผ่ำนมำไดแ้ก่ อำคำร
เรียน และปฏิบัติกำรสถำปัตยกรรมของโครงกำรจดัตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี อำคำรของ SME BANK, Bangkok 
Airways  อำคำรสำธำรณสุข โรงพยำบำลอ ำเภอพระพทุธบำท จงัหวดัสระบุรี อำคำรมหำมกฎุรำชวทิยำลยั งำนก่อสร้ำง
บนัไดเล่ือน สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS  TOPS ซุปเปอร์มำร์เก็ต สถำนีบริกำร B-QUICK โรงพยำบำลท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน อำคำรในกลุ่ม JAY-MART  อำคำร Central world  โครงกำรเดอะรอยลัเรสซิเดน้ท ์
อำคำรจอดรถโรงแรมมิลเลเน่ียม อำคำรส ำนกังำนของกลุ่ม DTAC อำคำรและคลงัเก็บสินคำ้ของกลุ่มบริษทั Athens  
อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 25 ชั้น Le Monaco โครงกำร Centric Scene สุขุมวิท 64  โครงกำร Condominium  D65  โครงกำร 
Centric Scene รัชวิภำ อำคำรโรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa  อำคำรArt Museum  โรงแรม 24 ชั้นGrand 
Howard โรงงำน Precision พลำสติก  The Oriental Beach Condominium   อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 42 ชั้น Villa อโศก   
โรงงำน Oishi Aseptic  อำคำรโรงงำน Oishi UHT  อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 30 ชั้น The Trust ป่ินเกลำ้ และ The Trust 
พระรำม 3  อำคำรจอดรถวดัพระธรรมกำย โรงงำนอิชิตนัเฟส 2 โครงกำร  The Crest สุขุมวิท 34  The Room วงเวียน
ใหญ่  โครงกำร Ideo สำทร-ท่ำพระ โครงกำร Unixx  อำคำรRestaurant Thonglor  อำคำรพระผูป้รำบมำร  อำคำรชุดท่ี
พกัอำศยั 38 ชั้นAERAS Ashton Chula-silom   Whizdom ลำดพร้ำว  Premio Fresco  Ideo Mobi บำงซ่ือ  Mews เยน็
อำกำศ  Beatniq  The Loft Asoke โครงกำร Tela ทองหล่อ  โครงกำร Sand พระต ำหนกั  Whizdom ท่ำพระ อำคำรเรียน
รวมเฟส 2 มธ.รังสิต  อุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.รังสิต Target Place, Hotel and Executive  Service Residence  
Present Condominium ถนนเอกชยั ซอย 32 KKP Tower Renovation Ideo Mobi  Sukhumvit Eastpoint Vanissa 
Building Bangkok และในปี 2562 โครงกำรก่อสร้ำงท่ีเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ Park Origin พญำไท Park Origin ทองหล่อ Ascott 
Embassy Sathorn โรงพยำบำลลำนนำ 3 ,The Estelle Phrom – Phong เป็นตน้   

 

ธุรกจิผลติและขายวสัดุก่อสร้าง 
PCM มีโรงงำนอยู ่3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธำนี บนถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ด ำเนินธุรกิจผลิต และขำย

วสัดุก่อสร้ำง  ให้บริกำรติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง ภำยใตช่ื้อ   วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตของ PCM ไดแ้ก่ 
ปูนซีเมนต ์เหลก็ ลวดแรงดึงสูง หิน และทรำย ซ่ึง PCM ไดจ้ดัซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยไม่มีกำรซ้ือวตัถุดิบ
จำกผูจ้  ำหน่ำยรำยใดเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมดผลิตภณัฑห์ลกัสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
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1. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ (SOLID PLANKS)/ แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ (CORRUGATED PLANKS) 
เป็นแผ่นคอนกรีตอดัแรงท่ีมีขนำดควำมหนำ  5-6  ซม.  กวำ้ง  35  ซม.  และยำวตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ เม่ือน ำมำวำงเรียงชิดกนัตลอดควำมยำวคำนของอำคำร และเทคอนกรีตทบัหน้ำ (CONCRETE 
TOPPING) บนแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป จะไดพ้ื้นอำคำรท่ีมีควำมแขง็แรงทนทำน กำรใชแ้ผน่พ้ืนส ำเร็จรูปชนิด
น้ีจะท ำให้กำรก่อสร้ำงรวดเร็ว และประหยดักว่ำกำรก่อสร้ำงแบบท่ีใชไ้มแ้บบ และหล่อคอนกรีตในท่ี 
ผลิตภณัฑท์ั้ง 2 ประเภทมีลกัษณะและคุณสมบติักำรใชง้ำนท่ีคลำ้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 
 แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ (Solid Planks) 

เป็นแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรงขนำดกวำ้ง 35 ซม. หนำ 5 ซม. ลกัษณะพ้ืนดำ้นทอ้งจะเรียบ  เม่ือวำง
บนคำนแลว้สำมำรถเทปูนทบัหนำ้ไดเ้ลย ถำ้ตอ้งปูบนพ้ืนท่ีขนำดกวำ้ง อำจตอ้งใชไ้มช่้วยค ้ำยนั
ดำ้นล่ำงเพ่ือไม่ใหพ้ื้นแอ่นตวั เน่ืองจำกลกัษณะพ้ืนทอ้งท่ีเรียบ ถำ้ใชปู้พ้ืนท่ีชั้นบนของอำคำร อำจ
ไม่ตอ้งตีฝ้ำก็ได ้แผน่พ้ืนชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลำยมำกท่ีสุด 
 

 
 

 แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ (Corrugated Planks) 
มีคุณสมบติัเหมือนกบัแผน่พ้ืนทอ้งเรียบทุกประกำร เพียงแต่มีควำมหนำ 6 ซม. ลกัษณะพ้ืนทอ้งจะ
เป็น 3 ขำ ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดทอ้งเรียบแลว้ น ้ ำหนกัของแผน่จะไม่ต่ำงกนัมำกนกัแมจ้ะมี
ควำมหนำมำกกว่ำ เน่ืองจำกลกัษณะของกำรเวำ้เป็น 3 ขำด้ำนล่ำง จึงช่วยลดน ้ ำหนักของเน้ือ
คอนกรีตท่ีไม่จ ำเป็นออกไปดว้ยควำมหนำท่ีมำกกวำ่ดงักล่ำว ท ำใหส้ำมำรถเพ่ิมขนำดควำมยำวของ
แผ่นพ้ืนท่ีจะวำงบนคำนได้ยำวข้ึนโดยพ้ืนไม่แอ่นตัว ซ่ึงช่วยให้ไม่ต้องใช้ไม้ค  ้ ำยนั เป็นกำร
ประหยดัค่ำใชจ่้ำย และเพ่ิมควำมสะดวกในกำรติดตั้ง รวมทั้งลดปัญหำเร่ืองปลวกท่ีเกิดจำกกำรใช้
ไมค้  ้ำยนั 
 

 
 
 



                                       บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   16  

 

2. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวง (Hollow Core Slab) 
 เป็นแผ่นคอนกรีตอดัแรงกลวง มีขนำดควำมกวำ้ง 1.20 เมตร มีควำมหนำแตกต่ำงกนั 5 ขนำด คือ  
8, 12, 15, 20 และ 25 ซม. ส ำหรับควำมยำวสำมำรถผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้   แผ่นพ้ืน
ส ำเร็จรูปชนิดน้ีถูกออกแบบมำส ำหรับใชก้บัอำคำรขนำดกลำง และขนำดใหญ่ท่ีตอ้งกำรรับน ้ ำหนกัมำก 

 

 
 

ความแตกต่างระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีตชนดิแผ่นพืน้ท้องเรียบ และชนิด 3 ขา 
 
ขนำดและลกัษณะ 
แผ่นพ้ืนทั้ง 2 ชนิด จดัเป็นแผ่นพ้ืนคอนกรีตส ำเร็จรูป (Precast Concrete) ท่ีเรียกวำ่ Planks หล่อดว้ยคอนกรีต
โดยมีลวดแรงดึงสูงขนำด 4 มม. หรือ 5 มม. เป็นตวัรับน ้ ำหนกัอยูใ่นเน้ือคอนกรีต มีขนำดท่ีนิยมเป็นมำตรฐำน
ในทอ้งตลำดคือมีควำมกวำ้ง 35 ซม. เท่ำกนัทั้ง 2 ประเภท ควำมยำวของแผ่นเปล่ียนแปลงตำมควำมตอ้งกำรใช้
งำน ลกัษณะส ำคญัท่ีท ำใหพ้ื้นทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบติัต่ำงกนัไปบำ้งคือ มีควำมหนำต่ำงกนั แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบ 
หนำ 5 ซม. แผน่พ้ืน 3 ขำ หนำ 6 ซม. 
 
ลกัษณะท่ีเหมือนแผน่กระดำนของแผ่นพ้ืนชนิดท่ีเรียกวำ่ Planks น้ีท ำให้มีควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ผูใ้ชง้ำน
สำมำรถหล่อคำนแลว้วำงแผ่นพ้ืนพำดบนคำนแลว้เทคอนกรีตทบัหน้ำไดเ้ลย ท ำให้เกิดควำมสะดวกในกำร
ก่อสร้ำงมำกข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบักำรหล่อพ้ืนกบัท่ี ซ่ึงตอ้งตั้งค  ้ำยนัท ำไมแ้บบแลว้เทคอนกรีต ซ่ึงจะเสียทั้ง
เวลำและโอกำสในกำรท ำงำนดำ้นล่ำงของพ้ืนดงักล่ำว เน่ืองจำกติดไมค้  ้ำยนั 
 
ขอ้จ ำกดัของแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 
ในระยะแรกนั้น แผ่นพ้ืน Planks มีแต่เฉพำะแบบทอ้งเรียบเท่ำนั้น ซ่ึงถึงแมจ้ะช่วยให้ท ำงำนไดเ้ร็วข้ึนและลด
ค่ำใชจ่้ำยในเร่ืองไมแ้บบและไมค้  ้ำยนัไดแ้ลว้ก็ตำม ขอ้จ ำกดัของแผน่พ้ืน Planks ก็มี เน่ืองจำกแผ่นพ้ืนมีน ้ ำหนกั
ของตวัเองอยูด่ว้ย เม่ือวำงพำดบนคำนแลว้ถำ้พ้ืนมีขนำดยำวดว้ยน ้ ำหนกัตวัของแผ่นพ้ืนและดว้ยควำมยำวของ
แผ่น แผ่นจะมีกำรแอ่น หรือตกทอ้งชำ้ง เหมือนกบักำรพำดไมก้ระดำนบนคำนเช่นกนั ดงันั้นกำรก่อสร้ำงบน
ขนำดพ้ืนท่ียำวมำกๆ บำงคร้ังจ ำเป็นตอ้งมีกำรใช้ไม้ค  ้ ำยนัเพ่ือช่วยพยุงด้ำนล่ำงของแผ่นไม่ให้ตกท้องช้ำง
ระหวำ่งกำรเทคอนกรีตทบัหนำ้ ซ่ึงท ำใหเ้กะกะในกำรท ำงำนดำ้นล่ำงและส้ินเปลืองไมค้  ้ำยนัเช่นกนั 
กำรพฒันำมำเป็นแผน่พ้ืนชนิด 3 ขำ 
ในปี 2541 เน่ืองจำกมีงำนก่อสร้ำงสะพำน หรือทำงยกระดบัเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงตอ้งมีกำรเทคอนกรีตดำ้นบน
ของทำงยกระดบั โดยในระยะแรกเทโดยใช้ไมแ้บบซ่ึงท ำให้ท ำงำนไดล้ ำบำกเน่ืองจำกอยู่ในท่ีสูงและตอ้ง
เสียเวลำถอดไมแ้บบอีก   วศิวกรของ PCM จึงพฒันำรูปแบบสินคำ้แผน่พ้ืนทอ้งเรียบ โดยตั้งโจทยว์ำ่  
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1. แผน่พ้ืนดงักล่ำวจะท ำหนำ้ท่ีแทนไมแ้บบ เม่ือเทคอนกรีตทบัดำ้นบนแลว้สำมำรถเป็นเน้ือเดียวกนัไปเลยท ำ
ใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลำถอดไมแ้บบ  
2. แผน่พ้ืนดงักล่ำวตอ้งมีน ้ ำหนกัเบำท่ีสุด เพ่ือไม่ใหเ้ป็นกำรเพ่ิมน ้ ำหนกับนทำงยกระดบัดงักล่ำว 
จำกกำรออกแบบและกำรทดลองของวิศวกร ไดแ้ผ่นพ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นลอนมีหลำยขำ (Corrugated) ออกมำ
โดยในระยะแรกมี 6 ขำ โดยมีหลกักำรวำ่ในแผ่นพ้ืนท่ีมีลกัษณะเหมือนไมก้ระดำนแต่เดิมนั้น มีเน้ือคอนกรีตท่ี
ไม่มีควำมจ ำเป็นอยูด่ว้ย กำรน ำเน้ือคอนกรีตดงักล่ำวออกไปไม่มีผลให้คุณสมบติัของแผ่นพ้ืนลดลงแต่อยำ่งใด 
แต่กลบัท ำให้น ้ ำหนกัของแผ่นพ้ืนลดลงไดเ้ป็นอยำ่งมำก ซ่ึงช่วยให้วิศวกรสำมำรถเพ่ิมควำมหนำของแผ่นพ้ืน
ชนิดหลำยขำไดด้ว้ย โดยไม่ท ำใหคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งกำรเสียไป 
กำรท่ีสำมำรถท ำใหแ้ผ่นพ้ืนชนิดหลำยขำมีควำมหนำ (6 ซม.) มำกกวำ่แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบแบบเดิม (5 ซม.) โดย
ไม่ท ำให้คุณสมบติัในดำ้นอ่ืนๆ เสียไปนั้น ท ำให้สำมำรถแกปั้ญหำในเร่ืองกำรตกทอ้งชำ้งหรือกำรแอ่นตวัลง
ของแผ่นพ้ืนกรณีท่ีระยะพำดบนคำนมีระยะยำวมำกๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจำกแผ่นท่ีหนำกวำ่ย่อมมีควำม
แขง็แรงในตวัเองสูงกวำ่แผน่ท่ีบำงกวำ่อยูแ่ลว้ 
หลงัจำกนั้น PCM ไดพ้ฒันำสินคำ้ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง จำก 6 ขำ เป็น 5 ขำ จนในระยะสุดทำ้ยเป็นแผน่พ้ืน
ชนิด 3 ขำในปัจจุบนัน้ี 
 
ควำมแตกต่ำงในลกัษณะกำรใชง้ำนและกำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 
1. ในคุณสมบติัของกำรใชง้ำนท่ีเหมือนกนัและท่ีขนำดของควำมยำวเกินกวำ่ 3.90 เมตรข้ึนไป รำคำต่อตำรำง
เมตรของแผ่นพ้ืน 3 ขำ จะแพงกว่ำ แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบประมำณตำรำงเมตรละ 10 บำท (ควำมยำวตั้งแต่ 3.90 
เมตร ลงมำ ท่ีคุณสมบติัเท่ำกนัรำคำจะเท่ำกนั) แต่ผูบ้ริโภคจะลดตน้ทุนในเร่ืองไมค้  ้ำยนัและระยะเวลำก่อสร้ำง
ไดม้ำก ดงันั้น ผูรั้บเหมำหรือเจำ้ของบำ้นจะตอ้งพิจำรณำควำมตอ้งกำรวำ่ในบริเวณดงักล่ำวควรใชพ้ื้นชนิดใด 
ตวัอย่ำงเช่นพ้ืนบำ้นชั้นล่ำง ถำ้ใชแ้ผ่นพ้ืนทอ้งเรียบตอ้งมีค ้ ำยนัซ่ึงตอ้งปล่อยท้ิงไวใ้ตต้วับ้ำนไปเลย ถือเป็น
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นตน้เหตุของปลวกในระยะต่อไป ผูบ้ริโภคหรือเจำ้ของบำ้นท่ีเขำ้ใจจะเลือกใชแ้ผ่น
พ้ืน 3 ขำ หรือขนำดหอ้งท่ีใหญ่มำกเช่นกวำ้ง 5 เมตร กำรใชแ้ผน่พ้ืน 3 ขำ ก็จะช่วยลดค่ำใชจ่้ำยโดยรวมลงได ้
2. แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบมีลกัษณะแผ่นดำ้นล่ำงเรียบ เหมำะกบักำรใชง้ำนกบับำ้นหรืออำคำรท่ีไม่มีฝ้ำจึงเป็นท่ี
นิยมมำกในบำ้นหรือท่ีพกัอำศยัรำคำถูก ในขณะท่ีพ้ืน 3 ขำ จ ำเป็นตอ้งมีฝ้ำเพ่ือปกปิดลูกฟูกใตพ้ื้น จึงเหมำะกบั
บำ้นในระดบัรำคำปำนกลำงข้ึนไป 
3. แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบมีจ ำหน่ำยในตลำดมำนำนแลว้จึงเป็นท่ีนิยมของผูรั้บเหมำและสถำปนิกโดยทัว่ไป กำร
ออกแบบจึงมกัก ำหนดคุณสมบติัเป็นแผ่นพ้ืนทอ้งเรียบไวก่้อน ผูรั้บเหมำหรือเจำ้ของบำ้นจึงมกัจะใชแ้ผ่นพ้ืน
ทอ้งเรียบตำมท่ีก ำหนด 
       นอกจำกควำมแตกต่ำงในเร่ืองคุณสมบติัของควำมหนำ ซ่ึงช่วยในเร่ืองกำรแอ่นตวัแลว้ คุณสมบติัของพ้ืน
ทอ้ง 2 ชนิด ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัเลย สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ 100% เพียงแต่มีตน้ทุนในเร่ืองกำรค ้ ำยนั
เพ่ิมข้ึนส ำหรับแผน่พ้ืนทอ้งเรียบเท่ำนั้น อยำ่งไรก็ตำมท่ีควำมยำวในระดบัหน่ึงแลว้ แผ่นพ้ืน 3 ขำ ก็ตอ้งกำรค ้ำ
ยนัเช่นกนั 

3. เสำเขม็ 
 เป็นเสำคอนกรีตอดัแรงหนำ้ตดัเป็นรูปตวั “I” ผลิตโดยใชแ้ท่นผลิตและเคร่ืองจกัรชุดเดียวกบัท่ีใช้
ผลิตแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวง จึงสำมำรถสลบัหรือปรับเปล่ียนกำรผลิตกบัแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูประบบ
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กลวงได้ตลอดเวลำ มีคุณสมบัติ เป็นเสำเข็มขนำดเล็กท่ีใช้ท ำเป็นเสำร้ัวของบ้ำนในโครงกำร
อสังหำริมทรัพยต์่ำงๆ หรือใช้ตอกเป็นฐำนรำกของบ้ำนพกัอำศัยหรืออำคำรขนำดเล็ก เช่น อำคำร
พำณิชย ์นิยมใชก้นัแพร่หลำย โดยเฉพำะในโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยต์่ำงๆ  วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำร
ผลิตเหมือนกบัแผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวงทุกประกำร คือ ประกอบดว้ย ปูนซิเมนต ์ทรำย หิน น ้ ำ และ
ลวดอดัแรง 
 

 
 
4. คอนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Fibre Reinforced - GRC) 
 GRC เป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตส ำเร็จรูปอีกชนิดหน่ึง ท่ีผลิตข้ึนจำกส่วนผสมของซีเมนต ์ทรำยและใย
แกว้ชนิดพิเศษ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกัและใช้กนัแพร่หลำยในประเทศเยอรมนีและประเทศญ่ีปุ่น เป็น
ผลิตภณัฑต์กแต่งท่ีมีพ้ืนผิวเรียบสวยงำมสำมำรถท ำเป็นรูปแบบต่ำงๆ ได ้กำรติดตั้งรวดเร็ว GRC เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ ำหนกัเบำ และสำมำรถผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของสถำปนิกและวิศวกร ปัจจุบนั GRC 
ไดถู้กน ำไปใชใ้นงำนต่ำงๆ ดงัน้ี: 
งำนดำ้นวศิวกรรม ผนงักนัเสียงทำงด่วน ผนงักนัเสียงในอุโมงคร์ถไฟใตดิ้น 
                ผนงัภำยนอกอำคำร หลงัคำ กนัสำด ฯลฯ  
งำนดำ้นสถำปัตยกรรม งำนประดบัภำยนอกอำคำรท่ีตอ้งกำรควำมละเอียดและควำมสวยงำมเป็นพิเศษ  
นอกจำกผลิตภณัฑห์ลกัขำ้งตน้ PCM ยงัมีกำรผลิตบลอ็กปูถนน ในช่วงท่ีมีก ำลงักำรผลิตเหลือจำกกำรใช้
ผลิตสินคำ้หลกั  
 
ตวัอย่างผลติภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว 
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 นอกจำกน้ี PCM ยงัท ำธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้วสัดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ เช่น กระเบ้ืองมุงหลงัคำ ปูนซีเมนต ์
คอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงรำยไดจ้ำกธุรกรรมดงักล่ำวในปี 2548 คิดเป็นสัดส่วนรำยไดป้ระมำณร้อยละ 10 
ของรำยไดร้วมของ PCM วตัถุประสงคห์ลกัของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวนอกจำกเพ่ือรักษำสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่ำงคู่คำ้แลว้ ยงัเป็นกำรเพ่ิมยอดสั่งซ้ือกับผูข้ำยวตัถุดิบให้ PCM ดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะมี
ส่วนลดจำกยอดซ้ือใหก้บัลูกคำ้ (Volume Discount) ซ่ึงเป็นส่วนท่ี PCM จะไดป้ระโยชน์มำกจำกกำรซ้ือ
วตัถุดิบมำเพื่อใชใ้นกำรผลิตสินคำ้หลกั 
 
5.คอนกรีตส ำเร็จรูป (Pre-Cast Concrete) 
 Pre-Cast Concrete คือ คอนกรีตส ำเร็จรูปท่ีผลิตจำกโรงงำนแลว้น ำไปประกอบท่ีหนำ้งำน อำทิ เช่น 
ผนงั พ้ืน หรือคำน เป็นตน้ ในอดีตท่ีผ่ำนมำ PCM ไดผ้ลิตผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป Pre-cast เพ่ือใชก้บั
อำคำรสูง เช่น ผนงัภำยนอกของคอนโดมิเนียม ผนงัภำยนอกของอำคำรสูงท่ีใชเ้ป็นส ำนกังำนเป็นตน้ มำ
อย่ำงต่อเน่ือง แต่ดว้ยเหตุท่ีวำ่งำนดงักล่ำวเป็นลกัษณะของงำนว่ำจำ้งให้ผลิตเป็นคร้ังครำวไป (Tailor 
Made) เม่ือหมดงำนก็ตอ้งหำงำนใหม่ ตอ้งท ำแบบหล่อใหม่รำยไดจ้ำกผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปดงักล่ำวจึง
ไม่สม ่ำเสมอ และไม่สูงมำกนกั ดว้ยกำรเลง็เห็นวำ่ปัญหำแรงงำนขำดแคลนจะเป็นปัญหำใหญ่ในอนำคต 
ในปี 2553 ท่ีผ่ำนมำ PCM จึงตดัสินใจลงทุนเพ่ิมเติมประมำณ 40 ลำ้นบำท ดดัแปลงโรงงำนเดิมและ
ดดัแปลงเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิมมำเพ่ือใช้ผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูปส ำหรับอำคำรพกัอำศยัท่ีเป็น
แนวรำบ ไดแ้ก่ ทำวน์เฮำ้ส์ หรือบำ้นเด่ียว ซ่ึงตลำดก ำลงัขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง โดยช้ินส่วนคอนกรีต
ดงักล่ำว ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นผนังและพ้ืน ส ำหรับอำคำรทั้งหลงั โดย PCM สำมำรถจะหำผูซ้ื้อซ่ึงเป็น
เจำ้ของโครงกำรขนำดใหญ่ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรกำรใชว้สัดุดงักล่ำวปีละหลำยพนัหลงัไดโ้ดยไม่ยำก ซ่ึงจะ
ท ำให้ PCM มีรำยไดจ้ำก Pre-cast อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจำกในโครงกำรเดียวกนัจะมีบำ้นหลำยร้อย
หลงัซ่ึงมีแบบเพียงไม่ก่ีแบบเท่ำนั้น โดยปัจจุบนัในปี 2554 ก ำลงักำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนสำมำรถรองรับกำร
สัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ไดแ้ลว้     

 
รูปภาพการผลติ 

Pre-Cast Concrete ส ำหรับกำรก่อสร้ำงแบบ Mass Product 
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PCM ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี โดยไดล้งทุนขยำยก ำลงัผลิต  
พ้ืนและผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปเพ่ือประกอบเป็นบำ้น Pre-Cast 

โดยจะมีก ำลงัผลิตประมำณ 250,000 ตร.ม. ต่อปี 
หรือคิดเป็นบำ้นส ำเร็จรูปประมำณ 500 หลงัต่อปี 
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เม่ือมีกำรใชช้ิ้นส่วนส ำเร็จรูป Pre-Cast Concrete System 
ส ำหรับบำ้นเด่ียว 1 หลงัจะช่วยลดเวลำก่อสร้ำงในส่วนของงำนโครงสร้ำง 

ลงไดจ้ำกประมำณ 60 วนั/หลงั เหลือ 8 วนั/หลงั 
 

 

 
ธุรกจิลงทุนในกจิการอ่ืน 
 PBH ประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทัฯอ่ืน (Holding Company) บริษทัฯ มีเป้ำหมำยในกำรขยำยกำร
ลงทุนไปยงัธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง (Recurring Income) ทั้งน้ีเพ่ือสร้ำงควำมคล่องตวัในกำรขยำย
ธุรกิจ และเปิดโอกำสในกำรหำผูร่้วมทุนท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะในธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้ในอนำคตบริษทัฯ สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมและอตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
ขำย คือ บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั มีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100   นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัไดมี้กำรลงทุนร่วมกบับริษทั
อ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรของบริษทัฯ   โดยปัจจุบนัมีกำรลงทุนร่วมกบั บริษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั (“PPA”) มี
สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 49 , บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (“PPD”) มีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 40 และ 
บริษทั ชินวะ เอส39 จ ำกดั (“SHINWA S39”) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49 , บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั 
(“REVO”) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 35 , บริษทั เอ็นริช วิลล่ำ จ ำกดั (“AI”) ท่ีมีลกัษณะกำรร่วมทุนตำมสัญญำร่วม
ทุนซ่ึงมีผลตอบแทนท่ีร้อยละ 40 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

IAA หรือ บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ ำกดั จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ ในปัจจุบนับริษทัฯ มีท่ีดินซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ  4 แปลง คือ บริเวณซอยสุขุมวิท 26  
บริเวณซอยสุขุมวิท 24 , บริเวณบำงแวก-พุทธมณฑลสำย3 และ บริเวณหนำมแดง บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำร
เจริญเติบโตอย่ำงมัน่คงและต่อเน่ือง โดยอำศัยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงจะช่วยให้สำมำรถบริหำรตน้ทุนในกำรด ำเนินโครงกำรไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีตน้ทุนท่ีต ่ำกว่ำคู่
แข่งขนั เป็นกำรสร้ำงควำมไดเ้ปรียบเชิงกำรแข่งขนัอีกประกำรหน่ึง  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ก การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคญั 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 

บริษัทมกีลยุทธ์ทางการตลาดดงันี ้
 

1. พิจำรณำขอ้มูลของโครงกำร ท ำเลท่ีตั้งโครงกำร วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและประวติัของผูว้่ำจำ้ง ก่อนกำร
ประมูลงำน เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรรับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำง 

2. กำรส่งมอบงำนท่ีตรงตำมเวลำ โดยใชเ้ทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง Precast ท ำให้สำมำรถผลิตผลงำนท่ีมีคุณภำพ
สม ่ำเสมอในเวลำท่ีรวดเร็ว 

3. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยใชว้ศิวกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงเพื่อใหง้ำนมี
ประสิทธิภำพ ไดม้ำตรฐำน และมีคุณภำพ 

4. ควำมสำมำรถในกำรรับงำนดว้ยรำคำค่ำก่อสร้ำงท่ีต ่ำกว่ำเม่ือเทียบกับผูรั้บเหมำขนำดใหญ่ เน่ืองจำกกำร
บริหำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตและกำรด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรออกแบบ
และก่อสร้ำงโดยใชเ้ทคโนโลยแีละควำมเช่ียวชำญ ท ำใหร้ำคำต ่ำกวำ่คู่แข่งขนัในขนำดเดียวกนั 

5. กำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Turn-key Project) เป็นกำรให้บริกำรตั้งแต่กำรออกแบบอำคำร ระบบ
กำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งภำยใน ตลอดจนงำนสำธำรณูปโภค ซ่ึงช่วยให้สำมำรถประหยดัต้นทุนในกำร
ก่อสร้ำง และไดส่ิ้งก่อสร้ำงท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

6. กำรให้บริกำรหลงักำรขำย ดว้ยควำมรับผิดชอบในทุกโครงกำร เพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยำวกบั
ลูกคำ้ 

7. กำรใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำดในกำรหำงำน โดยส่งพนกังำนดำ้นกำรตลำดไปติดต่อกบัสถำปนิกของโครงกำร
ต่ำงๆ โดยให้ค  ำปรึกษำในกำรออกแบบและวำงแผนกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะ
ยำว 

 

จ านวนและขนาดคู่แข่งขัน 
ในตลำดผูรั้บเหมำก่อสร้ำงในประเทศ ทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยมี์เป็นจ ำนวนมำก  

ยิง่ถำ้นบัรวมผูรั้บเหมำรำยยอ่ย จะยิ่งมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนไปอีก   แต่อยำ่งไรก็ตำมประเภทของผูรั้บเหมำ สำมำรถแยกเป็น
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ตำมขนำดไดป้ระมำณดงัน้ีคือ   1. ผูรั้บเหมำรำยย่อย  (ซ่ึงจะรับทั้งงำนโครงสร้ำงและงำนระบบ)   2. ผูรั้บเหมำงำน
ระบบ  3. ผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงและงำนระบบรำยใหญ่ 4. ผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระดบัใหญ่ เช่นงำน 
infrastructure โดยจะมีกำรจัดประเภทของผูรั้บเหมำอีกว่ำเป็นผูรั้บเหมำท่ีรับท ำงำนก่อสร้ำงบ้ำน แนวรำบ  กับ
ผูรั้บเหมำท่ีรับงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดสูง และผูรั้บเหมำท่ีรับงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่อีกดว้ย 
โดยทัว่ไปผูรั้บเหมำท่ีรับงำนรำชกำรเป็นหลกัมกัจะไม่ค่อยรับงำนเอกชน ในขณะท่ีผูรั้บเหมำงำนเอกชนเป็นหลกัก็จะ
ไม่ค่อยรับงำนรำชกำร เน่ืองจำกควำมช ำนำญรวมถึงช่องทำงในกำรติดต่อมีควำมแตกต่ำงกนั และผูรั้บเหมำท่ีรับงำน
ก่อสร้ำงบำ้นแนวรำบมกัจะไม่ค่อยรับงำนโครงสร้ำงอำคำรสูงในลกัษณะรับงำนทั้งโครงกำร ซ่ึงชนิดของเน้ืองำน
แนวรำบท่ีเป็นกำรสร้ำงบำ้นกบักำรสร้ำงอำคำรสูงมีควำมแตกต่ำงกนั โดยผูรั้บเหมำท่ีรับงำนบำ้นมกัจะเป็นผูรั้บเหมำ
รำยยอ่ยท่ีรับงำนตรงกบัเจำ้ของโครงกำร มีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นไป เช่นงำนก่อ งำนฉำบ หรืองำนบนัได เป็นตน้ ซ่ึง
จ ำเป็นตอ้งใชแ้รงงำนคนมำกกวำ่เคร่ืองจกัร ในขณะท่ีผูรั้บเหมำงำนท่ีรับงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่จะใชเ้คร่ืองจกัร
มำกกว่ำแรงงำนคน  ท ำให้โอกำสท่ีผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงอำคำรสูงจะรับงำนก่อสร้ำงบำ้นแนวรำบทั้งโครงกำรจึง
เป็นเร่ืองยำก  

 

ส ำหรับ บมจ.พรีบิลท ์ในส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงในปัจจุบนั ถือวำ่เป็นผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำง และงำนระบบ
ขนำดใหญ่ ท่ีเนน้งำนก่อสร้ำงอำคำร  อำคำรส ำนกังำน  และ งำนอำคำรสูง โดยคู่แข่งในปัจจุบนัจะเป็นผูรั้บเหมำรำย
ใกลเ้คียงกัน ทั้ งท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพยแ์ละท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์แต่อย่ำงไรก็ตำม
เน่ืองจำกพฤติกรรมของกำรวำ่จำ้งเปล่ียนแปลงไป จำกอ ำนำจกำรต่อรองของผูรั้บเหมำท่ีมีเพียงเลก็นอ้ยไดเ้พ่ิมข้ึนมำอยู่
ในระดบัท่ีสำมำรถต่อรองได ้เน่ืองจำกปริมำณควำมตอ้งกำรในกำรก่อสร้ำงมีมำกข้ึน ในขณะท่ีผูรั้บเหมำท่ีสำมำรถ
ผลิตผลงำนไดเ้ป็นท่ีน่ำพอใจมีนอ้ยลง  ผูว้ำ่จำ้งไม่อยำกเผชิญกบัควำมเส่ียงในกำรควบคุมงำนเอง กบักำรจำ้งงำนกบั
ผูรั้บเหมำรำยยอ่ย จึงท ำใหอ้ ำนำจต่อรองของผูรั้บเหมำระดบัใหญ่ และท ำงำนท่ีมีคุณภำพในปัจจุบนัดีข้ึน ซ่ึงบริษทัได้
เพ่ิมอ ำนำจต่อรองและปรับเปล่ียนวิธีกำรรับงำนโดยกำรสร้ำงพนัธมิตรทำงกำรคำ้เพ่ิมมำกข้ึน  จึงท ำให้ในปัจจุบัน
บริษทัไดรั้บงำนต่อเน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทัโดยไม่ตอ้งมีกำรประมูลงำนแข่งขนัรำคำกนัเพ่ิมข้ึน 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทัคือ เจำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ และเอกชน  ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ และฐำนะ
กำรเงินท่ีมัน่คง  บริษทัมีเป้ำหมำยวำ่จะรับงำนท่ีให้ผลตอบแทนสูง ควำมเส่ียงต ่ำก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยมิไดส้นใจ
ประเภทของงำน และพยำยำมรับงำนต่อเน่ืองจำกลูกคำ้ท่ีมีเครดิตดี เคยท ำงำนร่วมกนัมำก่อน และไม่เคยเกิดปัญหำ 

  
นโยบายราคา 

บริษทัตั้งเป้ำหมำยให้สำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำด ซ่ึงจะก ำหนดรำคำค่ำก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีตน้ทุนบวกส่วนต่ำง
ก ำไรและก ำหนดอตัรำก ำไรขั้นตน้ของแต่ละโครงกำรไวก่้อนล่วงหนำ้เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสม หำกรำคำท่ี
ลูกคำ้ก ำหนดต ่ำกวำ่ท่ีบริษทัก ำหนดไว ้บริษทัจะไม่รับงำนนั้นๆ   

ตน้ทุนและควำมเส่ียงท่ีบริษทัใชเ้ป็นปัจจยัในกำรพิจำรณำรับงำนจะรวมไปถึงตน้ทุนทำงกำรเงิน และควำมเส่ียง
ดำ้นกำรเรียกช ำระเงินด้วย  บริษทัจะปฏิเสธกำรรับงำนท่ีมีควำมเส่ียงดังกล่ำวขำ้งตน้รวมไปถึงควำมเส่ียงในกำร
ก่อสร้ำงในสถำนท่ีและวธีิกำรก่อสร้ำงท่ีอำจเกิดควำมผิดทำงดำ้นกฎหมำยและส่ิงแวดลอ้มได ้
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ปัจจุบนับริษทัมีกำรรับงำนหลำยรูปแบบซ่ึงอำจสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 

 งำนประกวดรำคำ ท่ีไดรั้บเชิญจำกลูกคำ้โดยตรง ประมำณร้อยละ 20 
 งำนประกวดรำคำ ท่ีไดรั้บเชิญจำกบริษทัท่ีปรึกษำหรือบริษทัออกแบบ ประมำณร้อยละ 20 
 งำนประกวดรำคำ ท่ีไดรั้บเชิญจำกหน่วยงำนรำชกำร ประมำณร้อยละ 0 
 กำรว่ำจำ้งโดยตรงจำกลูกคำ้ โดยดูจำกคุณสมบัติ และผลงำนเป็นหลกั เน่ืองจำกบริษทัมีผลงำน

 มำกมำย ซ่ึงเป็นปัจจยัใหลู้กคำ้มีควำมมัน่ใจ และรำคำมกัจะถูกก ำหนดให้ผูรั้บเหมำทุกรำยในรำคำ
 เดียวกนั ประมำณร้อยละ 60  

 
ธุรกจิผลติ และ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
PCM ไดใ้ชก้ลยุทธ์ในกำรแข่งขนั โดยกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้และกำรบริกำร โดยสินคำ้ของ 

PCM เป็นท่ีรู้จกัดีในกลุ่มลูกคำ้ผูรั้บเหมำ ซ่ึงเป็นลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย โดย PCM มีนโยบำยรำคำท่ีปรับตำม
ตน้ทุนกำรผลิตและสำมำรถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรำยอ่ืนในตลำดเดียวกนัได ้

 

 จุดแขง็ของ PCM เป็นผูอ้ยูใ่นอุตสำหกรรมมำนำน เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่ม
ลูกคำ้ ในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 

 จุดอ่อนของ PCM ไม่มีกลุ่ม/เครือบริษทั ท่ีผลิตวตัถุดิบครบวงจร   
 

จ านวนและขนาดคู่แข่งขัน 
แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท้องเรียบมีผูผ้ลิตในท้องตลำดอยู่เป็นจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรำยย่อย  

ปัจจุบนั PCM จดัเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่ 1 ใน 2 รำยท่ีอยู่ในตลำดท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดในกรุงเทพฯ และจงัหวดั
ใกลเ้คียง ส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ ส ำหรับแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวงนั้น PCM มีส่วนแบ่งกำรตลำดนอ้ยมำก เม่ือ
เปรียบเทียบกบั CPAC (บริษทัในเครือปูนซีเมนตไ์ทย) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ 

ส ำหรับผลิตภณัฑเ์สำเข็มนั้น มีผูผ้ลิตในตลำดจ ำนวนมำก เน่ืองจำกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น
นกั 

ในส่วนของผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแกว้ มีคู่แข่งขนัน้อยรำย คู่แข่งท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่ PCM ไดแ้ก่ 
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง และ บจ. พรีเมียร์ แต่ถือไดว้ำ่เป็นกำรผลิตสินคำ้ต่ำงประเภทกนั 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

ลกัษณะของลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นผูรั้บเหมำ เจ้ำของโครงกำรบำ้นจดัสรร และผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีขำย
ใหก้บังำนรำชกำร โดยมีสดัส่วนจำกลูกคำ้แต่ละกลุ่มประมำณร้อยละ 18, 76 และ 6 ตำมล ำดบั 
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นโยบายราคา 
 

PCM มีกำรก ำหนดรำคำขำยส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย และใหส่้วนลดส ำหรับลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้ในปริมำณ
และเง่ือนไขท่ี PCM ก ำหนดโดยมีมำตรฐำนของสินคำ้ ซ่ึงถำ้เปรียบเทียบรำคำขำยสุทธิกบัคู่แข่งขนัแลว้ ระดบั
รำคำขำยแผน่พ้ืนทอ้งเรียบของ PCM จะใกลเ้คียงกบัคู่แขง่ขนัจึงมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำกบั
คู่แข่งรำยอ่ืนได ้

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 

PCM จะแบ่งช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตำมประเภทของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีต่ำงกนั ดงัน้ี 

1. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ/แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ และแผน่พ้ืนส ำเร็จระบบกลวง และเสำเข็ม – ส่วนใหญ่
จะขำยผ่ำนพนักงำนขำยตรงให้กับลูกคำ้โดยตรง หรือขำยผ่ำนผูแ้ทนจ ำหน่ำย โดยจะมีผูเ้ช่ียวชำญให้
ค  ำปรึกษำเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์่ำงๆ นอกจำกนั้นยงัมีบริกำรจดัส่งสินคำ้ บริกำรรับติดตั้ง PCM มีหลกัเกณฑ์
หลกัๆ ในกำรแต่งตั้งผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงัน้ี 
 มีศกัยภำพและแนวโนม้ในกำรขำยสินคำ้ โดยพิจำรณำจำกธุรกิจท่ีมีอยู ่
 มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีเช่ือถือได ้โดยพิจำรณำขอ้มูลจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ย 

2. คอนกรีตเสริมใยแกว้ (GRC) – เน่ืองจำก GRC เป็นผลิตภณัฑท์ดแทนกำรหล่อคอนกรีตในสถำนท่ีก่อสร้ำง 
และเหมำะกบังำนสถำปัตยกรรมอยำ่งยิง่ ซ่ึงตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ดงันั้นกำรจ ำหน่ำยจะ
เป็นกำรแนะน ำผลิตภณัฑต์รงกบัควำมตอ้งกำรของสถำปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ เจำ้ของโครงกำร และ
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง 

3. งำน Precast ผนงัส ำเร็จรูป – กำรขำยผนงัส ำเร็จรูป จ ำเป็นตอ้งมีกำรผลิตแบบ ส ำหรับข้ึนรูปช้ินงำนจริง ซ่ึง
เหมำะจะเป็นกำรผลิตท่ีผลิตงำนเป็นช้ินเหมือนๆกนัจ ำนวนมำก  ดงันั้นกำรขำยงำนชนิดน้ี จึงเน้นไปท่ี
โครงกำรท่ีมีกำรสร้ำงบำ้นโดยใชร้ะบบ Precast  หรือ ขำยตรงกบั ผูรั้บเหมำหลกัท่ีรับเหมำงำนโครงกำร  
โดยจะมีกำรตกลงเร่ืองแบบก่อสร้ำง หรือ แบบลกัษณะบำ้นก่อนท่ีจะเร่ิมมีกำรผลิต  

 
 

ธุรกจิลงทุนในกจิการอ่ืน 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. บริษทัจะลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภำพ และมีโอกำสท ำก ำไรไดค้่อนขำ้งแน่นอน โดยจะมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เช่น ส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงสำมำรถใชป้ระสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำในกำร
พฒันำโครงกำรใหมี้อตัรำก ำไรท่ีสูงข้ึน 

2. บริษทัเลือกผูร่้วมลงทุนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจดัหำท่ีดิน และ/หรือ มีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำ
โครงกำร 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
 
1. บริษทัวำงแผนในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนท ำกำรซ้ือท่ีดิน เพ่ือใหไ้ดท่ี้ดินท่ีมีศกัยภำพเพียงพอ อยูใ่นท ำเลท่ีเป็น

ท่ีตอ้งกำร ในรำคำท่ีเหมำะสม คุม้ค่ำต่อกำรลงทุน และเป็นท่ีสนใจของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย 
2. บริษทัจะมีกำรเก็บ Land Bank ไวใ้นจ ำนวนท่ีไม่ท ำให้เกิดปัญหำระยะยำว เพ่ือให้บริษทัมีสภำพคล่อง

เพียงพอ และจะไม่ท ำกำรกูย้ืมเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเก็บไวจ้ ำนวนมำก  โดยจะค่อยๆพฒันำโครงกำรไปเร่ือยๆ  
และตอ้งมัน่ใจวำ่โครงกำรท่ีก ำลงัพฒันำอยู่สำมำรถผ่ำนพน้จุดคุม้ทุน จนสำมำรถสร้ำงก ำไรไดใ้นระดบั
หน่ึง และสำมำรถด ำเนินกำรต่อไดอ้ย่ำงไม่มีปัญหำ  บริษทัจึงจะเร่ิมพฒันำโครงกำรอ่ืนต่อไป (กำรเร่ิม
พฒันำโครงกำรใหม่ อำจจะเร็วหรือชำ้ ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ในขณะนั้น) 

3. บริษทัจ้ำงทีมขำยท่ีมีประสิทธิภำพ และมีฐำนลูกค้ำในมือเพ่ือให้เกิดผลตอบรับท่ีดีต่อกำรขำยในบำง
โครงกำร แต่ในขณะเดียวกันบริษทัก็ค่อยๆเพ่ิมพนักงำน และฝึกฝนพนักงำนเดิมให้มีประสิทธิภำพให้
สำมำรถรองรับงำนท่ีจะเพ่ิมข้ึนใน 

4. บริษทัมีควำมตั้งใจในกำรส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน ตรงเวลำ และมีควำมมุ่งมัน่ในกำรใหบ้ริกำร
ท่ีดีท่ีสุดกบัลูกคำ้ของบริษทั 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัมีกลุ่มลูกคำ้แปรเปล่ียนไปตำมโครงกำรท่ีบริษทัจะสร้ำงโครงกำรข้ึน โดยบริษทัจะใช ้ Brand ของ
โครงกำรเป็นตวัก ำหนดกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
  บริษทัใชก้ำรโฆษณำผำ่นส่ือต่ำงๆ เช่น ป้ำยโฆษณำ ส่ือ และส่ิงพิมพ ์โดยแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัๆ ไดด้งัน้ี  

 Web site ของโครงกำรและของบริษทั 
 ป้ำยโฆษณำ ส่ิงพิมพ ์หรือ ส่ือ media ต่ำงๆ 
 กำรออกบูธตำมงำนบำ้นและคอนโด 
 ผำ่นนำยหนำ้ตวัแทน 

 
 

ข สภาพการแข่งขนั 
 
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปี 2562 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์) 
 

ปี 2562 มูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงมีสัดส่วนเฉล่ีย 8.1% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) มีผลต่อกำรจำ้งงำนและมีควำมเช่ือมโยงกบัธุรกิจต่อเน่ืองท่ีหลำกหลำย เช่น ธุรกิจวสัดุก่อสร้ำง และ 
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ เป็นตน้ ซ่ึงงำนก่อสร้ำงของภำคเอกชน กระจุกตวัในงำนก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัเฉล่ีย 56% 
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ของมูลค่ำก่อสร้ำงงำนภำคเอกชนทั้งหมด ท่ีเหลือเป็นงำนก่อสร้ำง โรงงำนอุตสำหกรรมสัดส่วน 10% พำณิชยกรรม 
10% และอ่ืนๆ อีก 24% เช่น โรงแรม และโรงพยำบำล โดยงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนมกัผนัแปรตำมควำมเช่ือมัน่ ในกำร
ลงทุนซ่ึงข้ึนอยูก่บัปลำยปัจจยั ไดแ้ก่ สภำวะเศรษฐกิจ เสถียรภำพกำรเมือง กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและนโยบำย
กระตุน้กำรลงทุนของภำครัฐ ทั้งน้ี ผูรั้บเหมำรำยใหญ่ท่ีเนน้รับงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนโดยส่วนใหญ่มกัมีอตัรำก ำไร 
(Margin) มำกกวำ่รำยท่ีเน้นรับเหมำงำนภำครัฐ แต่โครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐส่วนมำกมีมูลค่ำสูงกวำ่โครงกำร
ขนำดใหญ่ของภำคเอกชน  
 
 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2563 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์) 
 
สภาพเศรษกจิโดยรวม 

จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 มีควำมรุนแรงและกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจโลกมำกกวำ่ท่ีเคยคำดกำรระบำดท่ี
เร่ิมตน้ในจีนไดแ้พร่กระจำยไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของโลกอย่ำงรวดเร็วนับจำกช่วงปลำยเดือนกุมภำพนัธ์เป็นตน้มำ โดย
ล่ำสุดองคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศใหก้ำรระบำดของ COVID-19 อยูใ่นระดบั pandemic จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ท ำ
ให ้EIC คำดวำ่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัมำกข้ึน ตำมกำรชะลอลงของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจประเทศหลกัท่ีไดรั้บ
ผลจำก COVID-19 ผำ่นมำตรกำรควบคุมโรคท่ีเขม้งวด ควำมมัง่คัง่ท่ีลดลง (Wealth effect) สะทอ้นจำกกำรลดลงของ
ดชันีตลำดหลกัทรัพยท์ัว่โลก และปัญหำดำ้น supply chain disruption ทั้งน้ี แนวโนม้เศรษฐกิจโลกและไทยยงัมีควำม
ไม่แน่นอนสูง ข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถของประเทศต่ำงๆ ในกำรควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 กำร
ประคบัประคองเศรษฐกิจระยะสั้น และกำรวำงรำกฐำนส ำหรับกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในระยะขำ้งหนำ้ หำกกำรแพร่
ระบำดทั้งในและต่ำงประเทศถูกควบคุมไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 2 ซ่ึงจะท ำให้จ ำนวนนกัท่องเท่ียวและมูลค่ำกำรส่งออก
ของไทยปรับตวัดีข้ึน ส่ิงส ำคญัท่ีทุกภำคส่วนตอ้งเร่งด ำเนินกำร คือกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกบัสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ทั้งในมิติกำรดูแลสุขภำพของประชำชน กำรดูแลแรงงำน และ
ผลกระทบกบัภำคธุรกิจเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนกำรวำงรำกฐำนส ำหรับอนำคต ซ่ึงจะมีส่วนส ำคญัใน
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจไทยหลงักำรระบำด COVID-19 ส้ินสุดลง คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะ
ขยำยตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจำกปี 2562 ตำมขอ้จ ำกดัท่ีเกิดจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19 ปัญหำภยัแลง้
ท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน และควำมล่ำชำ้ของกระบวนกำรงบประมำณ อยำ่งไรก็ตำม กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในช่วงท่ี
เหลือของปียงัมีปัจจยัสนับสนุนจำก 1) กำรปรับตวัดีข้ึนอย่ำงชำ้ๆ ของเศรษฐกิจโลกตำมกำรผ่อนคลำยลงของแรง
กดดนัจำกมำตรกำรทำงกำรคำ้ กำรลดลงของควำมเส่ียงจำกกำรแยกตวัของสหรำชอำณำจกัรแบบไร้ขอ้ตกลง และ
นโยบำยกำรเงินท่ีอยูใ่นภำวะผอ่นคลำย 2) กำรขยำยตวัในเกณฑท่ี์น่ำพอใจของอุปสงคภ์ำยในประเทศทั้งในดำ้นกำรใช้
จ่ำยภำคครัวเรือน และกำรลงทุนภำคเอกชนและภำครัฐ 3) แรงขยัเคล่ือนจำกมำตรกำรภำครัฐ ท่ีมีควำมครอบคลุมทั้งใน
ดำ้นกำรดูแลเกษตร ผูมี้รำยไดน้อ้ย SMEs และ4) ฐำนกำรขยำยตวัท่ีต ่ำกวำ่ปกติในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2562 ทั้งน้ี 
คำดวำ่มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้จะขยำยตวัร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียจะอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยบะ 5.3 ของ GDP 
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ธุรกจิก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 
 เศรษฐกิจไทยถดถอยมำอยำ่งต่อเน่ืองในระยะ 5 ปีท่ีผ่ำนมำส่งผลต่อเน่ืองถึงภำคธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและ
ธุรกิจผลิตในธุรกิจซีเมนต ์และวสัดุก่อสร้ำง ถึงแมว้ำ่ภำครัฐจะมีโครงกำรออกมำกระตุน้เศรษฐกิจอยำ่งต่อเน่ือง แต่ยงั
ไม่เพียงพอต่อกำรกระตุน้ตลำดในประเทศ  โดยคำดวำ่จะมีกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย หรือ อำจจะไม่มีเลย     องคก์ำร
เพ่ือควำมร่วมมือและกำรกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ (OECD) จะคำดกำรณ์ว่ำในปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะเขำ้สู่ภำวะท่ี
ถดถอยมำกข้ึน     ดว้ยปัจจยัลบหลำยประกำร เช่น สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน กำรลดลงของกำร
ลงทุนภำคธุรกิจและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง แต่อุตสำหกรรมปูนซีเมนตก็์ยงัสำมำรถขยำยตวัไดจ้ำกควำมตอ้งกำร
ของตลำดในประเทศ เน่ืองจำกกำรเร่งด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่น กำรก่อสร้ำงทำงพิเศษระหวำ่ง
เมือง กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงและรถไฟรำงคู่ เป็นตน้    
 
อสังหาริมทรัพย์ 
 แนวโน้มธุรกิจท่ีอยู่อำศยัปี 2563 จำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยและโลกในห้วงปีท่ีผ่ำนมำ ยงัคงส่งผลมำ
จนถึงปี 2563 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีภำคอสงัหำริมทรัพยย์งัคงตอ้งท ำงำนกนัอยำ่งหนกัต่อเน่ืองจำกปีท่ีแลว้ท่ีมีปัจจยัรุมเร้ำฉุด
กำรเติบโต ถึงแมว้ำ่ตลำดอสังหำริมทรัพยจ์ะยงัไม่สดใส แต่ควำมตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยันั้นมีตลอดเวลำ ซ่ึงเห็นไดจ้ำกใน
บำงท ำเลยงัมีเรียลดีมำนดแ์ละสำมำรถขำยไดโ้ดดเด่นกวำ่ท ำเลอ่ืน นอกจำกน้ี ผูป้ระกอบกำรเองก็ปรับตวัเพ่ือรับมือกบั
สถำนกำรณ์ดว้ยกำรลดกำรเปิดโครงกำรใหม่ลง เน้นกำรระบำยโครงกำรท่ีก ำลงัขำย รวมถึงพฒันำคุณภำพโครงกำร
เพ่ือใหดึ้งดูดกลุ่มท่ีมีควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง  ถึงแมต้ลำดอสงัหำริมทรัพยจ์ะยงัไม่สดใสแต่หำกพิจำรณำดูอยำ่งรอบดำ้น
ก็จะเห็นว่ำยงัมีปัจจยับวกอยู่บำ้ง ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรซ้ืออย่ำงแท้จริง เน่ืองจำกมีกำรปรับลดอตัรำ
ดอกเบ้ียท ำใหส้ำมำรถกำรกูเ้งินซ้ืออสงัหำริมทรัพยไ์ดใ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำ  
ท่ีมำ:    1) รำยงำนภำวะอุตสำหกรรมรำยไตรมำส ธุรกิจท่ีอยูอ่ำศยักรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนยว์ิจยักรุงศรี  

            2) รำยงำนแนวโนม้ธุรกิจ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  3) ภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ีส่ี ทั้งปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563 ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ก ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  
 

ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 
บริษทัใชว้ธีิจดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำยหรือผูข้ำยในประเทศ หรือจำกผูผ้ลิตโดยตรง โดย          

มีนโยบำยดงัน้ี 
 รำคำตอ้งไม่เกินจำกรำคำในสญัญำรำคำกลำง หรือรำคำทดแทนดว้ยวสัดุอ่ืนของบริษทั ท่ีถูกจดัท ำ

 ข้ึนและปรับปรุงตลอดเวลำ 
 สินคำ้ตอ้งมีคุณภำพตำมคุณสมบติัท่ีไดม้ำตรฐำนอุตสำหกรรม และตำมท่ีลูกคำ้ระบุในสญัญำ 
 สำมำรถส่งมอบวสัดุไดต้ำมเวลำท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ 
 มีระยะเวลำประกนัคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของสินคำ้นั้นๆ 

 ทั้งน้ีบริษทัไม่มีกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 
 
ในส่วนของการจดัหาแรงงาน บริษัทมวีธีิการดงัต่อไปนี ้

บริษทัมีกำรใชแ้รงงำนภำยในบริษทั ท่ีมีกำรจำ้งงำนเป็นพนกังำนบริษทัเอง  และจำ้งผูรั้บเหมำรำยยอ่ย
ซ่ึงส่วนใหญ่ท ำงำนกบับริษทัมำนำนกวำ่ 5 ปี โดยค ำนึงถึงคุณภำพท่ีผูรั้บเหมำแต่ละรำยจะท ำได ้ โดยบริษทัมี
กำรช่วยเหลือผูรั้บเหมำตำมควำมเหมำะสม เพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผูรั้บเหมำท่ีท ำงำนมีคุณภำพอยูก่บับริษทัเป็น
ระยะเวลำนำนๆ  โดยบริษทัจะใหเ้งินตอบแทนพิเศษกบัผูรั้บเหมำท่ีมีผลงำนดี และสำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำม
ก ำหนด  นอกเหนือจำกผลตอบแทนปกติ และกำรจ่ำยงวดงำนท่ีตรงเวลำ   

ส ำหรับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของบริษทั สำมำรถสรุปได ้3 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
1.  ขั้นตอนกำรรับงำนและเสนอรำคำ 
 บริษทัจะมีกำรติดต่อหำงำน ทั้ งจำกกำรประกวดรำคำ และกำรว่ำจ้ำงโดยตรงจำกลูกคำ้ โดยจะ

ติดต่อรับเอกสำรและส ำรวจพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขและอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน ซ่ึงจะถูกน ำไปใช้
ประกอบกำรประเมินรำคำ รวมกบัค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่ำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งวสัดุ 
จ ำนวนคนงำนท่ีตอ้งใช ้ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร เป็นตน้  หลงัจำกนั้นบริษทัจะมีกำรวิเครำะห์ฐำนะทำง
กำรเงิน และกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร และถำ้เห็นวำ่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัวำงไว ้จึงจะท ำกำร
เสนอรำคำใหแ้ก่เจำ้ของโครงกำร และด ำเนินกำรเซ็นสญัญำเม่ือบริษทัไดรั้บกำรคดัเลือก 

 
2.  ขั้นตอนกำรเตรียมกำรและกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

เม่ือบริษทัไดรั้บงำนแลว้ จะด ำเนินกำรแต่งตั้งผูจ้ดักำรโครงกำรและทีมงำน ซ่ึงจะพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดของงำนและควำมรับผิดชอบของทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และผูจ้ดักำรโครงกำรจะด ำเนินกำรในส่วน
ต่ำงๆ ดงัน้ี 
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 กำรจดัท ำตำรำงกำรท ำงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนใหเ้สร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 กำรวำงแผนกำรจำ้งงำน เพ่ือก ำหนดจ ำนวนคน ผูรั้บเหมำรำยย่อย ผูจ้ ัดหำวสัดุ เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรท่ีใช ้เพ่ือใหบ้รรลุตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้และตั้งงบประมำณเพื่อใหส้ำมำรถควบคุม
ค่ำใชจ่้ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 กำรจัดเตรียมส ำนักงำนชั่วครำว เพ่ือเป็นท่ีส ำหรับกำรจดัเตรียมและควบคุมงำนก่อสร้ำง 
รวมทั้งสำธำรณูปโภคท่ีตอ้งใชใ้นกำรก่อสร้ำง 

 กำรจดัเตรียมแผนกำรท ำงำนโดยละเอียด เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำ และคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด  รวมถึงแผนกำรควบคุมตน้ทุนโครงกำรดว้ย 

 หลงัจำกกำรวำงแผนงำนต่ำงๆ แลว้ บริษทัจะเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยมีผูค้วบคุมงำนของฝ่ำย
บริษทั และ/หรือ ผูค้วบคุมงำนของฝ่ำยลูกคำ้ ร่วมกนัตรวจสอบดูแล และควบคุมควำมกำ้วหนำ้ของงำน และ
กำรจ่ำยเงินตำมงวดกำรก่อสร้ำงท่ีก ำหนดไว ้

 
3. กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยและกำรส่งมอบงำน 

 กำรตรวจสอบน้ี จะเป็นกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยคร้ังสุดทำ้ย และแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรตรวจสอบของเจำ้ของโครงกำร หรือลูกคำ้ของเจำ้ของโครงกำรนั้นๆ ก่อนจะส่งมอบงำนให้แก่ลูกคำ้  
นอกจำกนั้นในบำงกรณี เจำ้ของโครงกำรจะท ำกำรหกัค่ำเงินประกนัผลงำน (Retention) ประมำณร้อยละ 5 ของ
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงทั้งหมด เพ่ือประกนักำรแกไ้ขงำนหลงัส่งมอบแลว้ โดยจะคืนใหบ้ริษทัประมำณ 1 ปีหลงักำร
ส่งมอบงำน 
 

ธุรกจิผลติและขายสินค้าส าเร็จรูป  
 
วตัถุดิบหลักของ PCM ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ลวดแรงดึงสูง หินและทรำย ซ่ึงผู ้จ  ำหน่ำยอยู่

ภำยในประเทศทั้งส้ิน และมีผูจ้  ำหน่ำยมำกรำย เพียงพอท่ีจะท ำให้เกิดกำรแข่งขนักนัในเร่ืองรำคำ  PCM จึงมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองของวตัถุดิบน้อยมำกรวมทั้ งเทคโนโลยีกำรผลิตซ่ึงพฒันำมำจนถึงจุดท่ีไม่สำมำรถจะ
เปล่ียนแปลงไดม้ำกกวำ่น้ีอีกแลว้  บริษทัไม่มีกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของ
ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 

 

 ก าลงัการผลติ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  PCM  มีโรงงำนอยู ่3 แห่ง เป็นทรัพยสิ์นของPCM 2 แห่ง อีก 1 แห่งเป็นกำร
เช่ำจำกบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน) (เดิมคือบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกัด) ในเดือน
มกรำคม 2547 โดยมีสัญญำเช่ำ 3 ปี และมีสิทธิต่อสัญญำอีก 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 3 ปีแรก  สัญญำมีอำยลุ่ำสุด
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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รายการ 2562 2561 2560 
1. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ / แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ     
  ก ำลงักำรผลิต (ตำรำงเมตร) 960,000 960,000 1,200,000 
2.  คอนกรีตเสริมใยแกว้    
  ก ำลงักำรผลิต (กิโลกรัม) 2,000,000 2,000,000 1,800,000 
3.  เสำเขม็     
  ก ำลงักำรผลิต (เมตร) 720,000 720,000 720,000 
4.  Precast    
  ก ำลงักำรผลิต (ตำรำงเมตร) 390,000 390,000 238,000 
ที่มา : บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากดั 

 ในปี 2548 บริษทัมีกำรปรับปรุงช่วงเวลำกำรผลิตและพฒันำฝีมือแรงงำนเพ่ิมข้ึน ท ำใหส้ำมำรถผลิตไดม้ำกกวำ่
ก ำลงักำรผลิตท่ีมีอยู ่  โดยตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบนั PCM มีก ำลงักำรผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว้ท่ีประมำณ 1.8 ลำ้น
กิโลกรัมต่อปี      

 ปัจจุบนัโรงงำนท ำกำรผลิต 1 กะท ำงำน โดยมีเวลำท ำงำนเฉล่ียประมำณ 8 ชัว่โมงต่อวนั 
 
หมำยเหตุ  (1) เน่ืองจำกแท่นผลิตท่ีใชใ้นกำรผลิตแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ สำมำรถใชร่้วมกนัได ้จึง

รวมแสดงก ำลงักำรผลิตของผลิตภณัฑ ์2 ชนิด  
 

ขั้นตอนการผลติ 

 
แผ่นพืน้ส ำเร็จรูปท้องเรียบ/แผ่นพืน้ส ำเร็จรูป 3 ขำ และแผ่นพืน้ระบบกลวง 
 
 
 

 
 
เสำเข็ม  
 
 
คอนกรีตเสริมใยแก้ว 
 

 

 
 
 

ท ำควำมสะอำดแท่นผลิต ทำน ้ำมนัแท่นผลิต ดึงลวดแรงดึงสูง เทคอนกรีต  
(แผน่พ้ืนทอ้งเรียบ/
แผน่พ้ืน 3 ขำ)/ 

กำรบดอดัคอนกรีต  
(แผน่พ้ืนกลวง) 

บ่มคอนกรีต ตดัแผน่ ยกเขำ้กองเก็บ 

ท ำควำมสะอำดแม่พิมพ ์ ทำน ้ำมนัแม่พิมพ ์ ทำน ้ำมนั
คอนกรีต ใยแกว้
บนแม่พิมพ ์

ตรวจวดัควำม
หนำของช้ินงำน
ให้ไดม้ำตรฐำน  

ตกแต่ง
เพ่ิมเติม
ช้ินงำน 

บ่ม
คอนกรีต 

ยกเขำ้
กองเก็บ 

ถอด
แบบ 

ท ำควำมสะอำดแท่นผลิต ทำน ้ำมนัแท่นผลิต ดึงลวดแรงดึงสูง เทคอนกรีต  
 

บ่มคอนกรีต ตดัเสำ ยกเขำ้กองเก็บ 
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ธุรกจิการลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 
 กำรลงทุนของบริษทัโฮลด้ิง จะพิจำรณำผลตอบแทน ช่ือเสียง และควำมเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
เป็นส ำคญั โดยกำรลงทุนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นกำรร่วมทุนท่ีอตัรำร้อยละ 40-49 กบักลุ่มบริษทัท่ีมีศกัยภำพ มีท่ีดินอยู่
แลว้ แต่ขำดในเร่ืองของเงินทุน และกระบวนกำรก่อสร้ำง ซ่ึงวตัถุประสงค์หลกัของกำรร่วมทุนอีกประกำรคือ เม่ือมี
กำรร่วมทุนแลว้ควรจะตอ้งเกิด Synergy ของกำรท ำงำนร่วมกนั เช่น กำรประหยดัเวลำก่อสร้ำง ตน้ทุนท่ีถูกลง กำรใช้
เงินทุนท่ีลดลงเป็นตน้  
 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ปัจจุบนักำรซ้ือท่ีดินยงัคงเป็นกำรตดัสินใจจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีไดมี้กำรหำรือร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษทั
ทุกคร้ัง โดยมุ่งเนน้ท่ีดินท่ีมีศกัยภำพ สำมำรถพฒันำไดภ้ำยใน 1-3 ปี  

 
 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
วธีิกำรซ้ือท่ีดินของบริษทั สำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ลงประกำศโฆษณำแสดงควำมตอ้งกำรจะซ้ือท่ีดินในส่ือส่ิงพิมพต์่ำงๆ 
2. ใหน้ำยหนำ้ขำยท่ีดินไปด ำเนินกำรจดัหำท่ีดิน ตำมควำมตอ้งกำรท่ีบริษทัก ำหนด 
3. ติดต่อไปยงัสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดินของลูกคำ้ท่ีมีปัญหำของสถำบนักำรเงิน

นั้นๆ 
 
วธีิกำรก่อสร้ำง 

1. ใชบ้ริษทัแม่ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรท่ีเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม เพื่อลดตน้ทุนและปัญหำเร่ือง
กำรส่ือสำร และคุณภำพของงำน 

2. เชิญผูรั้บเหมำเขำ้ร่วมประกวดรำคำงำนก่อสร้ำง โดยบริษทัยอ่ย มีวศิวกรของบริษทัยอ่ยคอยควบคุม
คุณภำพ 

3. กรณีท่ีเป็นงำนก่อสร้ำงบำ้น หรือ ทำวน์โฮม จะเลือกใชผู้รั้บเหมำท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนกบั
บริษทัฯใหญ่ๆมำก่อน  

 
ข ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการก าจดัวตัถุดบิเหลือใช้ 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 

 บริษทัด ำเนินนโยบำยก่อสร้ำงใหก้บัโครงกำรท่ีมีคุณภำพและขออนุญำตจดัสรรแลว้เท่ำนั้น กำรควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและควำมปลอดภยั รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมำย
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ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตปลูกสร้ำง กำรป้องกนัวสัดุตกหล่น แผงป้องกนัฝุ่ น กำร
สุขำภิบำล กำรตรวจควบคุมกำรปลูกสร้ำง เป็นตน้    
 
ตวัอย่างการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษทัใชร้ะบบป้องกนัของตกจำกชั้นกำรก่อสร้ำง ท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนตำมพ้ืนท่ีตึกไดจ้ริง 
 บริษทัมีระเบียบปฏิบติังำนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัมีกำรจ้ำงผูเ้ช่ียวชำญเพ่ือเขำ้ตรวจสอบไซด์งำนก่อสร้ำงเป็นประจ ำเพ่ือลดปัญหำจำกอุบัติเหตุ และ 

ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง 
 บริษทัมิไดมี้กำรก่อสร้ำงเกินเวลำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
 บริษทัมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียก่อนท้ิงน ้ ำลงสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 

ฯลฯ 
 

บริษัทไม่เคยได้รับข้อพพิาทหรือ ถูกฟ้องร้องในคดเีกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมเลย 
 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

 ส ำหรับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง เน่ืองจำกสินคำ้ท่ี PCM ผลิต เป็นวสัดุก่อสร้ำงท่ีผลิตจำก
คอนกรีต กระบวนกำรผลิตจึงไม่ซบัซ้อนและไม่มีกำรใชว้ตัถุดิบท่ีมีพิษ โดยกระบวนกำรผลิตวตัถุดิบจะถูกส่งจำก 
SILO เขำ้เคร่ืองผสมทำงท่อและผลิตภัณฑ์อยู่ภำยใตก้ำรดูแลของ สมอ. กระทรวงอุตสำหกรรม ของท่ีเหลือจำก
กระบวนกำรผลิตสำมำรถขำยเพ่ือไปใชง้ำนต่อได ้
 
ตวัอย่างการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ดว้ยกระบวนกำรของกำรผลิต ไม่ไดเ้ป็นปัญหำกบัส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ จึงท ำให้บริษทัใชก้ำรควบคุมกำรท ำงำน
เพ่ือใหล้ดผลกระทบต่อพนกังำนใหม้ำกท่ีสุด 

 บริษทัมีกำรจดัใหพ้นกังำนสวมอุปกรณ์ท่ีปลอดภยัในกำรท ำงำน  
 บริษทัจดัใหมี้ฉีดน ้ ำควบคุมฝุ่ นละอองจำกกำรผลิต 
 บริษทัจดัใหมี้กำรควบคุมของเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิตอยำ่งเป็นระบบ โดยใหส้ำมำรถน ำกลบัมำใชไ้ดใ้หม่  
 บริษทัมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียก่อนท้ิงลงสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 

 
บริษัทไม่เคยมข้ีอพพิาท หรือถูกฟ้องร้องในคดเีกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
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ธุรกจิการลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 

บริษทัฯ จะไม่ลงทุน หรือร่วมทุนกบักิจกำร หรือหน่วยงำนใดๆ ท่ีมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจท่ีผิดกฏหมำย  
หรือมีควำมเส่ียงดำ้นกฏหมำย  รวมไปถึงกำรประกอบธุรกิจท่ีไม่ค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและไม่รับผิดชอบต่อสังคม  โดย
ในขณะน้ี บริษทัฯ เลือกร่วมทุนกบักลุ่มธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ท่ำนั้น โดยเนน้เร่ืองควำมเส่ียงในกำรไดรั้บเงิน
จำกกำรลงทุนคืน  โดยจะพิจำรณำเลือกเฉพำะโครงกำรท่ีมีศกัยภำพในเร่ืองของท ำเล และ รูปแบบโครงกำร    
 
 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ส ำหรับธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ กำรก่อสร้ำงอำจจะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้ำง 
ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มโดยบริษทัจะมีกำรปฏิบติังำนก่อสร้ำงตำมขอ้บงัคบัของ
ส่ิงแวดลอ้มกรณีท่ีตอ้งมีกำรปฏิบติัตำม  ส่วนกรณีท่ีไม่ตอ้งมีกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม บริษทัก็จะ
ด ำเนินงำนก่อสร้ำง และสร้ำงส่ิงป้องกนัท่ีอำจจะท ำใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  
ตวัอย่างการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัใชบ้ริษทัแม่ท่ีมีกำรควบคุมและพิจำรณำประเดน็กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัใชว้ธีิกำรออกแบบเพ่ือช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัด ำเนินกำรติดตั้งออกแบบใหตึ้กอำคำรมีกำรก ำจดัของเสียก่อนท้ิงออกสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 

 

บริษัทไม่เคยมข้ีอพพิาท หรือถูกฟ้องร้องในคดเีกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
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2.4 งานทีย่ังไม่ส่งมอบ 
โครงการปัจจุบันทีก่ าลงัด าเนนิงานอยู่               (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือโครงการ  
มูลค่างานตาม
สัญญาทั้งส้ิน*  
(ล้านบาท) 

รวมร้อยละของ
งานที่ท าเสร็จ
สะสมถึงส้ินปี 

2562 

ร้อยละที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จปี  

2563 

ร้อยละที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จปี  

2564 

ร้อยละที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จปี  

2565 

โครงกำร Ascott Embassy Sathorn 865 22 52 26 - 

โครงกำร Loft สีลม 773 88 12 - - 

โครงกำร Ideo East Point 1,478 54 36 10 - 

โครงกำร Vanissa Building 1,285 21 54 25 - 

โครงกำร KKP Tower 1,669 41 35 24 - 

โครงกำร Park Origin พญำไท 486 18 72 10 - 

โครงกำร Ideo Mobi Rama 4 -  คลองเตย 922 6 39 39 16 

โครงกำร Ideo พระรำม 9 - อโศก     1,299 2 36 56 6 

โครงกำร สนข. มลัเบอร์ร่ี โกรฟ     37 80 20 - - 

โครงกำร Park Origin ทองหล่อ    1,565 7 32 54 7 

โครงกำร สนข. Park Origin ทองหล่อ 2 53 47 - - 

โครงกำร โรงพยำบำลลำนนำ 3              398 12 84 4 - 

โครงกำร Quintara สำทร - โพธินิมิตร         800 - 10 30 60 

โครงกำร สนข. Quintara สำทร - โพธินิมิตร      13 - 100 - - 

โครงกำร Estelle พร้อมพงษ ์ 349 - 41 59 - 

* มูลค่ำตำมสัญญำทัง้ส้ิน เป็นมูลค่ำทีนั่บสะสมรวมงำนเพิม่ลด (เน่ืองจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและอำคำรขนำดกลำง จะมีงำนเพิม่เตมิและงำนลด
เป็นปกตขิองธุรกจิ)  และเป็นมูลค่ำโดยประมำณ 

 
ธุรกจิ ผลติ และ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 
 บริษทัฯ มีงำนสัง่จำ้งรอผลิตและส่งมอบรวมทั้งส้ินประมำณ 166 ลำ้นบำทในส้ินปี 2562 โดยเป็นงำน Precast ทั้งหมดซ่ึงจะ

ทะยอยส่งมอบในปี 2563 น้ี 
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ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 

โครงการ สัดส่วนการลงทุน (%) ประเภทโครงการ มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) เร่ิมรับรู้รายได้ (ปี) 

1. Premio Quinto 

โครงกำรเร่ิมส่งมอบหอ้งไปใน
ปี 2562 ท่ีร้อยละ 40 

                           49.00  คอนโด                     1,428.92  2562 

2. Phahonyothin-Rattanakosin                            40.00  ทำวน์โฮม                       568.16  2563 
3. REN                            49.00  คอนโด                     2,455.33  2564 
4. Town In Town                            49.00  คอนโด                       750.50  2564 
5. Eigen                            35.00  ทำวน์โฮม                       750.50  2564 
6. AI Ratchaphruek  - ทำวน์โฮม                       550.00  2563 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ 
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ 
พืน้ที่โครงการ 
(ไร่-งาน-วา) 

งานก่อสร้าง 
ณ 31 ธ.ค. 

62 

การโอน  
ณ 31 ธ.ค. 

62 

1.  AMIE 
Sukhumvit 26 

652.23 
 
อำคำรพกัอำศยั  

 
ซอยสุขมุวิท 26 

0-3-59.5 - - 

    อำคำรสูง 8  ชั้น ใกลส้ถำนี BTS พร้อมพงษ ์
 

    

    

จ ำนวน  100 ยนิูต 
- เปิดขำยโครงกำรปี 2563 

และคำดวำ่จะโอนห้องชุด
ในปี 2565 

        

2. The Aramis 
Sukhumvit 24 

                  
2,645.37  อำคำรพกัอำศยั  ซอยสุขมุวิท 24 1-2-97 - - 

    อำคำรสูง   ชั้น ใกลส้ถำนี BTS พร้อมพงษ ์
   

    

จ ำนวน  263 ยนิูต 
- คำดวำ่จะเปิดโครงกำร

ขำยในปี 2564 และจะ
โอนห้องชุดในปี 2566     

  
3. บำงแวก 

                
1,247.49  บำ้นเด่ียว  2  ชั้น พทุธมณฑลสำย 2-บำงแวก 41-2-058.1 - - 

  
 

จ ำนวน  98  หลงั 
- เปิดขำยในปี 2563 และจะ

เร่ิมโอนบำ้นไดต้ั้งแต่ปี 
2563 เป็นตน้ไป คำดวำ่
โครงกำรจะใชร้ะยะเวลำ 
3 ปีจึงจะปิดโครงกำร   

  
  

       
4. หนำมแดง-
บำงพลี 629.39 บำ้นเด่ียว  2  ชั้น หนำมแดง 23-0-89.4 - - 

  จ ำนวน  99  หลงั     

  

- เปิดขำยในปี 2563 และจะ
เร่ิมโอนบำ้นไดต้ั้งแต่ปี 
2563 เป็นตน้ไป คำดวำ่
โครงกำรจะใชร้ะยะเวลำ 
3 ปีจึงจะปิดโครงกำร     
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง (ด าเนนิการโดยบริษัท) 
 
3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 

ปัจจุบันบริษทัมีนโยบำยในกำรเลือกรับงำน โดยพิจำรณำจำกผลตอบแทน ควำมเส่ียงต่ำงๆ รวมถึงควำม
ต่อเน่ืองของโครงกำรท่ีจะไดรั้บต่อเน่ืองในอนำคต    ในปีท่ีผ่ำนๆมำ บริษทัฯรับงำนให้กบัลูกคำ้ท่ีเป็นงำนต่อเน่ือง
มำกกวำ่ร้อยละ 45% โดยจะเลือกลูกคำ้หรือผูว้ำ่จำ้งท่ีมีศกัยภำพทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรขำยเป็นส ำคญั  
          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ตารางแหล่งทีม่าของรายได้ 2560 % 2561 % 2562 % 

บริษทัยอ่ย - - 1.23 0.04% 19.34 0.51% 

บริษทัอ่ืน 4,090.86 100.00% 3,427.07 99.96% 3,736.06 99.49% 

รวม 4,090.86 100.00% 3,428.30 100.00% 3,755.40 100.00% 

 
ในปีทีผ่่านมา  บริษัทมสัีดส่วนการรับงาน แบ่งตามผู้ว่าจ้างดงันี ้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
ผู้ว่าจ้าง รายได้ปี 2562 % งานคงเหลือในมือปี 2562 % 

รำยท่ี 1 978.52 26.06% 3,503.72 38.95% 
รำยท่ี 2 665.04 17.71% 988.73 10.99% 
รำยท่ี 3 521.65 13.89% 91.41 1.02% 
คละผูว้ำ่จำ้ง 1,590.19 42.34% 4,411.18 49.04% 
รวม 3,755.40 100.00% 8,995.04 100.00% 

 
สรุป : บริษัทฯ ไม่มคีวามเส่ียงจากการพึง่พิงลูกค้ารายใหญ่ 
 
3.2 ควำมเส่ียงจำกกำรรับเหมำท่ีอิงกบัประเภทก่อสร้ำงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงท่ีมำกเกินไป 

กำรตดัสินใจในกำรซ้ือท่ีอยูอ่ำศยัของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บัภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเช่ือมัน่ในตวัเจำ้ของโครงกำร ก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคเอง รวมถึง Life style ของวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงบริษทั
พฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์ะตอ้งมีวธีิกำรเลือกและจดักำรใหโ้ครงกำรของตวัเองเป็นท่ีตรงใจกบัผูบ้ริโภคใหม้ำกท่ีสุด โดย
บริษทัจะตอ้งตดัสินใจในกำรก ำหนดสัดส่วนของกำรก่อสร้ำงวำ่จะเป็น บำ้น คอนโดมิเนียม หรืออำคำรโรงงำน เป็น
สัดส่วนเท่ำใด  ในท ำนองเดียวกนัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีรับงำนต่อจำกผูพ้ฒันำอสังหำริมทรัพยจึ์งมีควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงวิธีกำรลงทุนของบริษทัพฒันำอสังหำริมทรัพยโ์ดยจะตอ้งมีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำร
ก่อสร้ำงใหไ้ดห้ลำกหลำยรูปแบบ หรือถำ้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็จะตอ้งมีกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบังำนในมือ
ให้มีระดบัควำมต่อเน่ืองอยำ่งสม ่ำเสมอ   ในปีท่ีผ่ำนๆมำ ระดบักำรรับงำนของบริษทัฯ ระหว่ำงอำคำรสูงกบัอำคำร
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ทัว่ไปจะมีอตัรำส่วนประมำณ 80:20  ซ่ึงโดยทัว่ไปอำคำรสูงเป็นคอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ท่ีมีผลงำน
กำรขำยท่ีดีจำกอดีตท่ีผำ่นมำ  เป็นผลให ้แมบ้ริษทัฯจะรับงำนตึกสูงถึง 80% ของงำนทั้งหมดก็ตำมแต่ก็แทบไม่มีควำม
เส่ียงในเร่ืองของกำรเก็บเงินหรือกำรหยดุชะงกัระหว่ำงทำงเลย   นอกจำกน้ีในส่วนของควำมกงัวลวำ่กำรเติบโตของ
คอนโดมิเนียมหรืออำคำรสูงจะหมดไป ซ่ึงจะมีผลต่อกำรวำ่จำ้งงำนนั้น  จำกกำรพิจำรณำสภำพแวดลอ้มและกำรเติบโต
ของเมือง รวมถึงควำมแออดัของกำรเดิมทำงแลว้ บริษทัฯเช่ือวำ่ควำมตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยัในลกัษณะคอนโดมิเนียมจะยงั
มีควำมตอ้งกำรต่อเน่ืองอีกนำน 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2560 % 2561 % 2562 % 

งำนอำคำรสูง 3,475.30 84.95% 2,598.23 75.79% 3,065.20 81.62% 
อำคำรขนำดกลำง โรงงำน งำนระบบ 615.56 15.02% 830.07 24.21% 690.20 18.38% 
รวม 4,090.86 100.0% 3,428.30 100.00% 3,755.40 100.00% 
 
สรุป : บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการรับเหมาที่อิงกับประเภทธุรกิจการก่อสร้างคอนโดมีเนียมอาคารสูง  แต่อย่างไรก็

ตามบริษัทฯ ยงัเช่ือว่าเป็นความเส่ียงทีย่งัรับได้และไม่มากเกินไปเม่ือเทียบกับปริมาณการก่อสร้างอาคารสูงที่มี
อยู่   บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมา รายเล็กถึงระดับกลางที่รับงานประเภทนี้   และบริษัทเลือกที่จะไม่รับงานผูกขาด
จากรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ   

 
3.3 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดุก่อสร้ำง 

วสัดุก่อสร้ำงท่ีเป็นตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์และเหลก็ ถำ้มีกำรปรับรำคำของสินคำ้ดงักล่ำวจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อก ำไรของบริษทั แมบ้ริษทัจะมีกำรค ำนวณรำคำเผื่อกำรข้ึนรำคำของวสัดุก่อสร้ำงก่อนจะมีกำรตกลงรับงำน
แลว้ก็ตำม โดยวสัดุก่อสร้ำงขำ้งตน้จะมีควำมผนัผวนตำมภำวะเศรษฐกิจ และควำมตอ้งกำรของตลำด  รวมถึงรำคำ
น ้ ำมนั และอตัรำค่ำแรงดว้ย     บริษทัมีนโยบำยในกำรพยำยำมลดควำมเส่ียงดงักล่ำวหลำยประกำร   เช่น  กำรรับงำน
ก่อสร้ำงระยะสั้นในช่วง 1-2 ปีเท่ำนั้น หรือรับงำนและลงนำมในสัญญำเป็นเฟส  เพื่อให้สำมำรถปิดโครงกำรไดเ้ร็ว 
และสำมำรถปรับรำคำใหม่ได้ทันกับรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันบริษทัจะพยำยำมท ำสัญญำซ้ือ
ล่วงหนำ้ส ำหรับวสัดุก่อสร้ำงหลกั หรือผลกัภำระในเร่ืองของควำมผนัผวนของรำคำวสัดุโดยให้ลูกคำ้เป็นผูจ้ดัหำวสัดุ
หลกัใหแ้ก่บริษทัแทนในบำงโครงกำร 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
 
3.4      ควำมเส่ียงดำ้นกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรหลกั และกำรขำดแคลนบุคลำกรในต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
           ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นงำนก่อสร้ำงซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใชบุ้คลำกรท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง ตลอดจน
จ ำเป็นตอ้งมีผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรวำงแผนและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน ทรัพยำกรบุคคลจึง
เป็นทรัพยำกรท่ีบริษทัใหค้วำมส ำคญัมำก ดงันั้นกำรสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรรักษำและพฒันำทรัพยำกรบุคคลจึงมี
ควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของกำรคดัเลือกพนกังำนใหม่ กำรรักษำพนกังำนปัจจุบนั ตลอดจนกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกรณีท่ีตอ้งสรรหำผูบ้ริหำรรุ่นใหม่ๆ ข้ึนมำรับช่วงต่อจำกผูบ้ริหำรในปัจจุบนั เพ่ือกำรเติบโตท่ีย ัง่ยนืของ
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บริษทัฯ ส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีปัจจยัหลกัจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรเพียงกลุ่ม
เดียว และกำรเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว ท ำใหเ้กิดกำรแขง่ขั้นในกำรสรรหำและ
คดัเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ บริษทัฯ จึงมีแผนป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นน้ีโดยกำรก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำ
บุคลำกรตำมสำยอำชีพและระบุควำมรู้ควำมสำมำรถบุคลำกรของเพ่ือใหไ้ดพ้นกังำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของบริษทัฯ 
รวมทั้งมีควำมพยำยำมในกำรรักษำพนกังำนในปัจจุบนั โดยส่งเสริมใหมี้กำรอบรม กำรเพ่ิมผลตอบแทนและสวสัดิกำร
ใหก้บัทรัพยำกรบุคคลอนัทรงคุณค่ำเพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนและป้องกนักำรสูญเสียบุคลำกรท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯ 
 
สรุป : บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลากรทดแทนในต าแหน่งส าคญั และมนีโยบายและมาตรการในการ
ป้องกนัความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกั และการขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งทีส่ าคญั 
 
3.5 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน  

แรงงำนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และกำรส่งมอบให้ตรงตำมสัญญำ ซ่ึงบำงคร้ังอำจประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในช่วงเทศกำล เน่ืองจำกกำรเดินทำงกลบัภูมิล ำเนำของแรงงำน นอกจำกน้ียงัเกิดจำกกำร
เปล่ียนท่ีท ำงำนอนัเน่ืองมำจำกค่ำแรงท่ีดีกวำ่ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นกฎหมำยแรงงำน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงงำน ดงันั้นบริษทัไดก้ ำหนดวิธีกำรบริหำรงำนโดยวำงแผนให้สอดคลอ้งกบัช่วงวนัหยดุเทศกำล กำรเพ่ิมแรงงำน
ต่ำงดำ้วชดเชยแรงงำนท่ีขำด กำรจ่ำยค่ำจำ้งตรงตำมเวลำ จดัระเบียบและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมใหแ้รงงำนตำมอำยงุำนท่ี
ท ำงำนต่อเน่ืองใหบ้ริษทั เพ่ือใหแ้รงงำนมีควำมผกูพนัและรู้สึกมัน่คงกบังำนท่ีท ำ รวมถึงกำรปรับเปล่ียนวธีิกำรก่อสร้ำง
ให้พ่ึงพำแรงงำนนอ้ยลง เช่นกำรใชก้ำรก่อสร้ำงระบบส ำเร็จรูป Precast เขำ้มำช่วยในกำรก่อสร้ำงบำงส่วนงำน ซ่ึงใน
อดีตท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่เคยประสบกบัภำวะขำดแคลนแรงงำนอยำ่งรุนแรง  

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแรงงาน 
 
3.6 ควำมเส่ียงดำ้นเงินทุนหมุนเวยีน 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงนั้น บริษทัจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนค่อนขำ้งสูงส ำหรับกำรขยำยกำรรับงำน 
เน่ืองจำกจ ำเป็นจะต้องส ำรองไวส้ ำหรับกำรประมูลงำน กำรประกันผลงำน และใช้ในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง
โดยเฉพำะในช่วงเร่ิมงำนซ่ึงเป็นกำรจ่ำยในส่วนของค่ำแรง ค่ำวสัดุก่อสร้ำง  ซ่ึงบริษทัไดล้ดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำร
กระจำยกำรรับงำนก่อสร้ำงเพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัหำแหล่งเงินทุนจำกสถำบัน
กำรเงินใหเ้พ่ิมข้ึน เพื่อใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำร โดยก ำหนดระยะเวลำ และเง่ือนไขของกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัรวมไปถึงกำรปรับปรุงคุณภำพของงำนเพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรอง
โดยใหมี้กำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงล่วงหนำ้  ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดรั้บเงินล่วงหนำ้ทุกโครงกำร 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตรการควบคุม และจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอเพ่ือลดความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวยีน 
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3.7 ควำมเส่ียงดำ้นคดีควำม กำรฟ้องร้องในเร่ืองเก่ียวกบังำนก่อสร้ำง 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงนั้น บริษทัอำจจะมีควำมเส่ียงดำ้นคดีควำมในกำรก่อสร้ำง ท่ีอำจจะเกิดจำกกำร
ท ำงำนไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ หรือเง่ือนไขในสญัญำ  นอกจำกน้ียงัอำจเกิดควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกผูอ้ยูอ่ำศยั
ขำ้งเคียงกับหน่วยงำนก่อสร้ำงในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงบริษทัพยำยำมลดควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยกำรจัดท ำประกันภยัให้
ครอบคลุมควำมเส่ียงดงักล่ำว และจดัท ำระบบงำนต่ำงๆ ให้สนับสนุนงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของสัญญำ 
และลดควำมเส่ียงต่ำงๆ จำกกำรก่อสร้ำง เช่น เคร่ืองป้องกนักำรตกหล่นของเศษวสัดุ เป็นตน้ 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการในการป้องกนั และลดความเส่ียงด้านคดคีวาม การฟ้องร้องในเร่ืองเกีย่วกบั
งานก่อสร้าง 
 
3.8 ควำมเส่ียงจำกควำมถดถอยของภำวะเศรษฐกิจ 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงจำกกำรถดถอยของภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้ง
ในประเทศ และต่ำงประเทศ ซ่ึงผลกระทบดงักล่ำวจะท ำใหก้ำรลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนจำกต่ำงประเทศ และในประเทศลดลง 
ซ่ึงจะมีผลต่อกำรใชจ่้ำยเงิน และกระแสเงินสด ซ่ึงบริษทัตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรรับงำนและควบคุมกำรใชจ่้ำย
อยำ่งมำก 
 
สรุป : บริษัทฯ ตดิตามข่าวสาร และพยายามปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ 
 
3.9  ควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ 

โดยทัว่ไปงำนก่อสร้ำงจะท ำงำนอยู่ภำยนอกบริษทั ท ำให้กำรควบคุมกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นไปดว้ยควำม
ยำกล ำบำกในกำรควบคุม ดงันั้นทำงบริษทัป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยเปิดช่องทำงกำรรับขอ้
ร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแส  หรือแจง้ทำงจดหมำยปิดผนึกมำตำมท่ีตั้งของบริษทั และบริษทัจดัใหมี้ระบบกำรควบคุม
ภำยใน และให้มีกำรตรวจสอบทุกไตรมำส รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกน้ียงัมีกำรจัดตั้ ง
คณะท ำงำนป้องกนัควำมเส่ียง  โดยให้มีกำรรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยเพ่ือป้องกนั หรือเพ่ิมควำม
ระมดัระวงัในจุดท่ีอำจจะก่อใหเ้กิดกำรทุจริตหรือขอ้เสียหำยต่อบริษทัฯ  โดยมีกำรประเมินอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือเป็นกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงอีกทำงหน่ึง และมีกำรเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงข้ึน  โดยท่ีผ่ำนมำเม่ือมีกำรทุจริต บริษทัฯ ด ำเนินคดี
ข้ึนสูงสุดและปลดพนกังำนออกโดยมิไดรั้บค่ำตอบแทน 
 
สรุป : บริษัทฯ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส  และเพิม่มาตรการป้องกนัการทุจริต  มกีารตรวจสอบและ

เพิง่ระบบการควบคุมภายในให้รัดกมุ 
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ธุรกจิผลติและขายพืน้คอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง และให้บริการตดิตั้งพืน้คอนกรีตอดัแรง (ด าเนินงานโดยบริษัท
ย่อย “พซีีเอม็”) 
 
3.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรผลิตไดแ้ก่ ปูนซิเมนต ์เหล็กลวดแรงดึงสูง ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-80 ของ
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูป มีควำมผนัผวนของรำคำตำมกลไกของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 
พีซีเอม็จึงไดพ้ยำยำมลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมำณท่ีเหมำะสมกบัปริมำณสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ไว้
ล่วงหนำ้ในช่วงระยะเวลำท่ีมีควำมผนัผวนของรำคำ ซ่ึงฝ่ำยจดัซ้ือจะติดตำมขอ้มูลอยูต่ลอดเวลำ  อยำ่งไรก็ตำมตลำด
แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปเป็นตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูงเน่ืองจำกมีผูผ้ลิตรำยยอ่ยเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงรำคำและคุณภำพสินคำ้ของ
ผูผ้ลิตแต่ละรำยไม่ต่ำงกัน ดังนั้นกำรเลือกซ้ือสินค้ำของลูกคำ้ จึงข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำรส่งสินคำ้ได้ตำม
ก ำหนดเวลำ และบริกำรหลงักำรขำย ซ่ึงพีซีเอ็ม ประกอบธุรกิจภำยใตช่ื้อ                   มำนำนกวำ่ 20 ปี จึงไดรั้บกำร
ยอมรับจำกลูกคำ้ทัว่ไป โดยฝ่ำยบริหำรคำดว่ำพีซีเอ็มมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดแผ่นพ้ืนทอ้งเรียบประมำณร้อยละ 40 
ของตลำดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 

ส ำหรับผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ซ่ึงมีใยแกว้เป็นส่วนประกอบส ำคญั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิต พีซีเอ็มไดน้ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศผ่ำนผูแ้ทนจ ำหน่ำยในประเทศ โดยพิจำรณำดำ้นรำคำ
และกำรขนส่งสินค้ำได้ตรงตำมเวลำ พีซีเอ็มมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบน้อยมำก เน่ืองจำก
ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ เป็นสินคำ้ท่ีผลิตตำมค ำสั่งซ้ือซ่ึงมีรูปแบบแตกต่ำงกนัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่
ละรำย โดยสำมำรถตั้งรำคำแปรผนัตำมตน้ทุนวตัถุดิบได ้ดงันั้นรำคำขำยของผลิตภณัฑจึ์งค่อนขำ้งสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัตน้ทุนวตัถุดิบ  กำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนใยแกว้จึงไม่มีผลกระทบมำกนกั 

 
สรุป : ปัจจุบันความเส่ียงเร่ืองของวตัถุดบิหลกัลดลงอย่างมาก เน่ืองจากราคาของปูนซิเมนต์เปิดกว้างให้มกีารแข่งขัน 
           กนัมากขึน้                                                                                   
                        
3.2 ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนั 

เน่ืองจำกธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูป เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรผลิตไม่ไดมี้
ควำมซับซ้อน ดังนั้ นเ ม่ือแนวโน้มภำคอสังหำริมทรัพย์มีกำรฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ งควำมต้องกำรของ
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีตอ้งกำรใชว้สัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูปเพ่ิมข้ึน เพ่ือควำมรวดเร็วและกำรควบคุมตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง 
จำกสภำวกำรณ์ดงักล่ำว จึงมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรดงักล่ำว  แต่กำรด ำรงอยู่ของ
ผูรั้บเหมำท่ีเพ่ิงเขำ้มำใหม่ จะอยู่ในอุตสำหกรรมไดน้ำนหรือไม่จ ำเป็นตอ้งสร้ำงฐำนลูกคำ้ซ่ึงเม่ือตลำดมีกำรหดตวั 
ผูผ้ลิตรำยใหม่ไม่สำมำรถขำยสินคำ้ไดใ้นรำคำสูง ก็จะค่อยๆ ถอนตวัออกจำกอุตสำหกรรมไป   แต่อย่ำงไรก็ตำม
พีซีเอม็ไดพ้ยำยำมรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดในส่วนของแผน่พ้ืนแบบทอ้งเรียบ ซ่ึงบริษทัเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลิตรำยใหญ่
ร่วมกบับมจ. ดีคอนโปรดกัส์ โดยฝ่ำยบริหำรคำดวำ่ ทั้ง 2 บริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 80 ของ
ตลำดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืน 3 ขำ บริษทัพยำยำมรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดโดยกำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิต กำร
รักษำคุณภำพของสินคำ้  และกำรให้บริกำรหลงักำรขำย  โดยในส่วนของคอนกรีตเสริมใยแก้ว บริษทัพีซีเอ็มได้
พยำยำมพฒันำรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หมี้หลำกหลำยรูปแบบมำกข้ึน และมีควำมเป็นสินคำ้มำตรฐำนมำกข้ึน 
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นอกจำกน้ีบริษทัฯ ได้พยำยำมสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมผลิตภณัฑ์ประเภทแผ่นส ำเร็จรูป 
Precast เพ่ือกำรคำ้ โดยจะมีกำรผลิตท่ีโรงงำนตำมแบบท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ และ มีกำรท ำสัญญำล่วงหนำ้ในกำรรับ
ซ้ือตำมแบบ เป็นจ ำนวนท่ีตกลงกนั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้พ่ิมก ำลงักำรผลิตสินคำ้ในส่วนน้ีและเร่ิมท ำกำรส่งมอบ
แลว้ตั้งแต่ปี 2555 ซ่ึงบริษทัคำดกำรณ์วำ่จะสำมำรถปรับปรุงให้มีระบบกำรผลิต ขนส่ง และ ติดตั้งไดมี้ประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย ในการพฒันาผลติภัณฑ์ให้มคีวามแตกต่างและ ใช้งานได้ดขีึน้อยู่เสมอ  และ บริษัทฯ มคีวาม
ได้เปรียบเร่ืองการก าลงัการผลติทีม่ากกว่ารายเลก็ๆ จงึส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัของลูกค้าราย
ใหญ่ 
 
ธุรกจิทีม่รีายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลกั (ด าเนินการโดย บริษัท พรีบลิท์ โฮลดิง้ จ ากดั) 
 
3.1  ควำมเส่ียงจำกกำรเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 
 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์ในกำรจดัตั้งเพ่ือไปลงทุนในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั  ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ โดยส่วนใหญ่จะมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีบริษทัฯ เขำ้ลงทุน กำรตดัสินใจเลือกบริษทัท่ีจะเขำ้
ลงทุนจึงมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน  บริษทัฯ จึงเขำ้ลงทุนในธุรกิจท่ีมีควำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกำรเขำ้ถือหุ้นในกิจกำรประเภทพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ประกอบดว้ย บริษทัย่อย ไดแ้ก่ 
บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั และบริษทัร่วม ไดแ้ก่ บริษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลล
อปเมน้ท์ จ ำกดั บริษทั ชินวะ เอส39 จ ำกดั และ บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกำรลงทุนใน 
บริษทั เอน็ริช วลิลำ จ ำกดั ซ่ึงมีกำรรับประกนักำรขำยและอำยโุครงกำรจำกคู่สญัญำ 
 บริษทัฯ จะรับรู้ก ำไรจำกบริษทัยอ่ย และรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมในอนำคต ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ หำกบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ก็จะสำมำรถสร้ำงก ำไรให้กบั
บริษทัฯ ในทำงกลบักนั หำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีผลกำรด ำเนินงำนลดลง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษทัฯ    

ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งพิจำรณำประเภทธุรกิจตลอดจนบริษทัท่ีเขำ้ร่วมทุนดว้ย ซ่ึงกำรลดควำมเส่ียงของกำร
ลงทุนคือ กำรเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  และ เม่ือมีกำรร่วมทุนกนัแลว้ เกิด
ผลประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกนัทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรแบ่งปันควำมรู้ควำมช ำนำญ 
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุนใหล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญั     โดยโครงกำรท่ีบริษทัฯจะเลือกลงทุนตอ้งอยูใ่นท ำเล
ท่ีมีศกัยภำพเป็นหลกั    
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยจะเลือกท าสัญญาทีม่ี
ความเสียงต า่ในเรือ่งของการรับคืนเงนิลงทุน โดยไม่ได้เน้นอตัราผลตอบแทนเพยีงอย่างเดยีว  นอกจากนีย้งัรวม
พจิารณาและตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 
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3.2  ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัฯ มีแผนจะขยำยกำรลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่  
ในกรณีท่ีมีกำรขยำยกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรอย่ำง

ต่อเน่ือง ซ่ึงอำจเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนมำก่อน หรือมีประสบกำรณ์จ ำกดั   ดงันั้นใน
ช่วงแรกบริษทัฯ จึงยงัไม่ขยำยกำรลงทุนไปยงัธุรกิจท่ียงัไม่คุน้เคยหรือ ควบคุมควำมเส่ียงไดย้ำก   โดยในปัจจุบนักำร
ลงทุนยงัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวดำ้นกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง และกำรขำย ผลิตและขำยแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 
  
สรุป : บริษัทฯมแีผนหลกีเลีย่งการลงทุนในธุรกจิทีไ่ม่มคีวามเช่ียวชาญเพ่ือลดความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (ด าเนินการโดย บริษัท อสี แอม อาร์ จ ากดั) 

 
3.1     ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ 

บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรตกต ่ำของภำวะเศรษฐกิจโดยตรง เน่ืองจำกภำคอสังหำริมทรัพย์
จะมีควำมผนัแปรตำมสภำวะเศรษฐกิจบริษทัจึงวำงแผนและปรับกลยทุธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจในช่วง
นั้น ๆ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดโครงกำร กำรซ้ือท่ีดินใหม่ กำรก่อสร้ำง และกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษทั 
โดยบริษทัจะไม่มีกำรสตอ๊ค Land bank ไวม้ำกเกินไป และจะค่อยๆพิจำรณำเปิดโครงกำรอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป   

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  โดยจะตดิตามและรีบ
เปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

 
3.2   ควำมเส่ียงเร่ืองรำคำตน้ทุนวสัดุก่อสร้ำง 

กำรก่อสร้ำงโครงกำรของบริษทัจะมีควำมเส่ียงในเร่ืองของรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีอำจมีกำรปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจำก
กำรด ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรขำยก่อนกำรก่อสร้ำง หรือขำยระหวำ่งก่อสร้ำง ดงันั้นหำกเกิดควำมผนัผวนของ
รำคำวสัดุก่อสร้ำงหรือมีกำรปรับเปล่ียนอตัรำค่ำจำ้งแรงงำน ภำยหลงัจำกท่ีไดก้ ำหนดรำคำขำย และมีลูกคำ้จองซ้ือห้อง
ชุดหรือบำ้นไปแลว้ ยอ่มท ำใหต้น้ทุนกำรก่อสร้ำงเพ่ิมสูงข้ึน และท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง   อยำ่งไรก็ตำมบริษทัได้
วำงแผนเพือ่ลดควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำวสัดุก่อสร้ำง โดยจะพฒันำ และขำยให้แลว้เสร็จในช่วงระยะเวลำ 1-2 ปี ตั้งแต่
เร่ิมตน้ซ้ือท่ีดินจนกระทัง่โอน นอกจำกน้ี บริษทัพยำยำมท่ีจะตกลงรำคำ และปริมำณวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงสุขภณัฑก์บั
ผูผ้ลิต / ผูข้ำยใหไ้ดม้ำกท่ีสุดก่อนท่ีจะตั้งรำคำเพ่ือเปิดขำยในแต่ละโครงกำร    
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการลดและป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง โดยจะมกีาร

จ้างราคาเหมากบัผู้รับเหมา โดยไม่ได้ ใช้บริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องเป็นผู้สร้างเพยีงอย่างเดยีว เพ่ือลดปัญหาราคา
วตัถุดบิ และ วสัดุทีใ่ช้ในการตกแต่งบ้าน 
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3.3   ควำมเส่ียงเร่ืองกำรแขง่ขนั 
ควำมเส่ียงในหัวขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ควำมเส่ียงเร่ืองกำรส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคำ้ท่ีมี

กำรท ำสญัญำล่วงหนำ้ (บำ้นหรือหอ้งชุด) และ ควำมเส่ียงในกำรขำย  
บริษทัฯเช่ือว่ำควำมเส่ียงในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงแทบไม่เกิดข้ึนเน่ืองจำกบริษทัมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

ทรัพยำกรในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงอยูแ่ลว้ จำกกำรด ำเนินงำนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลกั   บริษทัจึงเช่ือว่ำบริษทั
สำมำรถปรับเปล่ียนยืดหยุน่กำรบริหำรกำรก่อสร้ำงให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุน และกำรส่งมอบท่ีอยู่อำศยัให้กบัลูกคำ้ได้
ตรงตำมก ำหนด    ส่วนกรณีควำมเส่ียงในกำรขำย บริษทัฯ มีควำมเขำ้ใจในกำรแข่งขนัท่ีสูงอย่ำงมำกของธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์เน่ืองจำกมีผูแ้ข่งขนัจ ำนวนมำก และมีประสบกำรณ์จนเป็นท่ีน่ำเช่ือถือ    บริษทัฯ จึงพยำยำมลดควำม
เส่ียงโดยกำรพิจำรณำท ำเล ท่ีตั้งของโครงกำรให้อยูใ่นแนวท่ีสะดวกในเร่ืองคมนำคม เช่น แนวรถไฟฟ้ำ หรือส่วนต่อ
ขยำย   นอกจำกน้ีบริษทัยงัใชค้วำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำงท ำให้ตน้ทุนของโครงกำรต ่ำกวำ่คู่แข่งขนัได ้ท ำให้บริษทัฯ 
มีส่วนต่ำงของผลก ำไรต่อโครงกำรท่ีสำมำรถลดลงไดเ้ม่ือมีควำมจ ำเป็นเพ่ือใหจ้บกำรขำย 

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และการศึกษาตดิตามข้อมูลตลาดเพ่ือลดความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 
 
3.4   ควำมเส่ียงจำกกำรสรรหำท่ีดินเพือ่กำรพฒันำ 

ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำและจดัซ้ือท่ีดินไดไ้ม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรตำมเป้ำหมำยหรือแผนธุรกิจ ช่องทำง
เพื่อใหไ้ดท่ี้ดินท่ีมีศกัยภำพเพ่ือกำรพฒันำโครงกำรส่วนใหญ่มำจำกนำยหนำ้ท่ีดิน และอีกส่วนมำจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ
น ำท่ีดินมำน ำเสนอขำย ซ่ึงบริษทัฯ จะพฒันำกระบวนกำรคดัเลือกซ้ือท่ีดินท่ีโปร่งใส และเป็นธรรมทั้งกบัเจำ้ของท่ีดิน 
และกบับริษทั ตลอดจนขั้นตอนในกำรตดัสินใจใหร้วดเร็วข้ึน  

ควำมเส่ียงจำกกำรตดัสินใจซ้ือท่ีดินผิดพลำด อำทิ ท่ีดินตำบอด ท่ีดินท่ีองค์ประกอบไม่เพียงพอต่อกำรขอ
อนุญำตจดัสรรได ้ท่ีดินท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อชุมชุนระหวำ่งกำรก่อสร้ำง ฯลฯ บริษทัฯ จะศึกษำขอ้มูลท่ีดิน โดยผูท่ี้มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรส ำรวจตรวจสอบท่ีดินทุกแปลงก่อนตดัสินใจซ้ือ และอำจจำ้งให้มีบริษทัประเมินรำคำ
อิสระภำยนอกท ำกำรส ำรวจและประเมินรำคำ รวมถึงกำรจัดจ้ำงให้มีกำรรังวดัสอบเขต ตรวจระดบัดิน ตลอดจน
สอบถำมขอ้สงสยักบัหน่วยงำนรำชกำร และอ่ืนๆ อยำ่งรอบคอบ รัดกมุ เพ่ือป้องกนัปัญหำต่ำงๆในภำยหลงั  

ควำมเส่ียงจำกกำรซ้ือท่ีดินแพงเกินกว่ำท่ีควรจะเป็น หรือซ้ือท่ีดินท่ีอยู่ในละแวกท่ีไม่มีก ำลงัซ้ือ หรือมีควำม
ตอ้งกำรน้อย ด้วยกระบวนกำรคดัเลือกท่ีดิน กำรตรวจสอบ ศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติม และกำรสอบถำมขอ้สงสัยกับ
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรประเมินรำคำจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในกำรพิจำรณำ
ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร ก่อนกำรตดัสินใจซ้ือท่ีดิน จึงเป็นกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
พฒันำโครงกำร แลว้ไม่สำมำรถขำยไดต้ำมแผนท่ีวำงไวห้รือขำดทุนจำกกำรพฒันำ 

นอกจำกน้ี กระบวนกำรสรรหำและจดัซ้ือท่ีดิน กระท ำโดยผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีมีประสบกำรณ์และช ำนำญทั้ง
ดำ้นท่ีดินและกำรพฒันำโครงกำร เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัฯ จะสำมำรถซ้ือท่ีดินท่ีมีคุณภำพ ในช่วงเวลำ และรำคำท่ี
เหมำะสม เพ่ือใหส้ำมำรถสร้ำงรำยไดต้ำมแผนธุรกิจท่ีวำงไว ้

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายการศึกษาข้อมูลประกอบและประสบการณ์ของผู้บริหารเพ่ือลดความเส่ียงจากการสรรหา

ทีด่นิเพ่ือการพฒันา 



                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   46  
 

3.5   ควำมเส่ียงจำกผลของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรปล่อยสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย ์
จำกภำวะหน้ีสินภำคครัวเรือนของประเทศยงัอยูใ่นระดบัสูง ท ำใหธ้นำคำรพำณิชยท์ั้งระบบยงัคงเขม้งวดในกำร

ให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงลูกคำ้ท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อำศัย ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพรำะอำจถูกปฏิเสธจำกธนำคำร
พำณิชยใ์นกำรใหสิ้นเช่ือ ท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถหำแหล่งเงินกูเ้พ่ือสนบัสนุนคำ่ท่ีอยูอ่ำศยัได ้ซ่ึงเป็นกำรจ ำกดัอ ำนำจซ้ือ
ของลูกคำ้ และส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทัฯ โดยตรง ในกำรน้ีเม่ือลูกคำ้แสดงควำมจ ำนงในกำรจองท่ีอยูอ่ำศยั
โดยประสงคจ์ะขอสินเช่ือ ทำงบริษทัฯมีกระบวนกำรในกำรน ำส่งขอ้มูลของลูกคำ้เบ้ืองตน้ (Pre-Approved) กบัธนำคำร
พำณิชย ์เพื่อลดควำมเส่ียงของลูกคำ้และบริษทัฯ  

 
สรุป : บริษัทฯ มกีารศึกษาและตดิตามข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ และนโยบายของ

ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือลดความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
 
3.6   ควำมเส่ียงจำกกำรก่อสร้ำงของโครงกำรท่ีอำจคลำดเคล่ือนจำกแผนกำรท่ีก ำหนดไว ้

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ในกำรเติบโตในกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ทั้งน้ี อำจมีควำมเส่ียงท่ี
ก ำหนดกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จล่ำชำ้ไปกวำ่แผนกำรท่ีวำงไว ้ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ ผลกำรด ำเนินงำนและโอกำสทำง
ธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกควำมล่ำชำ้ของโครงกำรโดยทัว่ไป อำจเกิดจำกควำมล่ำชำ้ในกำรขอ
อนุญำต รวมถึงขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำใหต้อ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำงๆ ก่อน
กำรก่อสร้ำง  

  
สรุป : บริษัทฯ มกีารศึกษาและตดิตามข้อมูล ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ รวมถึงข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
 



          บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 47 
 

4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สิน 
   ลกัษณะส ำคญัของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 ประกอบดว้ย  
    
 4.1.1  ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (อยู่ภายใต้บริษัทย่อย  บริษัท อสี แอม อาร์ จ ากดั)  มูลค่ำ 

197.73 ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งพฒันำโครงกำร ประกอบดว้ย   
 

 จ ำนวน (ลำ้นบำท) ภำระผกูพนั 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 
     อำคำรชุด 
ท่ีดิน 

 
0.00 

1,671.81 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจดจ ำนองค ้ำประกนั
เงินกูธ้นำคำรพำณิชย ์จ ำนวน  1,820.45 ลำ้น
บำท  
  งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 63.47 

ดอกเบ้ียจ่ำยรอกำรตดับญัชี 43.35 
รวม 1,778.63  

 

 

4.1.2  สินทรัพย์ทีส่ าคญัของบริษทัและบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

 

ตารางแสดงทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ (แสดงตามงบรวมหลงัปรับมูลค่าจากการตรีาคาแล้ว) 

  

สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 

(ล้านบาท) * 
ภาระจ านอง 

1. ท่ีดิน (ใชเ้ป็นสถำนประกอบกำร)    
- ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ   ต.ล ำลูกกำ  
อ.ล ำลูกกำ  จ. ปทุมธำนี  เน้ือท่ี 57 ไร่ 
- ถนนบอนดส์ตรีท   เมืองทองธำนี 3   
ต.บำงพดู  อ.ปำกเกร็ด  จ.นนทบุรี  

พีซีเอม็เป็นเจำ้ของ 
 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 
 

177.71 
 

10.63 

ไม่มีภำระผกูพนั 

2. อำคำร ส่วนปรับปรุงและส่ิงปลูกสร้ำง   
- ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ต.ล ำลูกกำ  
อ.ล ำลูกกำ จ. ปทุมธำนี 
- ถนนบอนดส์ตรีท เมืองทองธำนี3   
ต.บำงพดู อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 

พีซีเอม็เป็นเจำ้ของ 
 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 
 

38.76 
 
7.18 

 



          บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 48 
 

สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 

(ล้านบาท) * 
ภาระจ านอง 

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
     

พีซีเอม็ เป็นเจำ้ของ 
บริษทัเป็นเจำ้ของ 

39.98 
14.14 

4.เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

พรีบิลท ์, พีซีเอม็ , อีสแอมอำร์ 
เป็นเจำ้ของ 

13.06 

5. ยำนพำหนะ พรีบิลท ์และ พีซีเอม็ 
เป็นเจำ้ของ 

1.37 

6. สินทรัพยอ่ื์นๆ พรีบิลท ์, พีซีเอม็ , อีสแอมอำร์ 
เป็นเจำ้ของ 

21.49 

รวม  324.32 
 
*  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2547 พีซีเอม็ไดท้  ำสญัญำเช่ำท่ีดินพร้อมโรงงำน รวมทั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีเน้ือท่ี 87 ไร่ 7 ตำรำงวำ จำก

บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ตั้งอยูท่ี่ ต  ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี สญัญำมีอำยลุ่ำสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 และให้ผูเ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะเช่ำทรัพยสิ์นต่อไปอีกเป็นเวลำ 3 ปี เพ่ือใชใ้นกำรขยำยก ำลงักำรผลิตแผน่พ้ืนส ำเร็จรูปแบบแผน่พ้ืนทอ้ง
เรียบ/แผน่พ้ืน 3 ขำ แผน่พ้ืนระบบกลวง และเสำเขม็   

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั พีี ีออมม คอนสตรัคช่ัน แมททีอรียล จ ากดั บริษทั พรีบิลท์ โฮลดิง้ จ ากดั และบริษทั อสี แอม อาร์ จ ากดั 
 

  
4.1.3  ทีด่นิของโครงการทีม่ไีว้อพ่ือขาย (อยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ย  บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั)   

 ท่ีดินท่ีบริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั  ด ำเนินกำรท ำโครงกำรจดัสรรทั้งท่ีเปิดขำยแลว้ และยงัไม่ไดเ้ปิดขำย ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

ล ำดบั ช่ือโครงกำร ไร่ งำน วำ รำคำทุนสุทธิ 
(ลำ้นบำท) 

กรรมสิทธ์ิ หลกัประกนั 

1 AMIE สุขมุวิท 26 0-3-59.5 197.74 อีส แอม อำร์  
2 The Aramis สุขมุวิท 24 1-2-97 912.54 อีส แอม อำร์  
3 
4 

บำงแวก 
หนำมแดง 

41-2-58.1 
22-0-89.4 

326.47 
235.05 

อีส แอม อำร์ 
อีส แอม อำร์ 

 

 รวม 44-1-14.6 1,671.80   
 โครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งเตรียมกำร 44-1-14.6 1,671.80   
 ท่ีดินทั้งหมด 44-1-14.6 1,671.80   
 รวมสินคำ้คงเหลือ 44-1-14.6 1,671.80   
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัและใหผ้ลตอบแทนท่ีดี กำรพิจำรณำลงทุนจะ

ท ำโดยผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยทัว่ไปบริษทัมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในฐำนะผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำเง่ือนไขและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นรำยกรณี 

กำรบริหำรงำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขำ้ร่วมบริหำรงำนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมสัดส่วนท่ีบริษทัถือหุ้นอยู ่เพ่ือก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่ำว    
 
4.3  สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

- ไม่มี - 
 

4.4  สิทธิบัตร/สัมปทาน/ลขิสิทธ์ิ 
- ไม่มี - 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯฟ้องร้องผูว้่ำจำ้งรำยหน่ึง  เน่ืองจำกผิดนัดช ำระค่ำจำ้ง โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนทนำยควำม
ด ำเนินคดีต่อผูว้ำ่จำ้งรำยดงักล่ำว   ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำให้บริษทัดงักล่ำวช ำระหน้ีให้กบับริษทัเป็นเงินจ ำนวน 
18 ลำ้นบำท แต่ทำงผูว้ำ่จำ้งรำยดงักล่ำวไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ โดยศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำ
พิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ และทำงผูว้ำ่จำ้งไดย้ื่นฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์อีกคร้ัง บริษทั
พิจำรณำแลว้วำ่ ผูว้ำ่จำ้งยื่นฎีกำเพ่ือประวิงกำรช ำระหน้ีให้แก่บริษทัเท่ำนั้น เน่ืองจำกคดียงัไม่ไดรั้บช ำระหน้ีเป็น
เวลำนำน บริษทัจึงไดย้ื่นฟ้องต่อศำลลม้ละลำยกลำง ศำลไดมี้ค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดกบัผูว้ำ่จำ้งแลว้ บริษทัฯ
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพ่ือขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดท้ ำกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญไวแ้ลว้เตม็จ ำนวนประมำณ 14.9 ลำ้นบำท 

 

บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องผูว้ำ่จำ้งรำยหน่ึงฐำนผิดสัญญำจำ้งเหมำก่อสร้ำง จ ำนวนทุนทรัพย ์61,356,795.83 บำท  
ต่อศำลแพง่กรุงเทพใต ้ และบริษทัดงักล่ำวไดป้ฏิเสธและยืน่ฟ้องแยง้ดว้ยจ ำนวนทุนทรัพย ์67,628,075.00 บำท   
ศำลชั้ นต้นพิพำกษำให้ผูว้่ำจ้ำงช ำระเงิน 14,216,897.40 บำทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่บริษัท             
ผูว้ำ่จำ้งจึงยืน่ขออุทธรณ์คดีต่อศำลอุทธรณ์ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริษทัช ำระเงิน 7,861,568.02 บำท  บริษทัจึง
ยืน่ฎีกำคดีคดัคำ้น ศำลฎีกำไดมี้ค ำพิพำกษำให้ผูว้ำ่จำ้งช ำระเงิน 8,853,934.13 พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กบั
บริษทั คดีอยูร่ะหวำ่งบงัคบัคดียดึทรัพยต์ำมค ำพิพำกษำของศำลฎีกำ    
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษทั :    บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  
  Pre-Built Public Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : รับเหมำก่อสร้ำง 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 1 ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี 

11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000061 (เดิม 0107574700068) 
โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 
โทรสำร :   02-960-1392-4 
Home Page  :   www.prebuilt.co.th 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั :   หุน้สำมญั  308,676,462 หุน้มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 
 
ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั  
  PCM Construction Materials Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้ำง  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0135543003969 (เดิมบอจ. ปท. 4398) 
โทรศพัท ์ : 02-987-1020-8 
โทรสำร :   02-987-0671 
Home Page  :   www.pcm.co.th 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:     หุน้สำมญั  9,700,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ  10  บำท 
 

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั  
  Pre-Built Holding Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 2 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี

11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125560009538 
โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 
โทรสำร :   02-960-1394 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:   หุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ มูลคำ่ หุน้ละ 5 บำท   
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ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั อีส แอม อำร์จ ำกดั  
  Is Am Are Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : พฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 5 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี

11120 
ท่ีตั้งส ำนกังำนสำขำ : 499 ชั้นท่ี 1-2 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด 

นนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125560029199 
โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 
โทรสำร :   02-960-1394 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สำมญั  60,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท 
 
 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์                :          บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีตั้ง :           93  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์ : 02-009-9999 
โทรสำร  :   02-009-9991 
Home Page  :   www.set.or.th/tsd 

 
 

ผูส้อบบญัชี : นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน ์
ท่ีตั้ง : บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
  316/32 ซ.สุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์ : 02-259-5300-2 
โทรสำร :     02-259-8959      



                                                  บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 1 
 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(1). ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
 

ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 308,676,462 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 308,676,462 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ จ ำนวน 308,676,462 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 308,676,462 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

(2). หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั 

- ไม่มี -  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัที ่31 มกราคม 2563 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด) 

1 กลุ่มเจริญตรำ   81,265,363 26.33 

  1.1 นำยวโิรจน์ เจริญตรำ 56,545,363 18.32 

  1.2 นำงสำวนภสัสร เจริญตรำ 12,360,000 4.00 

  1.3 เดก็ชำยวริีศ เจริญตรำ 12,360,000 4.00 

2   นำยพิชยั วจิกัขณ์พนัธ์ 15,841,700 5.13 

3 กลุ่มติรกำนนัท ์   14,909,260 4.83 

  2.1 นำยสมศกัด์ิ ติรกำนนัท ์ 9.666,489 3.13 

  2.2 นำยยติุนยั ติรกำนนัท ์ 5,242,771 1.70 

4 กลุ่มไตรตรึงษท์ศันำ   10,226,740 3.31 

  4.1 นำยเกียรติศกัด์ิ ไตรตรึงษท์ศันำ 9,693,440 3.14 

  4.2 นำงสำวอรสำ ไตรตรึงษท์ศันำ 513,300 0.17 

  4.3 นำงสำวอรนุช ไตรตรึงษท์ศันำ 20,000 0.01 

5   นำยพิพฒัน์ เศวตวลิำศ 7,357,700 2.38 

6  นำงสำววนัวสัสำ สวนิทร 6,743,818 2.18 

7 กลุ่มโชควฒันำ   6,252,646 2.03 

  7.1 นำยพีรนำถ โชควฒันำ 5,158,714 1.67 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด) 

  7.2 คณะบุคคลพีรมณีโดยนำยพีรนำถโชควฒันำ 712,000 0.23 

  7.3 บริษทั พีรธร จ ำกดั 194,533 0.06 

  7.4 นำยพิศณุ โชควฒันำ 100,000 0.03 

 7.5 คณะบุคคลหลำนปู่  50,000 0.02 

  7.5 นำยเวทิต โชควฒันำ 24,333 0.01 

  7.6 นำงจ ำเนียร โชควฒันำ 10,000 0.00 

  7.7 นำยฐิติภูมิ โชควฒันำ 3,000 0.00 

  7.8 บริษทั หลำนปู่ จ  ำกดั 66 0.00 

8 กลุ่มปัญจคุณำธร   4,436,000 1.44 

  8.1 นำยณภทัร ปัญจคุณำธร 3,450,000 1.12 

  8.2 นำยสมโพธิ ปัญจคุณำธร 500,000 0.16 

  8.3 นำยสุริยณัห์ ปัญจคุณำธร 420,000 0.14 

  8.4 นำยจรินทร์ ปัญจคุณำธร 60,000 0.02 

  8.5 นำงสำวสลิล ปัญจคุณำธร 6,000 0.00 

9  นำยสมชำย ปัดภยั 4,009,800 1.30 

10 กลุ่มจิรพฒันกุล  3,942,000 1.28 

 10.1 นำยทิวำ จิรพฒันกุล 2,000,000 0.65 

 10.2 นำยมงคล จิรพฒันกุล 1,740,000 0.56 

 10.3 นำงสมทรง จิรพฒันกุล 120,000 0.04 

 10.4 นำงลำวลัย ์ จิรพฒันกุล 60,000 0.02 

 10.5 นำยวชิำกร จิรพฒันกุล 22,000 0.01 

  อ่ืนๆ     153,691,435 49.79 

  รวม     308,676,462 100.00 

ทีม่า: ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

1.2 และ 1.3 เป็นบุตรสำวและบุตรชำยของนำยวิโรจน์ เจริญตรำ โดยนำยวิโรจน์ เจริญตรำ ด ำรงต ำแหน่งเป็นรองประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

** บริษทั มีหุ้นท่ีถือโดยสถำบนักำรเงิน และกองทุน จ ำนวน 4,605,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.49% 
** สดัส่วนของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่มีทั้งส้ิน  81,265,363  หุ้น (ขอ้ 1) หรือคิดเป็นร้อยละ  26.33 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
- ไม่มี –  
 

 

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรในแต่ละงวดบญัชี หลงัจำกท่ีไดมี้กำรหกัส ำรองตำมกฎหมำย และขำดทุนสะสมยกมำ(ถำ้มี) โดยพิจำรณำปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนดว้ย เช่น ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ เป็นตน้ 

 

การจ่ายปันผลย้อนหลงัของบริษทั 

ส ำหรับบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั และบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจะข้ึนอยูก่บั
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกิจ และ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น  
(งบเฉพำะ) 

0.125 0.434 0.392 0.440 0.524 0.855 0.899 1.677 3.657 1.239 0.813 

อตัรำปันผลต่อหุ้น 0.05 0.15 0.20 0.37 0.40 0.60 0.50 1.00 1.80 0.80 0.80 

อตัรำกำรจ่ำยปันผลต่อก ำไรสุทธิ 40.00% 34.56% 51.02% 84.09% 76.34% 70.18% 55.62% 59.63% 49.22% 64.57% 98.40% 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุน้ (งบรวม) 0.063 0.307 0.507 0.835 0.938 0.991 0.982 2.553 2.279 1.245 0.881 

 

 

 



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 4 
 

 
8.  โครงสร้างการจัดการ 

                             

บรษัิท พรีบลิท ์จ ำกัด (มหำชน)

โครงสรำ้งกำรจัดกำร

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

ผูจั้ดกำรฝ่ำยก่อสรำ้งอำวโุส

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยก่อสรำ้งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ

ผูจั้ดกำรฝ่ำยควบคมุตน้ทนุ

โครงกำรอำวโุส

คณะกรรมกำรบรษัิท

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร

กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และทีมผูบ้ริหำรของบริษทั ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดด้งัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร 9 ท่ำนซ่ึงมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำม

ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยศิริชยั  สมบติัศิริ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และมีควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน และ เศรษฐกิจ) 
2 นำยวิโรจน ์เจริญตรำ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร (เป็นกรรมกำรบริหำรและเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญงำนก่อสร้ำง) 
3 นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ(เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน และเศรษฐกิจ) 
4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ(เป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญงำนก่อสร้ำง และนวตักรรมใหม่ๆ) 
5 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน และกฏระเบียบต่ำงๆ) 
6 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร (เป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วม  และเป็นกรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้) 

7 นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ กรรมกำร (เป็นกรรมกำรบริหำรและเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 
8 พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นเศรษฐกิจ กฏระเบียบส่วนงำนรำชกำรและ กฏหมำย) 

9 นำยสุเทพ ธำระวำส กรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นเศรษฐกิจ และกฏหมำยต่ำงๆ) 

เลขานุการบริษัท คือ นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร  
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP, APCG,CSP 

 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนบริษทั 

นำยวโิรจน์ เจริญตรำ  นำยสิทธิพร ศรีนวลนดั  นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ สองในสำมคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนั
พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

นอกจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะมีหนำ้ท่ีในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของบริษทัฯ และ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดบัผลตอบแทนประจ ำปี ยงัจัดให้ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยัง่ยนื ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดงัน้ี 
 

ลูกค้า 

จดัให้มีนโยบำยในกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้ตรงกบัสัญญำท่ีมีกำรตกลงกบัลูกคำ้ในรำคำและคุณภำพ 
ตำมท่ีตกลงกนัไวแ้ต่แรก  โดยใหค้  ำนึงถึงประโยชน์ใชส้อยและขอ้จ ำกดั พร้อมให้ค  ำแนะน ำกบัลูกคำ้เพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยไม่มีกำรหลบซ่อนขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  เน่ืองจำกลกัษณะของ
ลูกคำ้ไม่วำ่จะเป็น ผูว้ำ่จำ้ง และ ผูซ้ื้อสินคำ้ ตอ้งกำรควำมมัน่ใจในคุณภำพของสินคำ้เน่ืองจำกเป็นสินคำ้ท่ีมีอำยุ
กำรใชง้ำนยำวนำน จึงจ ำเป็นตอ้งมีคุณภำพของสินคำ้ตรงตำมกบัท่ีประชำสัมพนัธ์ไวแ้ต่แรก และถือวำ่เป็นกำร
ท ำกำรตลำดวิธีหน่ึงในเร่ืองกำรสร้ำงควำมพึงพอใจกบัลูกคำ้และให้เกิดกำรจำ้งงำนซ ้ ำ หรือเกิดกำรแนะน ำต่อ 
หรือ ซ้ือซ ้ ำ 
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คู่แข่ง 

จดัใหมี้นโยบำยในกำรประชำสมัพนัธ์อยำ่งตรงไปตรงมำ โดยไม่มีกำรอำ้งอิงสินคำ้ของคู่แข่งขนั นอกจำกน้ีให้
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรประมูลงำนกบัผูว้ำ่จำ้งโดยไม่มีกำรตดัรำคำ หรือฮั้วรำคำกนัเอง และไม่ให้มีกำรกลัน่
แกลง้ในทุกวธีิกบัคู่แข่งขนั 
 

คู่ค้า และ เจ้าหนี ้
จดัใหมี้นโยบำยในกำรรักษำเครดิตท่ีดีกบัเจำ้หน้ี ทั้งต่อเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีสถำบนั โดยใหบ้ริษทัฯ ค ำนึงถึง
ควำมเต็มใจในกำรจ่ำยช ำระหน้ี  และไม่ใชป้ระโยชน์จำกกำรเลิกจำ้ง หรือ ผิดสัญญำเพ่ือยกเลิกกำรจ่ำยเงินใน
ทุกกรณีพร้อมกนัน้ีในส่วนของคู่คำ้ ให้บริษทัฯพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือคู่คำ้ หรือ ผูข้ำยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ 
และมีวสิยัทศัน์ท่ีดี ใหส้ำมำรถเติบโตไปพร้อมๆกบับริษทัได ้ เพื่อเป็นกำรรักษำฐำนกำรผลิต และแหล่งวตัถุดิบ
แรงงำนของบริษทัฯไดต้่อไป (คู่คำ้ รวมถึงผูข้ำยวสัดุ และผูข้ำยแรงงำน) 
 

หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ปัจจุบันยงัไม่มกีารแต่งตั้ง) 
 

เดิมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีหนำ้ท่ีพิจำรณำและแสดงควำมเห็นในแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกำร
น ำเสนอของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ กรรมกำรผูจ้ดักำร   พร้อมทั้งมีกำรประเมินผลปลำยปี เพ่ือพิจำรณำ
ผลตอบแทนประจ ำปีดว้ย   โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลำคม 2548 
ก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทัโดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 

1. ควบคุมก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยอ ำนำจหนำ้ท่ีดงักล่ำวไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจ
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบับริษทัหรือตำมประกำศของส ำนกังำน กลต.) ท ำกบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย  ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำร
บริษทัไดพิ้จำรณำอนุมติัไวร้วมทั้งก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำว 

2. ด ำเนินกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของบริษทั 
3. พิจำรณำกลัน่กรองกำรลงทุนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
4. มีอ ำนำจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ย เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัในต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 
5. กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเป็นกรณีๆ 
 

ทั้งน้ีกำรอนุมติัรำยกำรต่ำงๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจสำมำรถ
อนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด 
กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมกำรบริษทั(มติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลำคม 2548) 
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หน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ(ปัจจุบันท าหน้าทีท่ั้งในส่วนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จดัการ) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลำคม 2548 กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทัโดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. บริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของบริษทั 
2. พิจำรณำกลัน่กรองกำรลงทุนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
3. พิจำรณำจดัท ำงบประมำณประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
4. กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเป็นกรณีๆ 

 
ทั้งน้ีกำรอนุมติัรำยกำรต่ำงๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจสำมำรถ

อนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด 
กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมกำรบริษทั 
 

8.2 ผู้บริหารของบริษัท 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยวโิรจน์ เจริญตรำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2 นำยสิทธิพร ทรวงแสวง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยก่อสร้ำง 
3 นำยณฐ หงศล์ดำรมภ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน / กำรบญัชี 
4 นำยพลูสิน ชำตะกลู ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคุมตน้ทุนโครงกำรอำวโุส 
5 นำยชยัรัตน์  สุวพฒัน์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสร้ำงอำวโุส 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง  นำยณฐ  หงศ์ลดำรมภ ์
ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้ไปจนกระทัง่ปัจจุบนั โดย
คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัมีดงัน้ี 
 

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัทฯ 
1. มีควำมรอบรู้และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงบทบำทหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนเลขำนุกำรบริษทัฯ

ไดแ้ก่ หนำ้ท่ีของกรรมกำร หนำ้ท่ีของบริษทัฯ และมีควำมรู้ดำ้นกฎและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ศึกษำหำควำมรู้ และติดตำม ขอ้มูล ข่ำวสำร เพ่ือพฒันำกำรปฎิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. ปฎิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยอยู่ภำยใต้
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
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3. ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
ช่ือเสียง และภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเก็บรักษำควำมลบัของบริษทัฯ
ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
บริษทัฯ 

เลขำนุกำรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 ดว้ย
ควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

หน้าทีต่ามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมดีงันี ้
1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

  ก. ทะเบียนกรรมกำร 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ

บริษทั 

 ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น 

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบริษทัฯ (หรือคณะกรรมกำรบริษทั) มอบหมำยดงัน้ี 

 ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฎิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแล
ในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัใหป้ฎิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล เช่น ส ำนกังำนกลต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และดูแล
กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลและสำธำรณชน ให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นตำมกฎหมำย 

 จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

 หนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 27,960 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 27,960 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 24,780 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 19,070 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 250,000บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 

มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2561ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 32,000 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 32,000 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 30,000 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 21,000 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 250,000บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 

มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2562ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 32,000 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 32,000 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 30,000 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 21,000 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 250,000บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท) 

2562 2561 2560 

1. นำยศิริชยั สมบติัศิริ* ประธำนกรรมกำร (แทนนำยวิลำศ ปิลกศิริ) 634,000 617,840 314,103 

2. นำยศรำวุธ บุษยรัตน ์ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 634,000 617,840 575,320 

3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 610,000 589,120 538,320 

4. นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 610,000 589,120 538,320 

5. นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร 502,000 494,280 471,880 

6. นำยสุเทพ  ธำระวำส กรรมกำร (แทนนำงภควิภำ เจริญตรำ) 502,000 244,280 19,070 

7. พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมกำร (แทนนำยชชัวำล พรรณลำภ) 502,000 244,280 19,070 

8. นำยชชัวำล พรรณลำภ อดีตประธำนกรรมกำร  - - 547,360 

9. นำงภควิภำ เจริญตรำ อดีตกรรมกำร - 250,000 471,880 

 รวม 3,994,000 3,646,760 3,495,323 

*  นำยศิริชยั สมบติัศิริ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทั ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2559  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2559  แทนนำยวลิำศ  
     ปิลกศิริ ท่ีลำออก ต่อมำ นำยศิริชยั สมบติัศิริ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนกรรมกำรบริษทั ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี  
    20 ธนัวำคม 2560 แทนนำยชชัวำล พรรณลำภ 
** คุณวโิรจน์ เจริญตรำ และคุณณฐ หงศล์ดำรมภ ์ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผูบ้ริหำร แต่ไดรั้บค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร 
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 ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนสัประจ ำปีต่อกรรมกำร และ กรรมกำรตรวจสอบ 
เท่ำนั้น โดยไดข้ออนุมติัจำกผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยหรือใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนแก่กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ โดยไม่ผำ่นกำรขออนุมติัจำกผูถื้อหุน้ 

ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
                       (หน่วย: บำท) 

 2562 2561 2560 

ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำร 52,038,752.00 27,228,589.80 33,274,651.60 

จ ำนวนผูบ้ริหำร (รำย) 5 5 6 

รูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

รูปแบบค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
* สวัสดกิาร ประกอบด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  กองทุนประกนัสังคม   
**  ปี 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากบริษทัฯ และยงัไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
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ตารางสรุปประเภท ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2560 - ปี 2562 และ อตัราการเข้าประชุมปี 2560 - ปี 2562 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภท 
การเข้าอบรมหลกัสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ค่าตอบแทน  
การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมท้ังหมดคร้ัง 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1 นำยศิริชยั สมบติัศิริ* ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ DAP 634,000 617,840 314,103 9/10 8/9 10/12 
2 นำยวโิรจน์ เจริญตรำ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP, FN 250,000 250,000 250,000 10/10 8/9 10/12 

3 นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ ** กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ DCP,AACP 634,000 617,840 575,320 10/10 9/9 11/12 

4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ DAP,AACP 610,000 589,120 538,320 10/10 9/9 12/12 
5 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย*์** กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ DAP,AACP 610,000 589,120 538,320 10/10 9/9 12/12 

6 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมกำร กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้รำยใหญ่ DCP, DAP, FN 502,000 494,280 471,880 7/10 8/9 9/12 
7 นำยสุเทพ  ธำระวำส กรรมกำร กรรมกำรอิสระ ELP,RNG,AACP,DAP 502,000 244,280 19,070 10/10 8/9 - 
8 พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ - 502,000 244,280 19,070 8/10 9/9 - 
9 นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP,CSP,APCG 250,000 125,000 - 10/10 9/9 5/5 
10 นำยชชัวำล พรรณลำภ  อดีตประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ  ACP, RCP, DAP, DCP - - 547,360 - - 10/12 
11 นำงภควภิำ เจริญตรำ อดีตกรรมกำร กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้รำยใหญ่ DAP,ACEP - 250,000 471,880 - - 5/12 
12 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร**** อดีตรองประธำนกรรมกำรและประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP, FN,  RCP ,DCP - - 250,000 - - 0/5 

13 นำยวลิำศ ปิลกศิริ อดีตกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP,FN,CSP - - 166,667 - - - 
การประชุมคณะกรรมการมกีารก าหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจ าปี ซ่ึงจะมวีาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และวาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจ า และมกีารแจก
รายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า 

*  นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัที่ 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ ปิลกศิริ  
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           ** พลต ารวจตรีจตุรงค์ ภุมรินทร์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ 

         *** นายสุเทพ ธาระวาส ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนางภควิภา เจริญตรา 

       **** เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ได้ขอลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เพ่ือไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด     
                (มหาชน) ซ่ึงบริษทั พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%  
 

ACP =  Audit Committee Program   RCP  =  Role of the Chairman Program  ACEP = Anti-Corruption for Executive Program 

FN   =  Finance for Non-Finance Director  DAP  =  Director Accreditation Program  AACP = Advanced Audit Committee Program 

DCP =  Director Certification Program  CSP =  Company Secretary Program 

 

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
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8.5  บุคลากร 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

 2562 2561 2560 
ฝ่ำยส ำนกังำน 129 134 120 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 427 407 410 
รวม 556 541 530 
ค่ำใชจ่้ำยผลตอบแทนรวมให้แก่พนกังำน (บำท) 339,768,088.48 334,528,254.21 292,076,482.54 

รูปแบบผลตอบแทน เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

*สวัสดกิาร ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชช่ัน ค่าเช่าบ้านพกั ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอ่ืนๆ 

 
สวสัดกิารพนกังาน และ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
 
บริษทัฯ มีสวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนนอกจำกเงินเดือนประจ ำเดือน และ เงินโบนสัประจ ำปี ดงัน้ี 

1. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
2. เงินกองทุนทดแทน 
3. เงินประกนัสงัคม ท่ีจ่ำยสมทบ ร่วมกบัพนกังำน 
4. วงเงินประกนั อุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน กบับริษทัประกนัภยัชั้นน ำ 
5. สวสัดิกำรอ่ืนๆ เช่น สวสัดิกำรเก่ียวกบั ค่ำเดินทำงในกรณีท ำงำนนอกสถำนท่ี   สวสัดิกำรเก่ียวกบัชุดฟอร์ม

ส ำหรับกำรท ำงำน   สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรอบรม และ กำรสมัมนำต่ำงจงัหวดั ฯ  
6. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

 

การก าหนดค่าตอบแทนของพนกังาน 
 

 ฝ่ำยบริหำรฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละต ำแหน่งงำน ซ่ึงได้มีกำรเปรียบเทียบกับตลำดให้
สำมำรถแข่งขนัได ้ พร้อมกนัน้ียงัมีกำรน ำเสนอนโยบำยเพ่ือขอแนวทำงและขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมกำรส ำหรับกำร
บริหำรเร่ืองค่ำตอบแทนพนักงำนในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ส ำคญั เช่น กรณีกำรเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำเป็น 300 บำท บริษทัและ
กรรมกำรบริษทัฯ ไดร่้วมปรึกษำและหำแนวทำงแกไ้ขท่ีเหมำะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรจำ้งงำน ตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำง และ กำรไหลออกของพนกังำน ส ำหรับกำรข้ึนเงินเดือน หรือ จ่ำยโบนสัพนกังำนของบริษทั ฯ และ บริษทัใน
เครือ จะมีกำรขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทัก่อนทุกคร้ัง โดยแนวกำรประเมินผลจะใชว้ิธีกำรพิจำรณำจำกผลกำร
ท ำงำน  ควำมตั้งใจ และ เน้ือหำของงำนท่ีปฏิบติัร่วมกนั โดยจะมีกำรประเมินผล 2 คร้ังต่อปี 
 
นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 
บริษทัได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของพนักงำน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ำมท่ีบริษทัก ำหนดไว ้โดยไดด้ ำเนินกำรจดัท ำระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซ่ึงใชต้รวจสอบ
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ผลงำนขององคก์รโดยรวม และก่อใหเ้กิดควำมสมดุลระหวำ่งตวัแปรต่ำงๆ เช่น พนกังำน ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ระบบ
และกระบวนกำรในองคก์ร โดยจะสำมำรถหำสำเหตุและผลท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรท ำงำน และพนกังำนผูป้ฏิบติังำนใน
องค์กร และน ำมำพฒันำปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน นอกจำกนั้นบริษทัยงัมีกำรส่งพนักงำนไป
อบรมสมัมนำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำยงำน 

 

นอกจำกนั้นบริษทัจดัให้มีกำรอบรมพนกังำน เพ่ือพฒันำทกัษะควำมรู้ท่ีตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน รวมทั้งพฒันำดำ้น
กำรบริหำรจดักำร เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถปรับข้ึนมำเป็นผูบ้ริหำรระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันำ sub business  ของตนเองให้
ขยำยงำนไดม้ำกข้ึน พร้อมกนัน้ียงัไดมี้กำรฝึกอบรมให้พนักงำนมีกำรตรวจสอบระหว่ำงสำยงำนในเร่ืองควำมเส่ียงท่ี
อำจจะก่อใหเ้กิดกำรทุจริต เพ่ือใหมี้กำรทบทวนควำมเส่ียงตลอดเวลำ  

 

ในปี 2550 บริษทัฯ ไดมี้กำรจดักำรอบรมและวิธีกำรในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสำมำรถ
ผำ่น และไดรั้บกำรรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2000 

 

ในเดือนธันวำคม 2552 บริษทัฯ ไดมี้กำรจดักำรอบรมและวิธีกำรในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน โดย
บริษทัสำมำรถผำ่น และไดรั้บกำรรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2008 

 
ในเดือนตุลำคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรคุณภำพ Quality Management ISO 9001  

เวอร์ชัน่  2015 
 

            สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจ าปี 
 2560 2561 2562 

จ ำนวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ 

จำกศูนยพ์ฒันำฝีมือแรงงำน 

73 64 57 

จ ำนวนพนง.และแรงงำนท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรม 1,555 1,648 1,730 
     

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความปลอดภัย  
 

ดว้ยบริษทั ฯ  มีควำมห่วงใยต่อชีวติและสุขภำพของพนกังำนทุกคนดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้น
ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั  และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ควบคู่กนัไปกบัหนำ้ท่ีประจ ำของพนกังำน จึงไดก้ ำหนด
นโยบำยไว ้ดงัน้ี 

1. ใหถื้อเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  เป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกคนและ
ตอ้งใหค้วำมร่วมมือปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

2.   ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั ตอ้งหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำ ใหค้  ำแนะน ำ และเป็นตวัอยำ่งท่ีดี ในเร่ืองเก่ียวกบั 
      ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
3.  ณ  สถำนท่ีปฏิบติังำนทุกแห่ง  บริษทัฯ จะสนบัสนุน ในเร่ืองตอ่ไปน้ี  คือ :- 
(ก) สภำพกำรท ำงำน และสภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ตลอดจนทำงเขำ้ – ออกท่ีเหมำะสม 
(ข) มำตรฐำน และระบบกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
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(ค) กฎ ระเบียบ และมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำน 
(ง) กำรฝึกอบรม  แนะน ำ  และใหค้วำมรู้ในเร่ืองควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(จ) กำรรณรงค ์กิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภยั ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตส ำนึกของทุกคนในเร่ืองควำมปลอดภยั  
      อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
4. ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน และวธีิกำรท ำงำน ใหมี้ควำม  
    ปลอดภยั และไดต้ำมมำตรฐำน 
5. พนกังำนทุกคนจะตอ้งค ำนึงควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของตนเอง และผูอ่ื้น 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน เป็นส ำคญัตลอดเวลำท่ีปฏิบติังำน 
6. บริษทัฯ จะจดัใหมี้กำรติดตำมและประเมินผล ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้  

  
สถิตกิารเข้ารักษาพยาบาล– กรณีเกดิอุบัตเิหตตุามประเภทสวสัดกิารทีบ่ริษัทจดัหาให้ 

          (จ ำนวน:รำย) 
 2560 2561 2562 

กองทุนทดแทน 12 2 6 
บริษทัประกนัชีวติ 128 88 106 
รวม 140 90 112 

พนักงานทั้งหมด 530 541 556 
 

 จะเห็นไดว้ำ่บริษทัฯ มีสวสัดิกำร และ มีควำมพยำยำมในกำรลดอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำน ซ่ึงถำ้เทียบกบัปริมำณ
พนกังำนและ แรงงำนในแต่ละปี จะมีอตัรำส่วนท่ีลดลง 

 พนกังำนท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนบริษทัฯ มีนโยบำยดูแล และใหก้ำรรักษำอยำ่งเตม็ท่ี และ ยงัให้
เงินเดือนปกติในช่วงลำหยดุ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นองค์กำรท่ีมีระบบบริหำร

จดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และควำมมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย โดยมุ่งมัน่พฒันำใหกิ้จกำรมีผลประกอบกำรท่ีดี สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหกิ้จกำรได้
อย่ำงเหมำะสมในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปฏิบติัตำมกฎหมำย ลดกำร
สร้ำงผลกระทบดำ้นลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้
มีเน้ือหำครอบคลุมหลกักำรท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว ้

 
 บริษทัฯ มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยค ำนึงถึงสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
อยำ่งเป็นอิสระของกรรมกำร รวมทั้งมีกำรจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 

 ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินกำร
ตำมนโยบำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ ภำยใตก้รอบและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและจริยธรรม 

 ใหค้วำมเป็นธรรมและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั มีควำมรับผิดชอบตอ่กำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้
ในระยะยำว รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

 ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีกำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

 กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

 คณะกรรมกำรจะถือปฏิบติัตำมจริยธรรมของบริษทัฯ (Code of Conduct) ซ่ึงไดป้ระกำศใชไ้ปแลว้และ
ดูแลใหพ้นกังำนในองคก์รปฏิบติัตำมจริยธรรม  (Code of Conduct) ดงักล่ำวดว้ย 

 
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีดงันี ้

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และสิทธิของผูถื้อหุ้นในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผ่ำน
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทั ให้ท ำหน้ำท่ีแทนตน และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของ
บริษทั จึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ไดใ้ชสิ้ทธิของตน และให้กำรคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำรให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ รวมถึงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิ
กำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมในกำร
ประชุมผูถื้อหุ้น ร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั เช่น กำรจัดสรรเงินก ำไร กำรเลือกตั้งกรรมกำร กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และกำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อ
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ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีกำร
ปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งเท่ำเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดำ นิติบุคคล และนักลงทุนสถำบนั โดยกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุม 

2. บริษทัมอบหมำยให้ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหุ้น และ
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรำยล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชุมอยำ่งนอ้ย 14 วนั โดยหนงัสือนดัประชุมมีรำยละเอียดขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี และ
วำระกำรประชุม โดยระบุวตัถุประสงค์ เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระท่ี
เสนอไวอ้ยำ่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบเร่ืองท่ีจะมีกำรพิจำรณำในท่ีประชุม บริษทัหลีกเล่ียงกำร
เพ่ิมวำระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวล่้วงหนำ้ เน่ืองจำกไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 

3. บริษทัอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงอยำ่งเต็มท่ี ใช้
เวลำอยำ่งเหมำะสม และเพียงพอ จึงจดัประชุมท่ีหอ้งจูปิเตอร์ 8 - 10 อำคำรชำเลนเจอร์ อิมแพค เมือง
ทองธำนี นนทบุรี  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก ใกลจุ้ดข้ึน-ลงทำงด่วน และมีสถำนท่ีจอด
รถใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งเพียงพอ 

4. บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำ เสนอวำระกำรประชุม และเสนอช่ือกรรมกำร โดย
แจง้หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรรับเร่ืองท่ีเสนอมำไวอ้ยำ่งชดัเจนผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัมอบหมำยให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั จัดหำเทคโนโลยีระบบบำร์โคด้ และ
โปรแกรมกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นมำใชใ้นกำรลงทะเบียน ลงคะแนน นบัคะแนน แสดงผลและบนัทึกไว้
ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็วถูกตอ้ง และแม่นย  ำ 
2. ประธำนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร(ผูบ้ริหำรสูงสุด) ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั
ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ังเพ่ือร่วมตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอยำ่งโปร่งใส และใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองแยกออกจำก
กนั ในกรณีท่ีวำระนั้นมีเร่ืองพิจำรณำหลำยรำยกำร เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถใชสิ้ทธิในแต่ละเร่ืองไดอ้ยำ่ง
เป็นอิสระ 
4. คณะกรรมกำรก ำหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรท ำ
รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เพ่ือควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้ภำยหลงั 
5. ประธำนในท่ีประชุมใหเ้วลำอยำ่งเพียงพอในกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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การจดัท ารายงานการประชุม และเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีกำรบันทึกข้อมูลส ำคัญไวอ้ย่ำงครบถ้วนครอบคลุม
รำยละเอียดส ำคญัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- บนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำรลงคะแนนโดยแจง้วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนโดยใชบ้ตัร
ลงคะแนนรวมถึงวธีิกำรแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม 

- บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบท่ีเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือเสนอควำมคิดเห็นในวำระต่ำง 
ๆในท่ีประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมไดรั้บทรำบ 

- บนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยำ่งครบถว้น ชดัเจนพร้อมทั้งบนัทึกจ ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
ทั้งท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในทุก ๆวำระท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง 

- บนัทึกรำยช่ือพร้อมต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรท่ีลำประชุมเพ่ือให้
สำมำรถตรวจสอบถึงกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใน
วนัท ำกำรถดัไปและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใน 
14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัให้กำรสนบัสนุน และให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม

ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่ำงชำติเพ่ือเป็นกำรปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัดงัน้ี 
 
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวำ่ 28 วนั โดยขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลท่ีบริษทัส่งให้ผู ้
ถือหุน้ในรูปแบบเอกสำร 

2. บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นทุกรำยในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงเพ่ือควำมเท่ำ
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่ำเทียมกนัคือหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
1. บริษทัมีกระบวนกำรและช่องทำงใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนบริษทัโดย

เปิดโอกำสใหเ้สนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม 
เพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดโ้ดยบริษทัประกำศแจง้
รำยละเอียดพร้อมหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำไวอ้ย่ำงละเอียด ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลำ 3 เดือนทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม
มัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในกำรใชสิ้ทธิเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั
และสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอิสระมำดูแลผลประโยชน์แทนตน 
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2. บริษทัด ำเนินกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบั และเป็นไปตำมวำระท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้ำ 
โดยไม่มีกำรสลบั เพ่ิม แกไ้ข เปล่ียนแปลงวำระ หรือขอ้มูล 
 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมมติ

คณะกรรมกำรบริษทัโดยบริษทัถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนใชโ้อกำสจำก
กำรเป็นบุคลำกรของบริษทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและจรรยำบรรณใน
กำรปฏิบตังำน (Code of Conduct)ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนได้
รับทรำบ และปฏิบติัตำม 

  
การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

กรรมกำร และผูบ้ริหำรบริษทัมีแนวทำงปฏิบติัท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนเองคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง
ท่ีมีกำรซ้ือขำยโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 
59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีท ำรำยกำร
ดงักล่ำวนอกจำกน้ีกรรมกำร และผูบ้ริหำรยงัได้รับทรำบหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ บทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 แลว้ 

1. บริษทัเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ
อนุมัติจำกผูถื้อหุ้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีกำรเปิดเผยช่ือและ
ควำมสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกำรก ำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำรรวมทั้ งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำวใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอยำ่งชดัเจน 

2. รำยกำรระหว่ำงกันได้กระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ
นอกเหนือจำกกำรแจง้รำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวผำ่นช่องทำงกำรแจง้ข่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัดว้ย 
 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยในไดแ้ก่พนักงำน 

ผูบ้ริหำรของบริษทั และบริษทัยอ่ยหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอกไดแ้ก่ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ี ไดรั้บกำรคุม้ครอง และ
ดูแลเป็นอยำ่งดีตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมกำรของบริษทัไดก้ ำหนดแนว
ปฏิบติัท่ีดีไวใ้นจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน (Code of Conduct) 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศส ำคญัท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงในรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั 
หรือต่อกำรตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปไดรั้บทรำบข่ำวสำรท่ี
ส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส เท่ำเทียมกนั และเป็นไปตำมเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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ก ำหนด โดยเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยปฏิบติั
ดงัน้ี 

1. บริษทัมีกำรเปิดเผยโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กำรถือหุ้นของกรรมกำร และผูบ้ริหำร ทั้ งทำงตรง และ
ทำงออ้ม ขอ้มูลโครงสร้ำงของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนกำรถือหุ้น ควำมเส่ียงหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูล้งทุนทรำบถึงโครงสร้ำงของบริษทั และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัผูถื้อหุน้อ่ืน 

2. บริษทัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ56-1) นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้มูลบริษทั ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสัมพนัธ์โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองคก์ร โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร ขอ้มูลดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ หนังสือนัดประชุม ผลกำรด ำเนินงำน อตัรำส่วนทำงกำรเงิน ประวติักำร
จ่ำยเงินปันผล และกำรด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีกำรปรับปรุงขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้
ขอ้มูลข่ำวสำรทนัต่อเหตุกำรณ์  

3.  บริษทัมีแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นหน่วยงำนเฉพำะท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำง ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
และนกัลงทุน ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์
ของบริษทั ผูส้นใจขอ้มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำลงทุนสำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูลได้ท่ีแผนกนักลงทุน
สมัพนัธ์ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 8.30-17.00 น. 

ในรอบปี 2561 – 2562 ผูบ้ริหำรระดบัสูง และฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ไดใ้ห้ขอ้มูล และแจง้สำรสนเทศของ
บริษทัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและนกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์สรุปเป็นจ ำนวนคร้ัง/ปี ไดด้งัน้ี 

 2561 2562 

                             -Analyst meeting 2 10 

                             -Company visit 3 4 

                             -Opportunity day 1 1 

ทั้งน้ี ทุกๆ  3 เดือน บริษทัฯ จดัใหมี้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นและขอ้แนะน ำ
จำกลูกคำ้ตำมโครงกำร เพื่อน ำมำเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งและ
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2562 ผลคะแนนเฉล่ียบริษทัฯ อยู่ท่ี 
83.90% (ปี 2561 อยูท่ี่ 84.66%) 

4. บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน แสดงควบคู่
กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลส ำคญัในรำยงำนประจ ำปีอยำ่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล 

5. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร และผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรซ้ือ – ขำยหุ้น หรือถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกคร้ัง ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ภำยใน 3 วนัท ำกำร
หลงัจำกวนัท่ีท ำรำยกำร 
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6. บริษทัก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรอง ซ่ึงค่ำตอบแทนเทียบเคียงกบัอุตสำหกรรมท่ีคลำ้ยคลึงกนั เพียง
พอท่ีจะรักษำกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำรท่ีมีคุณสมบัติให้ท ำงำนกับบริษทัต่อไป ส ำหรับค่ำตอบแทน
ผูบ้ริหำรไม่รวมกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นไปตำมหลกักำร และนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยง
กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร รำยละเอียดปรำกฏในหัวขอ้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ริหำร  

7. บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด (Whistle Blowing) ดว้ยเล็งเห็นถึงควำมส ำคญั
และเพ่ือกำรพฒันำใหบ้ริษทัเจริญกำ้วหนำ้ เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะช่วย
ให้ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียรำยงำนกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ประเด็นดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ โดยผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรคลุม้ครองอยำ่งเป็นธรรมตำมกระบวนกำรท่ีบริษทั
ก ำหนดไว ้

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบ บทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยมีกำรก ำกบัควบคุมดูแล
ใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เพ่ือรักษำผลประโยชน์
ของบริษทัเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทับนพ้ืนฐำนของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยคณะกรรมกำรได้
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ไปบริหำรกิจกำรให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูมี้ภำวะผูน้ ำมีวิสัยทศัน์มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆอยำ่งเหมำะสมมีควำม
ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ คณะกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรตำมแนวปฏิบติัท่ีดีในดำ้นต่ำงๆดงัน้ี 

 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมีคุณสมบัติทักษะควำมรู้และมี

ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพจ ำนวน 9 คนประกอบดว้ย 
1. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  2  คน  
2. กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ  6  คน  
3. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  1  คน  

ถือวำ่มีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 6 คน มำกกวำ่ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ โดยประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และไม่ได้
ด ำรงต ำแหน่งประธำนในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใด ๆกบัฝ่ำยบริหำรซ่ึงมีควำมเป็นอิสระอยำ่งแทจ้ริง  

คุณสมบติัของ “กรรมกำรอิสระ” คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรก ำหนดนโยบำย จ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียน
ท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็น
จ ำนวนท่ีกรรมกำรทุกคนสำมำรถอุทิศเวลำเขำ้ประชุมไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ แต่คณะกรรมกำรไม่มีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร เน่ืองจำกกรรมกำรมีควำมเขำ้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่ำงดีและให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 
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นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัตำมแนวทำงปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีเพ่ือท ำหนำ้ท่ีให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กำรบญัชี และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำรโดย
ใหแ้จง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัถึงเหตุผลและรำยละเอียดของบริษทัท่ีไปด ำรงต ำแหน่งทั้งน้ีจะไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

 
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทกัษะและประสบกำรณ์หลำกหลำยท่ีสำมำรถใช้

วจิำรณญำณไดอ้ยำ่งอิสระ มีควำมเป็นผูน้ ำ ท ำหนำ้ท่ีก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผน
ธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ตลอดจนก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ และมีกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกฎระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและก ำหนดใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของบริษทั เพ่ือให้กรรมกำรผูบ้ริหำรและพนักงำนยึดถือเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนได้
รับทรำบ และเขำ้ใจอยำ่งดี ถึงขอ้พึงประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมำะสมและถูกตอ้ง 

4. จดัใหบ้ริษทัด ำเนินงำนตำมกฏหมำยต่ำงๆ อยำ่งถูกตอ้ง สุจริต และไม่มีกำรประกอบธุรกรรมอนัจะท ำ
ใหเ้กิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ฯ นอกจำกน้ียงัก ำหนดให้บริษทัฯ
ด ำเนินธุรกิจ ท่ีไม่ใหมี้พฤติกรรมสนบัสนุนกำรคอรัปชัน่ (Anti-Corruption)โดยใหห้ลีกเล่ียงกรณีท่ีจะมี
กำรท ำธุรกรรมท่ีมีควำมเส่ียง ท่ีอำจจะเป็นผลให้เกิดกำรหำผลประโยชน์ทำงออ้มได้ และก ำหนด
บทลงโทษอยำ่งรุนแรง ในกรณีท่ีพนกังำนบริษทัฯ มีกำรทุจริตและคอรัปชัน่ 

5. ก ำหนดให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรอยำ่งระมดัระวงั ต่อกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงกำรให้กำร
สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกำสท่ีจะท ำได้ โดยให้ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนท่ีไม่สร้ำงควำม
เดือดร้อนต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเป็นคร้ังครำวดว้ย 

6. จดัให้บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ และจริยธรรมแบบยัง่ยืน ในทุกกระบวนกำร
ของวงจรธุรกิจ โดยให้ค  ำนึงถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ ผูข้ำยสินคำ้ (Supplier) ผูซ้ื้อสินคำ้ (Customer) 
และผูแ้ข่งขนั (Competitor) 

7. ตอ้งจดัให้มีกำรท ำงบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี  

8. ก ำหนดใหมี้ส ำนกัตรวจสอบภำยในโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีติดตำม สอบ
ทำนกำรด ำเนินงำน และระบบกำรปฏิบติังำน ในฝ่ำยต่ำงๆของบริษทัฯ ให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ
พร้อมทั้ง ใหค้  ำแนะน ำ ขอ้เสนอแนะ และเป็นท่ีปรึกษำของหน่วยงำนรับตรวจ  
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9. จดัให้มีหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance Unit) ท ำหนำ้ท่ีให้ค  ำแนะน ำ และดูแลให้
บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศต่ำงๆ 

10. คณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอ ของระบบกำร
ควบคุมภำยในไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

11. พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรระหวำ่งกนั
อยำ่งเหมำะสม โดยผำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำรดูแล ใหป้ฏิบติัตำมเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวต่อ
สำธำรณชน 

12. กำรติดตำม และรับทรำบแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ จำกกำรรำยงำนของฝ่ำยจดักำรในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรก ำหนด และประเมินควำมเส่ียงโดย
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั และระบบจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรไวล่้วงหนำ้ ซ่ึงช่วยให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำ และเขำ้

ร่วมประชุมได ้เวน้แต่ กรณีมีวำระพิเศษ ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมจ ำนวนท่ีกฎหมำยก ำหนด สำมำรถเรียก
ประชุมเพ่ิมเติมได ้ตำมควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุกเดือน โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ก่อนเขำ้ร่วมประชุม 
คณะกรรมกำรบริษทัได้มีกำรประชุมทั้งหมด 10  คร้ังโดยเป็นกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และไม่มี
ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม 1 คร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือให้กรรมกำรไดมี้กำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นโดยอิสระ และสำมำรถ
ติดตำมกำรปฏิบติังำน ของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 บริษทัฯ มีนโยบำยห้ำมกรรมกำร และผูบ้ริหำร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวำระท่ีจะ
พิจำรณำ เขำ้ร่วมประชุม หรือออกเสียงในวำระนั้น กำรพิจำรณำว่ำเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น
คณะกรรมกำร จะพิจำรณำจำกรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียซ่ึงกรรมกำร และผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนดงักล่ำว 

 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรไดป้ระเมินตนเองเพ่ือช่วยให้มีกำรพิจำรณำ ทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในปีท่ีผ่ำนมำ
และเพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน เพรำะทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนเองไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงกำรประเมิน
ตนเอง เป็นเคร่ืองมือส ำคญั ในกำรประเมินควำมเหมำะสม ของโครงสร้ำงคณะกรรมกำร และประสิทธิภำพในกำรปฎิบติั
หนำ้ท่ี โดยผลกำรประเมิน และขอ้คิดเห็นของกรรมกำรไดน้ ำไปใชเ้พื่อกำรปรับปรุงกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร 
และของกรรมกำรในแต่ละปี โดยแบบท่ีใชใ้นกำรประเมินไดใ้ช ้แบบตวัอยำ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ำมำปรับปรุงเพ่ิมเติม เพื่อให้ครอบคลุมกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะ และสภำพแวดลอ้ม กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดท้ ำกำรประเมินตนเองดงัน้ี 
 - กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ  
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 - กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะ  
 - กำรประเมินตนเองของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยบุคคล 

 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 
แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

การให้คะแนน  
แบบประเมินไดก้ ำหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินในแต่ละหวัขอ้

และเปรียบเทียบผลกำรประเมินของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 

วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแตล่ะคณะกรรมกำร ไดร่้วมกนัประเมินโดยกำร
ใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรของบริษทั ส ำหรับปี 2562 มีคะแนนอยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม  
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

การให้คะแนน  
แบบประเมินไดก้ ำหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินในแต่ละหวัขอ้

และเปรียบเทียบผลกำรประเมินของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
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4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 
วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแตล่ะคณะกรรมกำร ไดร่้วมกนัประเมินโดยกำร
ใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรของบริษทัส ำหรับปี 2562 มีคะแนนอยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม  

 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 
แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

การให้คะแนน  
แบบประเมินไดก้ ำหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินในแต่ละหวัขอ้

และเปรียบเทียบผลกำรประเมินของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 

วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 
เลขำนุกำรบริษทัจัดส่งแบบประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนท ำกำรประเมินตนเองตำม

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีกรรมกำรด ำรงต ำแหน่ง และเม่ือกรรมกำรประเมินตนเองเรียบร้อยแลว้ จึงน ำส่งให้เลขำนุกำร
บริษทัรวบรวมโดยภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ส ำหรับปี 2562 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม 

 
การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูง(กรรมการผู้จดัการ) 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหำร ร่วมกนัประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ประจ ำปี 2562 และมีกำรสรุปผลกำรประเมินร่วมกัน เพ่ือน ำมำทบทวนและหำแนวทำงแก้ไข เน้ือหำกำรประเมิน
ครอบคลุมแบ่งออกเป็น 3 หมวดไดแ้ก่ 

1. ควำมคืบหนำ้ของแผนงำน 
 2. กำรวดัผลกำรปฎิบติังำน 
 3. กำรพฒันำตนเอง  
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การให้คะแนน  
แบบประเมินไดก้ ำหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินในแต่ละหวัขอ้

และเปรียบเทียบผลกำรประเมินของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 

  N/A  = ไม่มีขอ้มูล หรือไม่สำมำรถน ำมำใชไ้ด ้
 
โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม มำกกวำ่ 75% = ดีมำก มำกกวำ่ 65% = ดี   
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้ ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรุงทั้งน้ี  
ทั้งน้ี ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำหรับปี 2562 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดยเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ

บริษทัในธุรกิจเดียวกนัซ่ึงอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนสั โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและผูบ้ริหำรแต่ละ
ท่ำน  และจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรในรูปของเบ้ียประชุมเท่ำนั้น 

 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
กำรอบรมส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงใหค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมอบรมหรือสมัมนำในหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อ

พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรบริษทั ส่วนใหญ่ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) แลว้ไดแ้ก่หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรส่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้
ร่วมอบรมหลกัสูตรต่ำงๆตำมท่ี IOD และสถำบนัอ่ืนๆจดัข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บริษทัจะจดัใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเขำ้มำใหม่โดยคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้

เลขำนุกำรบริษทัจดัประชุมร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำรผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้ซกัถำม
พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสำรขอ้มูลสรุปใหก้รรมกำรใหม่ไดรั้บทรำบ เช่นขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัภำพรวมของธุรกิจโครงสร้ำง
ผูถื้อหุน้โครงสร้ำงองคก์รคู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน
อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งปี 
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แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแผนในกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับริหำร และต ำแหน่งงำน

ในสำยงำนหลกั โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนและศกัยภำพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทั้งน้ีบริษทัจดัให้มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับบุคคลท่ีเป็นผูสื้บทอดต ำแหน่ง ในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำมต ำแหน่ง
งำน 

ส ำหรับผูบ้ริหำรท่ีได้รับกำรก ำหนดให้เป็นบุคลำกรท่ีจะสืบทอดต ำแหน่ง นอกจำกจะตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมดว้ย
คุณสมบติั และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำยงำนท่ีเหมำะสมแลว้ ยงัตอ้งไดรั้บกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และ
เขำ้รับกำรอบรมตำมหลกัสูตรกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งท่ี
สูงข้ึน เพ่ือใหมี้กำรส่งมอบงำนเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน และกำรบริหำรงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

ส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทัฯ มีกำรวำงระบบดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยมีกำรจดัสรร 
ควบคุม ติดตำม ประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั้งในดำ้นกระบวนกำรสรรหำเพ่ือให้ไดบุ้คลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมท่ีก ำหนด มีระบบค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม มีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กำรพฒันำบุคลำกร และกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ ใช้ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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จรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานของบริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  
(CODE of CONDUCT) 

บทน า 
บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มุ่งมัน่พฒันำใหกิ้จกำรมีผลประกอบกำรท่ีดี สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้

กิจกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสมในระยะยำว ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียปฏิบติัตำมกฎหมำย ลด
กำรสร้ำงผลกระทบดำ้นลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณกำรปฏิบติังำนข้ึนตั้งแต่ปี 2548 และได้
ยดึถือปฏิบติัตลอดมำ จำกสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมกำรบริษทัจึงทบทวน และปรับปรุงขอ้ปฏิบติัเพ่ิมเติม
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัท่ีดีไวใ้น “จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน” เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน 
สะดวกแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั ท่ีจะไดรั้บทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัคำดหวงั และ
ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 

 
วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันำบุคลำกร และควำมปลอดภยั เพ่ือเสริมสร้ำงควำมประทบัใจแก่ลูกคำ้  
โดยรักษำมำตรฐำนทั้งดำ้นคุณภำพ เวลำ และบริกำรท่ีดี 
 

พนัธกจิ 
 พฒันำบุคลำกรใหมี้ศกัยภำพในกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี และลูกคำ้ 
 สร้ำงงำนคุณภำพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดม้ำตรฐำนระดบัสำกล 
 ส่งมอบงำนตำมมำตรฐำน ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งทนัเวลำ 
 บริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคม 

ควบคู่กบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค่านิยม 
ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ มีนวตักรรมสร้ำงสรรค ์ปรับเปล่ียนไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว มีวิสัยทศัน์ เป็นมิตร จริงใจ เช่ือถือ
ได ้

 
ปรัชญา 

 TOGETHER, WE BUILD TRUST 
 
ขอบเขต 

จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั  
บุคคลซ่ึงกระท ำกำรในนำมบริษทั และบริษทัยอ่ย  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ 
1. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพ และปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทำงปฏิบติั 
ดงัน้ี 
1.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเคำรพจำรีตประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 
1.2 ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์
1.3 ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของบริษทั   
1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมกำรหลีกเล่ียงกำรกระท ำผิดกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบต่ำง ๆ 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส  ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และตระหนักถึงกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งมีจริยธรรม ต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วนเพ่ิมของจรรยำบรรณในกำร
ปฏิบติังำนของบริษทัแลว้ ใหย้ดึถือ และปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีประกำศใช ้

3. การให้ การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
กำรให้ กำรรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรเล้ียง
รับรองกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีปกติ มีมูลค่ำเหมำะสม และไม่เป็นกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
3.1 หำ้มมิใหรั้บผลประโยชน์ใด ๆ จำกคู่คำ้ หรือผูท่ี้บริษทัท ำธุรกิจดว้ย 
3.2 หลีกเล่ียงกำรให ้หรือรับของขวญั หรือของก ำนลัใด ๆ จำกคู่คำ้ หรือผูท่ี้บริษทัท ำธุรกิจดว้ย เวน้แต่ในเทศกำลท่ี

เป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม  
3.3 หลีกเล่ียงกำรให ้หรือรับกำรเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวำ่ปกติจำกบุคคลท่ีบริษทัท ำธุรกิจดว้ย 
3.4 หลีกเล่ียงกำรให ้หรือกำรรับรำงวลักำรท่องเท่ียวจำกคู่คำ้ 
3.5 ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นตอ้งรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่ำสูง ให้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ

เพ่ือจดัส่งใหฝ่้ำยทรัพยำกรมนุษยด์ ำเนินกำรต่อไปตำมควำมเหมำะสม 
4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

บริษทัเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ฝักใฝ่นกักำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงัทำงกำรเมืองใด ๆ สนบัสนุนใหย้ดึ
มัน่ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลอง
ของกฎหมำย โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
4.1 บริษทัไม่มีนโยบำยใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง ทั้งดำ้นกำรเงิน ทรัพยำกร หรือทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทั ไม่

วำ่โดยตรง หรือโดยออ้มแก่นกักำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงัทำงกำรเมืองใด ๆ เพ่ือผลประโยชน์แก่
กลุ่มบุคคลดงักล่ำว 

4.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั มีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่หำ้มแอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ
บริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง หำกเขำ้ร่วมตอ้งระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
อำจท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่บริษทัใหก้ำรสนบัสนุน 
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5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย โดยมี
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
5.1 ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยควำมขยนัหมัน่เพียร ตั้ งใจ เอำใจใส่ อุทิศตนอย่ำงเต็มก ำลงั มุ่งมัน่สู่

ควำมส ำเร็จของงำน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ ประสิทธิภำพ เพ่ือพฒันำองคก์ร
สู่ควำมยัง่ยนื 

5.2 ปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี มีควำมส ำนึกในหน้ำท่ี และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบติังำน 

5.3 ใชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนอยำ่งเต็มประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลตำมท่ีก ำหนด รวมทั้งไม่กระท ำ หรือชกัจูง
ผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลำปฏิบติังำนเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั 

5.4 พฒันำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือ
น ำมำพฒันำกำรปฏิบติังำนของบริษทัใหเ้จริญกำ้วหนำ้ยิง่ข้ึน 

5.5 ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งปฏิบติักบัผูร่้วมงำน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำดว้ยควำมสุภำพ มีน ้ ำใจ   มีมนุษยส์มัพนัธ์อนัดี เป็น
ผูน้ ำและเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เอำใจใส่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ทั้งในดำ้นกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจ และ
ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ตลอดจนปกครอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำดว้ยหลกักำร และเหตุผลท่ี
ถูกตอ้งตำมท ำนองคลองธรรม 

5.6 ร่วมเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัต่อสำธำรณชน รวมทั้งปกป้องรักษำช่ือเสียงของบริษทัดว้ยทศันคติท่ีดี 
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) 

กำรปฏิบติังำนตอ้งยดึถือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ภำยใตค้วำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และจรรยำบรรณ 
หลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
6.1 ในกรณีท่ีท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด  

6.2 ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลในครอบครัวเขำ้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ี
แข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั หรือกิจกำรใด ๆ ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั บุคคล
ดงักล่ำวจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ำยเลขำนุกำรบริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

6.3 กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษำในบริษทั หรือองค์กรทำง
ธุรกิจอ่ืน ๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และไม่กระทบกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
โดยตรงในบริษทั 

6.4 หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัเวน้แต่
ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้ นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยให้ท ำรำยกำรนั้ นเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งไม่มีส่วนในกำร
พิจำรณำอนุมติั 

7. การรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษัท 
หำ้มเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกไม่วำ่เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ก็ตำม ซ่ึงอำจมีผลกระทบ
ต่อบริษทั โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
7.1 ไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลของบริษทั  
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7.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ท่ียงัไม่ควรเปิดเผย เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อ  ำนำจอนุมติัใหเ้ปิดเผยได ้หรือเป็นขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแลว้ 

7.3 ไม่เปิดเผยขอ้มูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั
แลว้ 

8. ความรับผดิชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 
ตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษำไม่ให้เสียหำย 
สูญหำย หรือน ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
8.1 กำรปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั  

8.1.1 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.1.2 ดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั ใหอ้ยูใ่นสภำพดี มิใหช้ ำรุด สูญหำย เพ่ือประโยชน์ในกำรใชง้ำนอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ 
8.1.3 ไม่น ำทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

8.2 กำรจดัท ำเอกสำร และกำรเก็บรักษำขอ้มูล 
8.2.1 จดัท ำเอกสำรต่ำง ๆ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด และสอดคลอ้งกบั

กฎหมำย หรือขอ้บงัคบัต่ำง ๆ เช่น กฎหมำยภำษีอำกร มำตรฐำนกำรบญัชี  
8.2.2 หำ้มปลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรใด ๆ ของบริษทั  
8.2.3 เก็บรักษำขอ้มูล และท ำลำยตำมก ำหนดเวลำ และตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนดไว ้หรือภำยใต้

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยเก็บรักษำอยำ่งระมดัระวงัและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อกำรเรียกใชง้ำน 
เม่ือพน้ก ำหนดกำรรักษำขอ้มูลพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้กำรท ำลำยดว้ยวธีิท่ีเหมำะสม 

8.3 กำรใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และส่ือสำรสนเทศต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนถือเป็นทรัพยสิ์น

ของบริษทั ไม่ควรใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
8.3.2 หำ้มเปิดเผยรหสัผำ่น (Password) ท่ีใชใ้นกำรเขำ้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัแก่ผูอ่ื้น 
8.3.3 หำ้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทั หรือขอ้มูลท่ีบริษทัซ้ือมำโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
8.3.4 หำ้มเปล่ียนแปลง ท ำซ ้ ำ ลบท้ิง หรือท ำลำยขอ้มูลของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
8.3.5 ห้ำมน ำซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช ้และห้ำมคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้

รับอนุญำตจำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์นั้น ๆ   
8.3.6 ห้ำมปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำนท่ีบริษทัติดตั้ง

ให ้
8.3.7 หำ้มใชอี้เมลข์องบริษทัในกำรส่งขอ้ควำมท่ีกล่ำวร้ำย ท ำให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ควำมท่ีหยำบคำย ลำมก 

ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญแก่ผูอ่ื้น 
8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในกำรแสวงหำขอ้มูล และควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน และจะตอ้ง

หลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 
8.3.9 ควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสำรท่ีบริษทัจดัให้ อำทิ โทรศพัท์ โทรสำร โทรศพัท์มือถืออยำ่งมีจิตส ำนึก และ

ควำมรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 
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8.3.10 ห้ำมเขำ้ถึงระบบ หรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต หรือมิได้มีไวส้ ำหรับตนโดนมิชอบ และท ำควำม
เสียหำยแก่ผูอ่ื้น 

8.3.11 บริษทัมีสิทธ์ิในกำรตรวจสอบ คน้หำ ติดตำม และควบคุมกำรใชท้รัพยสิ์นภำยใตร้ะบบสำรสนเทศ
ของพนกังำนตำมควำมเหมำะสม 

9. การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 
9.1 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนท่ี
เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.1.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

9.1.2 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำน
อ่ืน ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ ครบถว้นตำมควำมจริงและทนัต่อสถำนกำรณ์ 

9.1.3 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบถึงแนวโนม้ในอนำคตขององคก์รทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน และมีเหตุผลอยำ่งเพียงพอ 

9.2 กำรปฏิบติัต่อพนกังำน 
พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนัให้องคก์รบรรลุเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ปฏิบติักบัทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
หลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.2.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
9.2.2 จดัใหมี้สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงสุขอนำมยัท่ีดี 
9.2.3 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็น

มนุษยต์ำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
9.2.4 ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัในทุกกระบวนกำรของกำรจำ้งแรงงำน ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย กำรให้รำงวลั และกำรลงโทษ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนเป็นเกณฑ ์

9.2.5 ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
9.2.6 หลีกเล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของ

พนกังำน หรือคุกคำม และสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 
9.2.7 พนกังำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 
9.2.8 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
9.2.9 ส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภำยใน และ

ภำยนอกองคก์ร 
9.3 กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

บริษทัมุ่งมัน่ตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ พร้อมกบัสร้ำงควำมไวว้ำงใจ สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 
ติดต่อกบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
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9.3.1 ส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำน ทนัเวลำ และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใน
รำคำท่ีเป็นธรรม 

9.3.2 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ตอ้งรีบแจง้ให้
ลูกคำ้ทรำบเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ข 

9.3.3 ให้ขอ้มูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุกำรณ์ เพ่ือให้ลูกคำ้ทรำบเก่ียวกบัสินคำ้
และบริกำร 

9.3.4 มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบั ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้
รับควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

9.3.5 รับประกนัสินคำ้ และบริกำร ภำยใตเ้ง่ือนไข ระยะเวลำท่ีเหมำะสม และปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

9.3.6 จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้เก่ียวกบัคุณภำพของสินคำ้และและบริกำร 
9.4 กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี 

บริษทัมุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีทำงธุรกิจกบัคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี ด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.4.1 ไม่ด ำเนินกำรท่ีทุจริตในกำรค้ำ กรณีท่ีมีข้อมูลว่ำมีกำรด ำเนินกำรทุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผย

รำยละเอียดต่อคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหำอยำ่งรวดเร็ว และยติุธรรม 
9.4.2 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

คู่คำ้ หรือเจำ้หน้ีทรำบเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ข 
9.4.3 จดัซ้ือ จดัจำ้งตำมขั้นตอน ระเบียบกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัก ำหนด  

9.5 กำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ บนพ้ืนฐำนของกติกำกำรแข่งขนัท่ียติุธรรมตำมหลกัสำกล โดยมีแนวทำง
ปฏิบติั ดงัน้ี 
9.5.1 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง 
9.5.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่เหมำะสม 
9.5.3 ไม่สนบัสนุนใหมี้กำรร่วมมือกนัเพ่ือกระท ำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอรำคำท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ 

9.6 กำรปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต 
และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.6.1 สร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังำนทุก

ระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 
9.6.2 คืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคส์งัคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ 
9.6.3 ด ำเนินธุรกิจใหมี้ผลกระทบ หรือควำมเสียหำยต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
9.6.4 ให้ควำมส ำคญักับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสร้ำงสรรค ์ 
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9.6.5 ส่ือสำรกบัชุมชน และสังคมอย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมโปร่งใส เผยแพร่ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทรำบ 

9.6.6 ใหค้วำมรู้ ฝึกอบรมพนกังำนท่ีประจ ำในหน่วยงำนในทุกเชำ้ (morning talk) เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นฝุ่ น
ละออง เสียง น ้ ำเสีย ท่ีออกจำกหน่วยงำน และควบคุมกำรปฎิบัติของพนักงำนเพ่ือเป็นไปตำม
กฎหมำย   EIA อยำ่งเคร่งครัด 
 

10. การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 
10.1 บริษทัก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งคัด กำรไม่รับรู้ถึง
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบติัตำมได ้  

10.2 ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใต้
สำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน 

10.3 คณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ท่ีทบทวนแกไ้ขปรับปรุงจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนฉบับน้ีไม่สำมำรถก ำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกเร่ืองดังนั้นกรรมกำร
ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำปฏิบัติตนในแต่ละสถำนกำรณ์ท ำในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งหำกมีปัญหำหรือขอ้สงสยัในกำรปฏิบติังำนเร่ืองใด ๆใหป้รึกษำผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้นหรือฝ่ำย
งำนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นฝ่ำยกฎหมำยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นตน้ 

11. การละเมดิจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 
พนกังำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำร
กระท ำผิด หรือรับทรำบวำ่มีกำรกระท ำผิด แต่ไม่ด ำเนินกำรให้ถูกตอ้ง มีบทลงโทษทำงวินยัตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ย
วำจำ ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หกัค่ำจำ้งหรือพกังำนโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง จนถึงเลิกจำ้ง บริษทัจะพิจำรณำโทษ
ตำมควำมหนกัเบำของควำมผิดท่ีไดก้ระท ำข้ึนประกอบกบัประวติัควำมประพฤติและเจตนำของผูก้ระท ำผิดซ่ึงอำจ
ลงโทษตำมขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลำยขอ้ในครำวเดียวกนั นอกจำกน้ีอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้น
ผิดกฎหมำย  

12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน  
12.1 ถำ้พบหลกัฐำนวำ่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลซ่ึงกระท ำกำรในนำมบริษทัละเมิดจรรยำบรรณ

ในกำรปฏิบติังำน สำมำรถแจง้เบำะแสผำ่น ผูรั้บขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 
 
ผู้รับข้อร้องเรียน    E-mail address 
เลขำนุกำรบริษทั    nata@prebuilt.co.th 
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์    nuttapong@prebuilt.co.th 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก ำกบัดูแล  podjana@prebuilt.co.th 

 
     หรือ แจง้ทำงจดหมำยปิดผนึก ส่งถึง ผูรั้บขอ้ร้องเรียน  
             503 ชั้น 1 เมืองทองธำนี 3 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บำงพดู อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

mailto:nata@prebuilt.co.th
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12.2 ขอ้มูลเบำะแสท่ีเขำ้เกณฑก์ำรพิจำรณำของบริษทัตอ้งมีรำยละเอียดของขอ้มูลท่ีชดัเจน และเพียงพอท่ีจะน ำ    
สืบหำขอ้เท็จจริง 

12.3  ผูแ้จง้เบำะแส จะตอ้งกระท ำกำรโดยสุจริต หำกบริษทัพบวำ่กำรแจง้เบำะแสมีเจตนำในกำรกลัน่แกลง้ให้
ผูอ่ื้นไดรั้บควำมเสียหำย เส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจะด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

12.4 ช่ือ และขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้เบำะแสจะรับทรำบเฉพำะผูรั้บขอ้ร้องเรียนเท่ำนั้น  
12.5 ผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั และจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งเป็นธรรม 

 
9.2 คณะกรรมการ และการก ากบัดูแล 
คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน โดยคณะกรรมกำรทั้ง 4 คณะจะเป็นผูก้  ำกบัดูแลกิจกำร  
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยศิริชยั  สมบติัศิริ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และมีควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน และ เศรษฐกิจ) 
2 นำยวิโรจน ์เจริญตรำ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร (เป็นกรรมกำรบริหำรและเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญงำนก่อสร้ำง) 
3 นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ(เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน และเศรษฐกิจ) 
4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ(เป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญงำนก่อสร้ำง และนวตักรรมใหม่ๆ) 
5 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน และกฏระเบียบต่ำงๆ) 
6 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร (เป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วม  และเป็นกรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้) 

7 นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ กรรมกำร (เป็นกรรมกำรบริหำรและเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 
8 พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นเศรษฐกิจ กฏระเบียบส่วนงำนรำชกำรและ กฏหมำย) 

9 นำยสุเทพ ธำระวำส กรรมกำรอิสระ (เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นเศรษฐกิจ และกฏหมำยต่ำงๆ) 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อกำรมีระบบ 
บริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และก ำหนดแนวทำงใหมี้
กำรทบทวน นโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ของบริษทั  
 
จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทัยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดก้ ำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
กำรประกำศและแจง้ใหพ้นกังำนทุกคนรับทรำบและยดึถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้กำรติดตำม กำรปฏิบติัตำม
แนวทำงดงักล่ำว 

 ใหมี้กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสงัคม และเลือกใชว้ธีิกำรท ำงำนท่ีไม่กระทบต่อสงัคม พร้อมกนัน้ีใหมี้กำรเขำ้
ช่วยเหลือชุมชนท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปด ำเนินกำรก่อสร้ำงร่วมกบั เจำ้ของโครงกำรดว้ย  พร้อมกนัน้ีใหบ้ริษทัฯใช้
นโยบำยท่ีช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
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 บริษทัจดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพ่ือใหค้วำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบติัในกำร
ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน และนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บนหลกักำรท่ีวำ่ กำรตดัสินใจใดๆ ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ จะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่ำนั้น และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให ้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งแจง้
ใหบ้ริษทัฯ ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตน ในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน 
รวมถึง ไม่มีอ ำนำจอนุมติัในธุรกรรมนั้น 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก ำหนด รวมทั้งจะไดมี้กำรเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 
ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุมภำยใน 
อย่ำงต่อเน่ือง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผูส้อบทำนกำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี  จ ำกดั  เป็นบริษทัภำยนอก ท ำกำรตรวจสอบบญัชี
ภำยใน) ท ำหนำ้ท่ีสอบทำนกำรปฏิบติังำนในฝ่ำยต่ำงๆของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี ท่ีได ้
รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีภำยในพบว่ำ บริษทัฯ มีควำมน่ำเช่ือถือในระบบควบคุมภำยใน โดยบริษทัฯ สำมำรถปฏิบติังำนตำม
กฎระเบียบท่ีมีกำรก ำหนดไว ้และมีกำรควบคุมควำมเส่ียงต่ำงๆ ให้อยู่ในระดบัต ่ำ และให้บริษทัฯ อธิบำย
พร้อมแสดงวธีิจดักำร ในกำรลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนไวใ้หท้รำบโดยทัว่กนัดว้ย 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมมีประสิทธิผลโดย
ปฏิบติัตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงอำ้งอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสัมพนัธ์กบักำร
ด ำเนินธุรกิจและกระบวนกำรบริหำรงำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้
และมีกำรทบทวนพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดข้องเป้ำหมำยท่ีก ำหนดเป็นระยะๆ มีกำรจดัท ำผงัองคก์ร แบ่งแยกหนำ้ท่ี
ตำมสำยงำน และมีกำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร ระบุระเบียบวิธีปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทั้งคู่มือกำรปฏิบติังำน
หลกักำรท่ีส ำคญั มีกำรทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบั มำตรฐำนใหม่อยูเ่สมอ นอกจำกน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได้
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พฒันำระบบกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนโดยใชด้ชันีช้ีวดั KPI ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัหวัหนำ้แผนกข้ึนไป และส่งเสริม
ใหผู้บ้ริหำร ปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้ง กบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก ำหนดไว ้

2. การบริหารความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในกำร
พิจำรณำประเมินปัจจยัควำมเส่ียง ทั้งจำกภำยในและภำยนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือวิเครำะห์และจดั
ระดบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัตำมผลกระทบและ โอกำสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนกำรทำงธุรกิจ เพ่ือก ำหนดแผนงำนกำร
บริหำรควำมเส่ียง บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยกำร
เช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้กบัแผนธุรกิจ 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหารบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปอยำ่งมีระบบและมีประสิทธิภำพสำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และวงเงินอ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรใน
แต่ละระดบัอยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรอนุมติัรำยกำร กำรบนัทึกรำยกำรบญัชี และ
แบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนั และมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช ้

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีระบบสำรสนเทศ และช่องทำง
กำรส่ือสำรทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์รท่ีมีควำมเหมำะสม เพ่ือให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลำ มีขอ้มูลท่ีส ำคญัในเร่ืองต่ำงๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหำรใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ และมีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำร
บนัทึกบัญชี และเอกสำรบัญชีต่ำงๆไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครบถว้นตำมหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และเหมำะสมกับ
ลกัษณะของธุรกิจ 

5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบกำรรำยงำนและกำรควบคุมติดตำมดูแล
กำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งก ำหนด ระยะเวลำกำรติดตำมผลไว ้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ครบถว้น 
ถูกต้อง มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีมี ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 ซ่ึงประเมินโดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็นปัญหำ หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และมีควำมเห็นว่ำบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ท่ีมีประสิทธิผล มี
ควำมเพียงพอ เหมำะสมท่ีจะสำมำรถป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้  

ในปี 2562 บริษทัไดมี้กำรประเมินควำมเส่ียง และปัญหำอุปสรรค ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน พร้อม
กบัประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำน 
ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองกำรบริหำรและกำรจดักำร กำรก่อสร้ำง กำร
ประมูลงำน กำรประมำณรำคำ ไอที กำรขำย คลงัสินคำ้ งำนทรัพยำกรบุคคล งำนธุรกำรและจดัซ้ือ งำนบญัชีกำรเงิน 
ทั้งน้ีไดม้อบหมำย และติดตำมใหผู้บ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงำน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปรับปรุง แกไ้ขกำร
ปฏิบติังำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบติั เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ข้ึน 
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรวมทั้งสำรสนเทศทำงกำร
เงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน)ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำว
จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั
ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น และสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำร
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและผูส้อบบญัชีมำ
ประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 
1. ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
2. หำ้มประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วน

ในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของ
บริษทัเอกชนหรือบริษทัมหำชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับ
กิจกำรของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญำใดๆ ท่ีท ำกบั
บริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

4. ตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
5. ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

6. จดัใหบ้ริษทัฯด ำเนินงำนตำมกฏหมำยต่ำงๆ อยำ่งถูกตอ้งสุจริตและไม่มีกำรประกอบธุรกรรมอนัจะท ำใหเ้กิด
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรฯ  นอกจำกน้ียงัก ำหนดใหบ้ริษทัฯด ำเนินธุรกิจ
ท่ีไม่ให้มีพฤติกรรมสนบัสนุนกำรคอรัปชัน่ Corruption โดยให้หลีกเล่ียงกรณีท่ีจะมีกำรท ำธุรกรรมท่ีมีควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเป็นผลให้เกิดกำรหำผลประโยชน์ทำงออ้มได ้  และก ำหนดบทลงโทษอยำ่งรุนแรงในกรณีท่ี
พนกังำนบริษทัฯ มีกำรทุจริตและคอรัปชัน่        

7. ก ำหนดให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรอย่ำงระมดัระวงัต่อกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงกำรให้กำร
สนบัสนุนช่วยเหลือสงัคมในทุกโอกำสท่ีจะท ำได ้โดยให้ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนท่ีไม่สร้ำงควำมเดือนร้อนต่อ
สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหจ้ดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเป็นคร้ังครำวดว้ย 

8. จดัให้บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ และจริยธรรมแบบยัง่ยืนในทุกกระบวนกำรของ
วงจรธุรกิจ โดยให้ค  ำนึงถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ ผูข้ำยสินคำ้ Supplier  ผูซ้ื้อสินคำ้ Customer และ ผูแ้ข่งขนั 
Competitor  

9. จดัให้มีคณะกรรมกำรป้องกนัควำมเส่ียง อยำ่งเป็นรูปธรรม  (มีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
และประเมินควำมเส่ียงในเดือน พฤษภำคม 2556)    

10. ตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี ของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี  
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11. พิจำรณำอนุมติักำรท ำธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

12. มติของท่ีประชุมกรรมกำรใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

13. องคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 

2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
 

นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดวงเงินและมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยจดักำร ในกำรรับงำน/รับประมูลงำน
จำกลูกคำ้ไวด้งัน้ี (มติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลำคม 2548) 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร มีอ ำนำจอนุมติักำรรับงำนไดไ้ม่เกินมูลค่ำ 200 ลำ้นบำทต่อโครงกำร 

- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีอ ำนำจอนุมติักำรรับงำนไดไ้ม่เกินมูลคำ่ 400 ลำ้นบำทต่อโครงกำร 

ทั้งน้ี ทั้งกรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีอ ำนำจอนุมติักำรรับงำนรวมกนั ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงไม่เกิน 800 ลำ้นบำท หำกโครงกำรมีมูลค่ำเกินกวำ่วงเงินขำ้งตน้ ใหน้ ำเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2555ไดก้ ำหนดวงเงินและมอบอ ำนำจ
ใหก้รรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจอนุมติักำรรับงำนไดไ้ม่
เกิน 3,000 ลำ้นบำท /โครงกำร  หำกเกินกวำ่มูลค่ำดงักล่ำวใหข้ออนุมติัต่อคณะกรรมกำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร ทั้ง 2 คนรวมกนั มีอ ำนำจอนุมติักำรขอวงเงินกูย้ืมไดไ้ม่

เกิน 30 ลำ้นบำทต่อเดือน และมีอ ำนำจอนุมติักำรลงทุนในสินทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 10 ลำ้นบำทต่อเดือน และ
ให้รำยงำนกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบในกำรประชุมคร้ังถดัไป  
ส ำหรับกำรลงทุนในหลกัทรัพย ์ตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั  
ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรลงทุนในสินทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย(มติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี  
13 ตุลำคม 2548) 
 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

บทบำทหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร มีหนำ้ท่ีนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ดงัน้ี 
1. ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

2. ลงคะแนนเสียงช้ีขำด ในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสียง 2 ขำ้งเท่ำกนั 

3. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร 

4. ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุม   
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 

กำรเขำ้ร่วมประชุม/กำร
ประชุมทั้งหมด 

  ปี 2561 ปี 2562 
1. นำยศรำวธุ  บุษยรัตน์*  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 4/4 4/4 

2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 4/4 4/4 
3. นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย*์  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 4/4 4/4 

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมทั้งปี 4 4 
* มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทำนกำรปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน

ของผูต้รวจสอบภำยใน 
5. พิจำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี 
6. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนใ์หมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น ตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. พิจำรณำและสอบทำนรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน และอนุมติัแผนกำรตรวจสอบภำยใน

ประจ ำปี 
8. ก ำกบัดูแลใหผู้ส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน 
9. จดัใหมี้กำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
10. พิจำรณำควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษทั พร้อมเสนอแนะวธีิป้องกนั หรือแจง้ใหค้ณะกรรมกำรหำมำตรกำร 

ป้องกนัเพ่ือลดควำมเส่ียงนั้น 
11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
12. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน

ดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผูส้รรหำผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมของผูท่ี้จะมำเป็นกรรมกำร
อิสระ และน ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ /หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระ 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2547 ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงจะท ำหนำ้ท่ีสรรหำกรรมกำรใหม่ในกรณีท่ีมีกรรมกำรลำออกและท ำหนำ้ท่ีก ำหนดค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั โดยในกำรประชุมพิจำรณำจะเชิญกรรมกำรบริหำรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือซกัถำม
ข้อมูล และจะเสนอรำยช่ือดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติตำมข้อบังคับบริษัท 
คณะกรรมกำรและจ ำนวนกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ในปี 2561-2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
 

รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 
กำรเขำ้ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

  ปี 2561 ปี 2562 
1. นำยศรำวธุ  บุษยรัตน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 3/3 

2 . รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 3/3 

3. นำยวิโรจน์  เจริญตรำ** กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 2/3 

4. นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ*์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 3/3 

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมทั้งปี 2 3 
  *   ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
**  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คร้ังท่ี 3 /2562 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2562 นำยวโิรจน์ เจริญตรำขอลำออกเพื่อควำม 
      โปร่งในในกำรพิจำรณำ และท่ีประชุมฯ ไดแ้ต่งตั้งนำยสุเทพ ธำระวำส และนำยณฐ หงศล์ดำรมภ ์เขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ดงัน้ี 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั วธีิกำรคดัเลือกกรรมกำร และ/หรือ ต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทั ตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ดักำร
ข้ึนไป เม่ือครบวำระ หรือต ำแหน่งวำ่งลง หรือเพ่ิมเติม 

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษทั  

2.1 กรรมกำร (เพ่ิมเติม /ทดแทน /ครบวำระ) 
 2.2 ผูบ้ริหำรระดบัสูง ตั้งแตต่  ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป 
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3. เสนอแนะวธีิประเมินผลกำรท ำงำน ของกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรประเมินผลของกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทั 

4. เสนอแนวทำง วธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงบ ำเหน็จ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทั 

5. พิจำรณำแนวทำงกำรประเมินผลและรับทรำบผลกำรปฎิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร รวมถึงผลตอบแทนและโบนสั 
โดยค ำนึงถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั 

6. พิจำรณำภำพรวมและกรอบกำรกำรข้ึนเงินเดือนประจ ำปี และกำรจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี หรือผลตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ 
ท่ีบริษทัก ำหนดใหพ้นกังำนและผูบ้ริหำร เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 

7. พิจำรณำนโยบำยแนวทำงและวธีิกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ี
เหมำะสมและอยำ่งเป็นระบบ 

8. ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขตหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนให้
สอดคลอ้งกบัภำวกำรณ์ 

9. ปฎิกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
  

 

คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนตั้งข้ึน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี  

11 กรกฎำคม 2562 เพ่ือท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำควำมเส่ียง เง่ือนไขกำรลงทุนต่ำงๆก่อน  ท่ีจะน ำเสนออนุมติัในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริษทัฯ จะสอบทำนและประเมินกฎบตัรเป็นประจ ำทุกปี และ
น ำเสนอส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมด 
ปี 2562 

   
1.. นำยศิริชยั สมบติัศิริ กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 2/2 

2.. นำยวิโรจน์ เจริญตรำ กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 2/2 

3 . นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 2/2 

4. นำยสิทธิพร ศรีนวลนดั** กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 2/2 

5. นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ*์ กรรมกำรและเลขำนุกำรกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 2/2 

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมทั้งปี 2 

 

1. องค์ประกอบ 
            1.1 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่ง
นอ้ย 3 คน  

    1.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนประกอบไปดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรลงทุน กำร
บริหำรจดักำรโครงกำร หรือดำ้นเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน 

    1.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนเลือกกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนคนใดคนนึง ข้ึนเป็นประธำน 
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2. คุณสมบัต ิ
2.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนตอ้งไดรั้บกำรแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยตอ้งเป็นบุคคลท่ี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดำ้นกำรลงทุน กำรบริหำรจดักำรโครงกำร หรือดำ้นเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน 

2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนเป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนและท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรลงทุนกำรนดัหมำยกำรประชุม และงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรลงทุน 

 

3.วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1 กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยอำจถูกเลือกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง

ไดอี้ก ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่เหมำะสม 
2.2 กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ไดแ้ก่ กำร

ตำย กำรพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร กำรลำออก หรือกำรถูกถอดถอน ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนเพื่อให้มีจ ำนวนครบตำมท่ี คณะกรรมกำรบริษทัได้
ก ำหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซ่ึงตนเขำ้มำแทน   

2.3 ในกรณีกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนคนใดลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรพิจำรณำกำร
ลงทุนตอ้งแจ้งให้บริษทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือคณะกรรมกำรบริษทัจะไดพิ้จำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลำออกภำยในเกำ้สิบ (90) วนั เพื่อให้กรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนมี
จ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

 

4.ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
4.1 พิจำรณำกลัน่กรองควำมเส่ียง เง่ือนไขกำรลงทุนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีจะน ำเขำ้สู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
4.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมแต่ละคร้ังอยำ่งนอ้ย 3 คน 
จึงจะครบองคป์ระชุม มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนจะถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำร
ท่ีมำประชุมครงองคป์ระชุม ทั้งน้ี กรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลง
มติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

4.3 กำรรำยงำนผลกำรปฎิบติังำน 

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯและรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรลงทุน
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบและพิจำรณำกำรลงทุน 

4.4 ปฎิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 
1.  ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดยอ่ย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
จ ำนวน โครงสร้ำง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัและหรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององคก์รและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ซ่ึงเสนอช่ือบุคคลท่ี
ควรไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดว้ย โดยบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด 
2. พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสม ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ท่ีครบวำระ และ/หรือมี
ต ำแหน่งวำ่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิมเติม 
3. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
4. ประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหารของบริษัท 

1.การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

 (1) กรรมการอสิระ 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั(มหำชน) และไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระดว้ย 
 
2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
3. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้งและ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรญำณอย่ำงอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี โดยควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์
รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ำประกนั
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กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมี
ภำระหนำ้ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึน
ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ตำมวิธีกำรค ำนวณ มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน โดยใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
 
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย ทั้งใด
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแตง่ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัย ในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
 

ทั้งน้ี ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ กรรมกำรอิสระอำจไดรั้บมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ไดโ้ดยไม่ถือวำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 จ ำนวนของกรรมกำรบริษทัเป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด โดยมีจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี กรรมกำร
บริษทัจะประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 และจ ำนวนของกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีอยำ่งนอ้ย 
3 คน หรืออยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 แลว้แต่อยำ่งใดจะสูงกวำ่ 
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การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
 1.ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร 
ดงัน้ี 
 (ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ ต่อหน่ึงเสียง 
 (ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ 

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้(Non-
Cumulative Voting) 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 
2. กำรพน้จำกต ำแหน่งของกรรมกำร 
(ก) กำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระ 
- ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ทุกคร้ังใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 
- กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลำกกนัวำ่

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ถดัไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
- กรรมกำรผูพ้น้จำกต ำแหน่งน้ีจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

(ข) ตำย 
(ค) ลำออก 

(ง) ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
(จ) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

(ฉ) ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

 

 
3. ในกรณีท่ีกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

 ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทั
มหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 
เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตน
แทน ทั้งน้ีมติของกรรมกำรดงักล่ำวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่
 

 วธีิการคดัเลือกกรรมการ 
กำรสรรหำบุคคลท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมขอ้บงัคบัของ

บริษทั แบ่งเป็น 2 กรณี 

 กรณีที ่1 กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่อนัเน่ืองจำกกำรออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
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ประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ ตลอดจนมีควำมเขำ้ใจดำ้นกำรก่อสร้ำง เศรษฐกิจ กฎหมำย อสงัหำริมทรัพยโ์ดยค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นขององคก์รและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และน ำเสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำกลัน่กรองบุคคล
นั้นๆ ก่อนน ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเพ่ืออนุมติั 

 กรณีที ่2 กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกก่อนครบก ำหนดวำระ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ ตลอดจนมีควำมเขำ้ใจดำ้นกำรก่อสร้ำง เศรษฐกิจ กฎหมำย  อสังหำริมทรัพยโ์ดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นขององคก์รและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือน ำเสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

 

2. การสรรหาผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถและ
คุณสมบัติท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ควำมซ่ือสัตย์ เพื่อด ำรงต ำแห น่งผูบ้ริหำรระดับสูง ได้แก่ 
กรรมกำรผู ้จัดกำร โดยมีปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้แก่ คุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในสำยงำนดำ้นกำรก่อสร้ำง พฒันำอสังหำริมทรัพย ์กฎหมำย ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งควรมี
แนวคิดและวิสัยทศัน์ในกำรบริหำรจดักำรในแนวทำงเดียวกบัคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กร 
ประสบผลส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยซ่ึงผูบ้ริหำรสูงสุดและคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งมีควำมไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั 
ตลอดจนมีกำรประสำนงำนกนัอยำ่งใกลชิ้ด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ
กำรคดัเลือกคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

 กรณีผูบ้ริหำรในต ำแหน่งอ่ืนๆกรรมกำรผูจ้ดักำรจะเป็นผูพิ้จำรณำคุณสมบติัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 
 

นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคลในแต่
ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึง
กนั และประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

 
เพื่อใหส้ะดวกในกำรสรรหำคณะกรรมกำรโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดก้ ำหนดประเภทของ
กรรมกำรและใหนิ้ยำมของกรรมกำรออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. กรรมกำรอิสระ หมำยถึง บุคคลตำมนิยำมของกรรมกำรอิสระในหวัขอ้ “กรรมกำรอิสระ” 
2. กรรมกำรท่ีมำจำกบริษทัในเครือ โดยบริษทัในเครือหมำยถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขำ้ไปถือหุ้นทั้งโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 
3. กรรมกำรท่ีมำจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหมำยถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขำ้ไปถือหุ้นทั้ งโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มนอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลท่ีมีนิยำมเขำ้ข่ำยนิติบุคคลตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
4. กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หมำยถึงกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนจำกผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีถือหุ้นใน
บริษทัฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5  
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5. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หมำยถึงบุคคลท่ีเป็นลูกจำ้งประจ ำ ท ำหนำ้ท่ีบริหำรบริษทั มีต ำแหน่งหนำ้ท่ีชดัเจนใน
บริษทั 

ปัจจุบนับริษทั มีกรรมกำรอิสระทั้งส้ิน 6 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งส้ิน 9 ท่ำน โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน 
9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลท่ีท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

มีกำรส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม ในบริษทั
ดงักล่ำวตำมสดัส่วน โดยตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั
ในบริษทัดงักล่ำว ในกำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
กลไกลในกำรก ำกบัดูแลท่ีมีผลให้กำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงบริษทัดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยห์รือกำรท ำรำยกำร
ส ำคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่ำวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูล
และกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ในท ำนองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 
กำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่ำว เช่น กำรอนุมติักำรเพ่ิมทุน หรือลดทุน กำร
เลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
จำกผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2547 คณะกรรมกำรไดมี้มติอนุมติัขอ้ก ำหนด หลกัเกณฑแ์ละ

บทลงโทษ ในเร่ืองกำรควบคุมและกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัอยำ่งรัดกมุ โดยเห็นสมควรท่ีจะก ำหนดนโยบำย   และ
วธีิกำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั โดยเฉพำะขอ้มูลแสดงฐำนะกำรเงินของ
บริษทัท่ีจะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต และผำ่นกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรและตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ดงัน้ี 
 

1. ใหค้วำมรู้แก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมทั้งพนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีเขำ้ข่ำย มีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ตำมท่ีก ำหนดไว้
ในประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์ และบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ  59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
จดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่เลขำนุกำรบริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์เพ่ือรวบรวมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง ซ่ึงก ำหนดไวเ้ป็นวำระกำรประชุมเพื่อ
รับทรำบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์

3. บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบวำ่ ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทรำบ
ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 49 
 

ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงิน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และบริษทัจะแจง้ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในวำ่ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทรำบจนกวำ่จะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

4. บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังำนทุกคน ทรำบถึงกำรหำ้มน ำโปรแกรม หรือกำรดำวน์โหลดขอ้มูลผำ่นระบบ
อินเตอร์เน็ต เขำ้สู่คอมพิวเตอร์ของบริษทัก่อนท่ีจะไดก้ำรอนุมติั เพ่ือป้องกนัไวรัส และ กำรท ำละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อขอ้มูลของบริษทั  

หำกพนกังำนกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะด ำเนินกำรทำงวนิยัเพ่ือพิจำรณำลงโทษ
ตำมสมควรแก่กรณีดงัน้ี 

เป็นกำรกระท ำผิดคร้ังแรก ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

เป็นกำรกระท ำผิดคร้ังท่ีสอง ตดัค่ำจำ้ง / พกังำน 

เป็นกำรกระท ำผิดคร้ังท่ีสำม เลิกจำ้งโดยไม่ไดจ่้ำยค่ำชดเชย 

 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2554 เพ่ือให้กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้น และ
บุคคลภำยนอก หำ้มมิใหบุ้คคลท่ีถือวำ่อำจใชข้อ้มูลภำยในท่ีไดล่้วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะ ดงัน้ี 

 กรรมกำรบริษทั  

 ผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย และ

ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวโุส 

 บุคลำกรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ซ่ึงไดท้รำบถึงงบบญัชีกำรเงินฉบบัสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะมีกำรเปิดเผยตอ่

สำธำรณชนรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ท ำกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ในช่วงเวลำดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนกำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในต่อสำธำรณชน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบไตรมำส 1 / ตั้งแต่

วนัท่ี 1 สิงหำคม จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบไตรมำส 2 / ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบไตรมำส 3 / ตั้งแต่วนัท่ี 

15 กมุภำพนัธ์ จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบงวดประจ ำปี) 

2.ภำยหลงัจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในแลว้ เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำร  เพ่ือใหบุ้คคลภำยนอกไดมี้เวลำประเมินขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นเวลำพอสมควร 

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

ล ำดบั 
 

รำยช่ือ 
 

หุ้น  ณ 1  ม.ค. 2562 
 

หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(%) 

1. คุณวิโรจน์ เจริญตรำ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
บุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ 

56,545,363 
12,360,000 
12,360,000 

56,545,363 
12,360,000 
12,360,000 

- 
- 
- 

18.32 
4.00 
4.00 

2. คุณศรำวธุ  บุษยรัตน์ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

3. 
 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

4. 
 

คุณประสงค ์ ประภสัสรำทิตย ์
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 
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ล ำดบั 
 

รำยช่ือ 
 

หุ้น  ณ 1  ม.ค. 2562 
 

หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(%) 

5. 
 

คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

6. นำยแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

7. 
 

คุณณฐ หงศล์ดำรมภ ์
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

8. 
 

คุณสุเทพ  ธำระวำส 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

9. 
 

พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

- - - - 

10. 
 

คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

70,422 - (70,422) - 

11. 
 

คุณพลูสิน ชำตะกูล 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

146 146 - - 

12. 
 

คุณชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

155,748 187,195 31,447 0.06 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee)   ปี 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำสอบบญัชี ให้บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั ดงัน้ี 

  

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทั 1,320,000  บำท 

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 920,000  บำท 

                รวม 2,240,000  บำท 

(2) ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Fee)   

  -ไม่มี- 
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10.  Corporate Social Responsibilities : CSR 
 

10.1  นโยบายและภาพรวม 
 

ซีเอสอาร์ เป็นค ำยอ่จำกภำษำองักฤษวำ่ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทับริบำล หมำยถึง กำรด ำเนิน
กิจกรรมภำยในและภำยนอกองค์กร ท่ีค  ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกลแ้ละไกล ดว้ยกำรใช้
ทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยำกรจำกภำยนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะท ำใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยำ่งเป็นปกติสุข 
 

 
 
 

 ในระดบัของผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทุน บริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรโดยกำรเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ 
และมีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั พร้อมทั้งกำรน ำเสนอขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนอยำ่งเพียงพอต่อกำร
ตดัสินใจลงทุน และในกรณีท่ีมีกำรปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของกิจกำร กำรไม่น ำขอ้มูลภำยในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูบ้ริหำรหรือกรรมกำรซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

 ในระดบัของผูบ้ริหำรหรือกรรมกำรบริษทั แสดงควำมรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจกำร โดยกำรส่งเสริมใหมี้กำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีระบบกำรบริหำรจดักำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ รวมถึงกำรอุทิศเวลำและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  
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 ในระดบัของพนกังำน บริษทัมีกำรจ่ำยค่ำจำ้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและตรงต่อเวลำ กำรจดัสวสัดิกำรแก่
ลูกจำ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด  กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำร
พฒันำบุคลำกรและกำรฝึกอบรมในสถำนท่ีปฏิบติังำน เป็นตน้ 
 
 ในระดบัของลูกคำ้และผูบ้ริโภค บริษทัมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจกำร โดยใหบ้ริกำรลูกคำ้อยำ่ง
ตรงไปตรงมำ กำรใหข้อ้มูลขององคก์รและตวัผลิตภณัฑอ์ยำ่งเพียงพอและอยำ่งถูกตอ้งเท่ียงตรง กำรปกป้องสุขภำพและ
ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค กำรยติุขอ้โตแ้ยง้และขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค  
 
 ในระดบัของคูค่ำ้ บริษทัมีกำรยดึถือขอ้ปฏิบติัทำงสญัญำท่ีเป็นธรรม กำรด ำเนินงำนในทำงต่อตำ้นกำรทุจริต 
รวมทั้งกำรกรรโชก และกำรรับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นหรือกรรมสิทธ์ิของคูค่ำ้ กำรไม่
เอำรัดเอำเปรียบต่อคูค่ำ้ กำรส่งเสริมใหคู้ค่ำ้ด ำเนินควำมรับผิดชอบดำ้นสงัคมร่วมกบัองคก์ร นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำร
ปรับปรุงและพฒันำควำมสะดวกสบำยแก่คู่คำ้ในเร่ืองกำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรด ำเนินงำน เช่นกำรเพ่ิมช่องทำงกำร
วำงบิล และกำรรับเงิน  
 
 ในระดบัของชุมชนและสภำพแวดลอ้ม บริษทัมีกำรสงเครำะห์เก้ือกลูชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่กำรส่งเสริมแรงงำน
ทอ้งถ่ินใหมี้โอกำสในต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ในองคก์ร กำรสนบัสนุนแนวทำงกำรระแวดระวงัในกำรด ำเนินงำนท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำเนินงำนท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่และกำรเรียนรู้
วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือกำรอยูร่่วมกนัอยำ่งปกติสุข 
 

 บริษทัมีนโยบำยเขำ้ไปดูแลชุมชน และบริเวณใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปด ำเนินกิจกำร  เช่น กำรบริจำค
เงินใหก้บัชุมชน กำรบริจำคเงินใหก้บัวดั เพื่อจดัซ้ือเมรุเผำศพไร้มลพิษ ท่ีวดัใหม่ยำยนุย้ กำรร่วมงำน
กบัส ำนกังำนเขตคลองเตยเพ่ือท ำบ๊ิกคลีนน่ิงเดย ์โครงกำรใส่ทรำยอะเบทตำมร่องน ้ ำขำ้งเคียงหน่วยงำน
เพ่ือก ำจดัยงุลำย หรือช่วยตดัตน้ไมท่ี้พำดสำยไฟในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้ำง เป็นตน้ 

 
 ในระดบัของประชำสงัคม บริษทัสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งกลุ่มหรือเครือข่ำยอ่ืนๆ ในกำรพฒันำสงัคม กำร
ตรวจตรำดูแลมิใหกิ้จกำรเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรรับฟังขอ้มูลหรือท ำประชำพิจำรณ์ต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรเสียภำษีอำกรใหรั้ฐอยำ่งตรงไปตรงมำ  
 

 บริษทัมีนโยบำยกำรจำ้งงำนท่ีไม่เลือกปฎิบติัและใหโ้อกำสท่ีเท่ำเทียมกนั โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู ้
พิกำร หรือกลุ่มผูด้อ้ยโอกำสอ่ืนๆ 

 
 ในระดบัของคู่แข่งขนัทำงธุรกิจ บริษมัมีกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม กำรดูแลกิจกำรมิใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
แข่งขนัดว้ยวธีิกำรทุ่มตลำด กำรกลัน่แกลง้หรือใชอิ้ทธิพลในกำรกีดกนัเพ่ือมิใหเ้กิดกำรแขง่ขนั  รวมไปถึงกรณีกำร ฮั้วงำน 
และ รับสินบน ก็เป็นขอ้หำ้มท่ีไม่ใหเ้กิดข้ึนกบับริษทั 
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10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 

เม่ือพิจำรณำ CSR ตำมบทบำทและควำมเก่ียวขอ้งของหน่วยงำน จะสำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็น 3 จ ำพวก (division) โดย
จ ำพวกแรกเป็น CSR-after-process หรือ "กิจกรรมเพ่ือสงัคม"  
 

 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทั มีกำรช่วยเหลือ สงัคมโดยกำรบริจำคเงินเพื่อสนบัสนุนบ ำรุงพทุธศำสนำและชุมชน  
รวมทั้งกำรบริจำคส่ิงของ วสัดุก่อสร้ำงใหก้บัหน่วยงำนท่ีมีควำมตอ้งกำรเช่น โรงเรียน หรือ ชุมชน    
 

จ ำพวกท่ีสองเป็น CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพ่ือสงัคม" คือ กำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยูใ่นกระบวนกำร
ท ำงำนหลกัของกิจกำร หรือเป็นกำรท ำธุรกิจท่ีหำก ำไรอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ  
 

 ในส่วนงำนก่อสร้ำง มีกระบวนกำรก่อสร้ำงท่ีค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้ม กำรดูแล สถำนท่ีก่อสร้ำง กำร
ระบำยของเสียออกจำกหน่วยงำนก่อสร้ำง และ กำรดูแลชุมชนในสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

 ในส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง บริษทัได ้ก ำหนดใหมี้มำตรฐำนกำรผลิตท่ีค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหน่วยงำนท่ีคอยติดตำมและประเมินผลอยูต่ลอดเวลำ
(บริษทัไดจ้ำ้งบริษทัภำยนอกเพ่ือกำรวดัผลกระทบของกำรก่อสร้ำงต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน) 

 
 ในส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัมีกำรค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มกำรก่อสร้ำง โดยใหด้ ำเนินกำร

ผำ่นบริษทัแม่  ส่วนในตวัโครงกำรไดมี้กำรขออนุมติัต่อ คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มทุกโครงกำรเพือ่ให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีดีของกำรก่อสร้ำง 
 

 

จ ำพวกท่ีสำมเป็น CSR-as-process ซ่ึงอำจเรียกวำ่เป็น "กิจกำรเพ่ือสงัคม" เพ่ือใหแ้ตกต่ำงจำกสองจ ำพวกขำ้งตน้ท่ีเป็น
บทบำทขององคก์รธุรกิจโดยตรง กิจกำรในจ ำพวกท่ีสำมน้ี มกัเป็นองคก์รท่ีด ำเนินงำนโดยไม่แสวงหำก ำไรใหแ้ก่ตนเอง 
ซ่ึงบริษัท ยงัไม่ได้มกีารจดัท าในส่วนนี ้แต่อย่างใด 
 

รายละเอยีด  CSR in Process 

 

ส่วนงาน รับเหมาก่อสร้าง 
 
 กระบวนกำรท ำงำน 
ก่อนรับงำน  

o บริษทัจะประเมินลูกคำ้ของบริษทัร่วมกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษทัมีควำมสมัพนัธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วนของ
ควำมน่ำเช่ือถือ ทำงดำ้นกำรเงิน และ ควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองของจริยธรรม 



                                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 54 
 

o บริษทัจะประเมินสถำนท่ีก่อสร้ำงวำ่มีควำมยำกง่ำย และ มีโอกำสท่ีจะเกิดปัญหำต่อ ชุมชนท่ีอำศยัอยูใ่กลเ้คียง
หรือไม่   รวมถึง พ้ืนท่ีในกำรก่อสร้ำง กรรมสิทธ์ิ และ กำรครอบครองเป็นไปอยำ่งสุจริต  มีคดีควำมฟ้องร้อง
หรือไม่ 

ขณะรับงำน 
o บริษทั จะมีกำรเขำ้สอบถำม และ ดูแล ชุมชน ใกลเ้คียงสถำนท่ีก่อสร้ำง เพ่ือสอบถำมผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง  
o บริษทั จะมีกำรจดักำรจรำจร ในบริเวณก่อสร้ำงใหมี้ผลกระทบตอ่ชุมชนนอ้ยท่ีสุด และมีกำรจดัจำ้ง ต ำรวจจรำจร 

มำด ำเนินงำนนอกเวลำตลอดเวลำ 
o บริษทั จะมีกำรจดัตำรำงเวลำ ไม่ใหมี้กำรส่งของ เทปูน ในช่วงเวลำท่ีจะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรจรำจร 
o บริษทั จดัใหมี้กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อกรณีท่ีเกิดควำมเสียหำยต่อชุมชนรอบขำ้ง หรือ กรณีผลกระทบต่อ

กำรก่อสร้ำง เช่น จดัซ้ือ เคร่ืองฟอกอำกำศ จ่ำยค่ำลำ้งรถกรณีรถท่ีจอดไดรั้บผลกระทบต่อ ฝุ่ น หรือ สี ท่ีอำจจะมำ
จำกกำรก่อสร้ำง เป็นตน้ 

o บริษทั จดัใหมี้กำรสร้ำง Protection ตลอดตึกท่ีมีกำรก่อสร้ำง 
o บริษทั จดัใหมี้คู่มือ และ แนวทำงปฏิบติังำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
o บริษทั มีกำรก ำหนด ออกแบบ รูปแบบกำรก่อสร้ำงท่ีค ำนึงควำมปลอดภยัของตึกอำคำรท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้

เป็นไปตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด 
หลงัส่งมอบงำน 

o บริษทั ยงัมีกำรด ำเนินงำนดูแล ผลงำนก่อสร้ำงภำยหลงัส่งมอบงำนไปแลว้ ตำมระยะเวลำท่ีมีกำรตกลงกนั   
o บริษทั ยงัด ำเนินกำรดูแล ชุมชน แมก้ำรก่อสร้ำงจบไปแลว้ ในกรณีท่ียงัมี ธุรกรรมคงคำ้งระหวำ่งบริษทักบัชุมชน 

 
ส่วนงาน ผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

 บริษทัฯ มีกำรจำ้งบริษทัฯประเมินภำยนอกเพื่อมำท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของโรงงำน และ กระบวนกำรผลิต 
เพ่ือก ำหนดใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยท่ีสุด   (พิจำรณำรำยงำนตรวจสอบในส่วนทำ้ยสุดของหวัขอ้)  
นอกเหนือจำกน้ี กระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุม นโยบำย ก็จะมีกำรก ำหนดเป็นแผนมำจำกบริษทัแม่ คลำ้ยกบัหน่วยงำน
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
 

10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อ CSR  

 

   ไม่มี 
 

10.4  CSR after Process  

  

  ร่วมงำนบ๊ิกคลีนน่ิงเดยก์บัเขตคลองเตย ถวำยวนัแม่ 
  ช่วยตดัตน้ไมดู้แลพ้ืนท่ีรอบๆ ชุมชนใกลโ้ครงกำร 

 ท ำควำมสะอำดถนนทำงเดิน ช่วงหนำ้ไซตย์ำวถึงบำ้นขำ้งเคียง 
 ท ำควำมสะอำดโรงเรียนเด็กเลก็กลุ่มอำคำรหลวงวจิิตรวำทกำร 
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การจดัการส่ิงแวดล้อม 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน า้ 
 

 2559 2560 2561 2562 
ปริมำณกำรใชไ้ฟ(หน่วย) 231,932 220,578 214,128 224,216 
ปริมำณกำรใชน้ ้ ำประปำ (ลูกบำศกเ์มตร) 1,554 1,361 1,303 1,243 
 

ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ ปี 2562 ท่ีส ำนกังำนใหญ่ทั้งส้ิน 224,216 หน่วย เพ่ิมข้ึนจำกเดิมเลก็นอ้ย แมจ้ะมีกำรรณรงค์
กำรประหยดัไฟ ลดกำรใชลิ้ฟท ์เปล่ียนเคร่ืองปรับอำกำศรุ่นเก่ำ ท่ีกินไฟ เป็นเคร่ืองใหม่  

ปริมำณกำรใชน้ ้ ำ ปี 2562 ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง  
10.5 นโยบายการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริต 

 

 บริษทัฯ มีนโยบำยกำรประเมินควำมเส่ียง ทั้งในเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต โดย
ในเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรมอบหมำยให้ มีผูต้รวจสอบภำยในอิสระด ำเนินกำร โดยจะมีกำรเสนอ
แผน และ มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบทุกไตรมำส  เพ่ือรวมกนัประเมินควำมเส่ียงในผลกำรตรวจ   ส ำหรับควำมเส่ียงใน
เร่ืองกำรทุจริต บริษทัฯไดม้อบหมำยเป็น 2 กรณีคือควำมเส่ียงในกระบวนกำรจัดซ้ือ จดัจำ้ง  และ ควำมเส่ียงในกำร
บริหำรงำน   โดยบริษทัมอบหมำยให้มีกำรตรวจสอบโดยแผนกบัญชี และ แผนกควบคุมสินคำ้คงเหลือ โดยให้มีก ำร
รำยงำนทุกคร้ังโดยไม่ก ำหนดวนัล่วงหนำ้ท่ีเกิดเหตุกำรณ์อนัอำจจะท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรทุจริตได ้
 
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามนโยบาย 

 

ฝ่ำยบริหำรก ำหนดใหมี้กำรประชุมติดตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในโดยผูต้รวจสอบภำยในอิสระ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ ทุกไตรมำส โดยใหมี้กำรหำรือร่วมกนักบัฝ่ำยบริหำรและหำขอ้แกไ้ขทุกคร้ัง โดยใหมี้กำรประเมินผลเปรียบเทียบ
กบัอดีตวำ่ไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฏระเบียบ ดีข้ึนหรือแยล่งอยำ่งไร  ส ำหรับกรณีกำรประเมินผลในเร่ืองควำมเส่ียงของกำร
ทุจริต ฝ่ำยบริหำรจะออกกฎระเบียบทุกคร้ังท่ีพบวำ่มีควำมเส่ียงท่ีอำจจะก่อใหเ้กิดกำรทุจริตได ้และใหมี้กำรติดตำมวำ่ไดมี้
กำรปฏิบติัตำมหรือไม่ซ่ึงจะมีกำรก ำหนดบทลงโทษต่อผูฝ่้ำฝืนไวอ้ยำ่งชดัเจน  
 
แนววธีิการปฎบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและตดิตามความเส่ียง (รวมความเส่ียงจากการทุจริต) 
 

บริษทัฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรท่ีมีหนำ้ท่ีดูแล ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

1)   กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Risk Avoidance) หมำยถึงกำรเลิกหรือหลีกเล่ียงกำรกระท ำเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียง 
เช่นกำรกระท ำงำนท่ีองคก์รไม่ถนดั อำจหลีกเล่ียงโดยกำรไม่กระท ำ หรือจำ้งบุคคลภำยนอกเป็นตน้ 
2)   กำรลดควำมเส่ียง (Risk Reduction) หมำยถึงกำรลดโอกำสควำมน่ำจะเกิดหรือกำรลดควำมเสียหำย หรือกำรลดทั้งสอง
ดำ้นพร้อมกนักำรลดควำมเส่ียงท่ีส ำคญัคือ กำรจดัระบบกำรควบคุมเพ่ือป้องกนัหรือคน้พบควำมเส่ียงเฉพำะวตัถุประสงค์
นั้นอยำ่งเหมำะสม ทนักำลมำกข้ึนรวมถึงกำรก ำหนดแผนส ำรองในกรณีมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
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3)   กำรแบ่งควำมเส่ียง (Risk Sharing) หมำยถึงกำรลดโอกำสควำมน่ำจะเกิดหรือกำรลดควำมเสียหำย โดยกำรแบ่ง กำร
โอนกำรหำผูรั้บผิดชอบร่วมในควำมเส่ียง เช่น กำรจดัประกนัภยั 
4)   กำรยอมรับควำมเส่ียง (Risk Acceptance) หมำยถึงกำรไม่กระท ำกำรใดๆเพ่ิมเติมกรณีน้ีใชก้บัควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญั
นอ้ย ควำมเส่ียงน่ำจะเกิดนอ้ยหรือเห็นวำ่มีตน้ทุนในกำรบริหำรควำมเส่ียงสูงกวำ่ผลท่ีไดรั้บ 
 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2560 บริษทัไดรั้บกำรรับรองจำกโครงกำรแนวร่วมปฎิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และคณะกรรมกำรบริษทัมีเจตนำรมณ์ท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ในสงัคม ทั้งน้ี บริษทัไดย้ืน่แบบประเมินตนเองเพ่ือต่ออำยใุบรับรอง และไดรั้บมติใหก้ำรรับรองต่ออำย ุเม่ือ
วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2563 
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รายงานการตรวจวัดคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 

บริษัท พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากัด  
26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ล าลกูกา  

ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา  
จังหวัดปทมุธานี 12150 

 

18-19 กรกฎาคม 2562 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เซฟต้ี แพลน จ ากัด 
เลขท่ี 1034 หมู่ท่ี 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 

ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร0-2567-3485 
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 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและมีวธีิกำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึง
กำรจดัใหมี้ควำมเพียงพอในกำรจดักำรเก่ียวกบัจ ำนวนบุคลำกร  พร้อมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเก่ียวกบักำรดูแล
และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง  ซ่ึงเป็นคนในบริษทัฯ จำกแผนกต่ำงๆ เพ่ือช่วยในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรท ำงำน และ ควำมเส่ียงในเร่ืองอ่ืนๆ  
 

บริษทัมีกำรวำ่จำ้งผูต้รวจสอบภำยใน โดยใชบุ้คลำกรภำยนอกท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัรวมถึงกำรมีส่วนได้
เสีย ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ ควำมเห็นของผูต้รวจสอบภำยในอิสระ เก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเห็นวำ่ บริษทัมี
กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบกำรก ำกบัดูแลท่ีดีเพียงพอ มีควำมโปร่งใสในกำรจดักำร และ ไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ีมี
สำระส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้   
  

คณะกรรมกำรบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกรรมกำรอิสระจ ำนวน 
3  ท่ำน ท่ีมีควำมรู้ในหลำยดำ้นและมีประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน โดยมีนำย
ศรำวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนำยประสงค์ ประภสัสรำทิตย ์เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนไม่ไดเ้ป็นเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ     
  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และตำม
ขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือก ำกบัดูแลใหกิ้จกำรด ำเนินไปตำมขอบเขตและเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยไดมี้กำรประชุมเฉพำะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำร
เขำ้ร่วมประชุมดว้ยจ ำนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นกำรสอบถำมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัและรับทรำบจำกผูส้อบบญัชีว่ำผูส้อบ
บญัชีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำนและไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำกผูบ้ริหำรและผูรั้บตรวจ ซ่ึงผลเป็นท่ีน่ำพอใจอยำ่งยิ่ง 
ส ำหรับค ำช้ีแนะท่ีไดจ้ำกผูส้อบบญัชี 

 
โดยสรุปสำระส ำคญัของงำนท่ีปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

1. ไดส้อบทำนขอ้มูลส ำคญัของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 เพ่ือควำมมัน่ใจว่ำ กำร
จัดท ำงบกำรเงินของบริษทัได้จัดท ำตำมกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
รวมถึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ทันเวลำ และผูต้รวจสอบบัญชีได้ให้
ควำมเห็นต่องบกำรเงินอยำ่งอิสระตำมท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้  

2. ไดส้อบทำนและติดตำมอยำ่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในตำม
แผนงำนประจ ำปี 2562 ของบริษทัฯ เพ่ือใหมี้กำรด ำเนินกำรอยำ่งเพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์อยูเ่สมอ และ
ไดแ้นะน ำใหฝ่้ำยบริหำรตระหนกัถึงเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี 
พร้อมกนัน้ีไดส้อบทำนและพิจำรณำอนุมติัแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี 2563 ใหก้บัผูต้รวจสอบภำยในตำมท่ี
เสนอมำ 

3. ได้สอบทำนกำรท ำธุรกรรมของบริษัทกับกิจกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น สมเหตุสมผล และได้ค  ำนึงถึง
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงผลจำกกำรสอบทำนธุรกรรมดงักล่ำว ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

4. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 พร้อมก ำหนดค่ำตอบแทนเพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัผลกำรตรวจของผูส้อบบญัชี ท่ี
ไดป้ฏิบติังำนดว้ยควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยในและ
ควำมเส่ียงต่ำงๆ รวมถึงมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน 
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5. ไดติ้ดตำมเงินลงทุนในประเทศอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมกำรบริษทั ไดต้ระหนักถึงกำร
บริหำรเงินลงทุน ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกกำรติดตำมเป็นท่ีน่ำพอใจวำ่ บริษทั
ฯ ใหค้วำมระมดัระวงัและตระหนกัอยูต่ลอดเวลำ 

6. ได้ติดตำมดูแลกำรจัดซ้ือท่ีดินและกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง เพ่ือเสนอแนะให้
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงรำยกำรลงทุนท่ีมีมูลค่ำสูงตอ้งดูแลอย่ำงใกลชิ้ดและโปรงใส่ ซ่ึงผลกำร
สอบทำนไม่พบส่ิงผิดปกติท่ีเป็นสำระส ำคญั 

7. ไดท้บทวนนโยบำยและกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ตำมท่ีบริษทัไดรั้บกำรรับรองเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคร้ังแรกในปี 2560 และไดรั้บกำรรับรอง
รอบท่ี 2 (Collective Action Coalition Against Corruption (CAC – Recertification)) ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 
โดยกำรสอบทำนมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียงตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำรก ำหนดแนวทำงเชิงป้องกนักำรทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึน  

8. สนบัสนุน และให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance) และจรรยำบรรณในกำร
ปฏิบติังำน (Code of Conduct) เพ่ือให้เกิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกักำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย พร้อมกับ
เสนอแนะให้บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรพฒันำท่ีย ัง่ยื่น ดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (CSR: Corporate Social Responsibility) 

 
ในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำฝ่ำยบริหำรไดใ้ห้กำรสนใจในค ำแนะน ำขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และให้ควำมร่วมมือน ำไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ผลปรำกฏให้บริษทัได้รับรำงวลัทั้ งในระดับบุคคลและองค์กร อำทิเช่น 
Outstanding Company Performance Awards ของ SET AWARDS 2019 และ CG Report 2019, “Excellent” Recognition 
Level ของ Thai Institute of Directors Association 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงัรอบคอบ มีควำมเป็น
อิสระอยำ่งเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษทัฯ มีกำรรำยงำน
ขอ้มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง มีกำรด ำเนินงำนภำยใตร้ะบบควบคุมภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และมีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้ง
กบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเพียงพอ โปร่งใส และ เช่ือถือได ้
         
 

(นำยศรำวธุ  บุษยรัตน)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 
                                    (รศ.ดร. ธนิต  ธงทอง)                                                               (นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย)์ 
                                      กรรมกำรตรวจสอบ                                                    กรรมกำรตรวจสอบ 



                                                          บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หนำ้  76  
 

11.3  ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 
 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในอสิระ  โดยบุคคลภายนอก (outsource) 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2557 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอด
ไวซอร่ี จ ำกดั ใหป้ฎิบติัหนำ้ท่ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ซ่ึง บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์
แอดไวซอร่ี จ ำกดั ไดม้อบหมำยให้ นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ ต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำร
ปฎิบติัหนำ้ท่ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ำกัด และ
นำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ แลว้เห็นวำ่ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฎิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ 
และมีประสบกำรณ์ในกำรปฎิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ/อุตสำหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มำเป็น
ระยะ 4 ปี  เคยเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฎิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน ไดแ้ก่ COSO 2013 
กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด วิธีกำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน และ
ไดรั้บวฒิุบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 สภำวชิำชีพบญัชีฯ 
 ทั้งน้ีกำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทัจะตอ้งผ่ำนกำรอนุมติั(หรือไดรั้บควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่ง
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 3 

โดยบริษทัไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนป้องกนัควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนกบัผูต้รวจ
สอบภำยในอิสระท่ีวำ่จำ้งจำกภำยนอก (outsource) ดว้ย และ ด ำเนินงำนวำงแผนกำรตรวจสอบเพ่ือลดควำมเส่ียงต่ำงๆของ
บริษทั   เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 โดยมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง สังกดั 
นำยพลูสิน  ชำตะกลู ประธำน ฝ่ำยวเิครำะห์ตน้ทุน 
นำยณฐัพงศ ์ แสงทบัทิม กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นและคลงัวสัดุ 
นำยอศัวนิ  นำมจนัทร์ กรรมกำร ฝ่ำยไอที 
นำงปำณิศำ  ภูศิริ กรรมกำร ฝ่ำยก่อสร้ำง 
นำยรำชนัย ์ สีบุญเรือง กรรมกำร ฝ่ำยจดัซ้ือ 
 
 
 

 



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 77 
 

12.  รายการระหว่างกนั 
 12.1  รายการระหว่างกนั  
  (ก)   บริษัทและบริษัทย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งดงันี ้ 

บุคคล/นิติบุคคลที่เกีย่ว
โยงกนั 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่า (บาท) 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

( ณ 31 ธ.ค. 62 ) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

บริษทั พีซีเอม็ คอน
สตรัคชัน่  

PCM เป็นบริษทัยอ่ย  เจำ้หน้ีกำรคำ้ 3,523,673.28 2,175,245.84 ผูบ้ริหำร ก ำหนดมูลค่ำตำม
สญัญำซ้ือขำยและรำคำขำย
สินคำ้/บริกำร ตำมรำคำ
ยติุธรรม เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกลูกคำ้
รำยอ่ืน 

แมททีเรียล จ ำกดั  PREB ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงท่ียงัไม่เรียก
ช ำระ 

10,403,917.25 9,210,001.95 

("PCM")   เงินประกนัผลงำนคำ้งจ่ำย 126,118.27 49,534.56 

    ซ้ือสินคำ้ 56,856,496.54 35,091,784.72 

    เงินปันผลรับ 19,399,994.00 0.00 เป็นเงินปันผลท่ีไดรั้บตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น ซ่ึงไดรั้บใน
อตัรำเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นท่ำน
อ่ืน 

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
จ ำกดั  

PBH เป็นบริษทัยอ่ย  เงินให้กูย้มืระยะสั้น 963,000,000.00 893,000,000.00 จำกกำรประเมินของผูบ้ริหำร
อตัรำดอกเบ้ียกำรให้กูย้มื
เป็นอตัครำไม่ต  ่ำกวำ่ตน้ทุนกำร
กูย้มืและเงินฝำก ซ่ึงก ำหนดไว้
เป็นอตัรำร้อยละ 2 - 4 ต่อปี 

("PBH") PREB ถือหุ้นร้อยละ 100 ดอกเบ้ียคำ้งรับ 27,820,109.56 9,400,109.59 

    ดอกเบ้ียรับ 18,419,999.97 15,494,136.98 

บริษทั อีส แอม อำร์ 
จ ำกดั  

IAA เป็นบริษทัยอ่ยของ 
PBH 

รำยไดย้งัไม่เรียกช ำระ 9,974,874.66 1,227,453.63 จำกกำรประเมินของกรรมกำร
ตรวจสอบและผูบ้ริหำร 
เง่ือนไข และมูลค่ำตำมสญัญำ
ก่อสร้ำงและรำคำขำยสินคำ้/
บริกำร เป็นรำคำท่ีเหมำะสม
ยติุธรรม ตำมปกติธุรกิจ ไม่มี
ควำมแตกต่ำงจำกลูกคำ้รำยอ่ืน 

("IAA") PBH ถือหุ้นร้อยละ 100 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,549.06 7,675.48 

    เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 565,927.65 0.00 

    รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 7,808,214.46 1,227,456.63 

    ดอกเบ้ียรับ 0.00 35,753.01 จำกกำรประเมินของผูบ้ริหำร
อตัรำดอกเบ้ียกำรให้กูย้มื
เป็นอตัครำไม่ต  ่ำกวำ่ตน้ทุนกำร
กูย้มืและเงินฝำก ซ่ึงก ำหนดไว้
เป็นอตัรำร้อยละ 2 ต่อปี 

    รำยไดอ่ื้น 7,659.80 7,173.35   

บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

กรุ๊ป จ ำกดั  
PPG เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัใน 

PPA 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 100,000,000.00 100,000,000.00 จำกกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 

7/2560 เม่ือวนัท่ี 13 ก.ค. 2560 
อตัรำดอกเบ้ียกำรให้กูย้มืตำม 

MLR ของธนำคำรพำณิชยแ์ห่ง
หน่ึง และกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นไม่ต่ำงจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

("PPG") PPG ถือหุ้นใน PPA ร้อยละ 
50 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,006,917.81 0.00 

    ดอกเบ้ียรับ 6,025,000.01 6,025,000.01 
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บุคคล/นิติบุคคลที่เกีย่ว
โยงกนั 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่า (บาท) 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

( ณ 31 ธ.ค. 62 ) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

บริษทั พี แอนด ์พี 

แอสเซท  
PPA เป็นบริษทัร่วมคำ้ ลูกหน้ีกำรคำ้ 9,790,125.38 23,543,918.95 จำกกำรประเมินของกรรมกำร

ตรวจสอบ มูลค่ำก่อสร้ำงตำม
สญัญำเง่ือนไข เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม ยติุธรรม เป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ ไม่มีควำม
แตกต่ำงจำกลูกคำ้รำยอ่ืน 

กรุ๊ป จ ำกดั  PBH ถือหุ้นใน PPA ร้อย
ละ 49 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,105.91 0.00 

("PPA")   ดอกเบ้ียคำ้งรับ 4,788,678.38 1,012,303.17 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อ
ปี     เงินให้กูย้มืระยะสั้น 109,543,491.00 54,350,200.00 

    รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ 0.00 23,238,331.80   

    เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ 17,196,261.68 1,807,098.72   

    เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำ
ก่อสร้ำง 

0.00 14,231,075.46   

    รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 270,517,827.46 82,542,056.07   

    ดอกเบ้ียรับ 3,776,375.21 813,752.71   

บริษทั อนนัดำ แอนด ์
พำร์ทเนอร์ 

PREB ลงในทุน SPV1  เงินให้กูย้มืระยะยำว 81,407,699.31 64,407,698.62 เงินให้กูย้มื และอตัรำดอกเบ้ีย 
6% เป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลง
กนั ซ่ึงเป็นกำรพิจำรณำจำก
อตัรำผลตอบแทนจำกเงิน
ลงทุนในโครงกำร และไม่ต  ่ำ
กวำ่อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืตำม
ทอ้งตลำด 

สะพำนควำย วนั จ ำกดั  ร้อยละ 13.60  ดอกเบ้ียคำ้งรับ 4,867,653.10 201,163.77 

("SPV1")   ดอกเบ้ียรับ 4,666,489.33 201,163.77 

          

บริษทั ชินวะ เอส 39 
จ ำกดั  

SHINWA S39 เป็นบริษทั
ร่วมคำ้ 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,980.00 0.00   

("SHINWA S39") PBH ถือหุ้นใน SHINWA 
S39  

รำยไดอ่ื้น 67,500.00 0.00 ค่ำเช่ำตูค้อนเทนเนอร์-รำคำท่ี
ตกลงกนั 

  ร้อยละ 49         

 
12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นวำ่เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษทัไดรั้บและ
จ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดยติุธรรม รวมทั้งกำรค ้ำประกนักำรกูย้มืเงินจำกธนำคำร และกำรให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรำยกำรท่ีช่วยเพ่ิมสภำพคล่องและปรับปรุงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัให้ดีข้ึนเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั   
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีไม่เป็นปกติกำรคำ้โดยทัว่ไป(กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นกำรคำ้ปกติพิจำรณำ

จำกนโยบำยและแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั) จะตอ้งมีกำรเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
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โดยตอ้งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำและอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดว้ย ซ่ึงรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้นๆ 
 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั   
บริษทัมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และในอนำคต โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไขตำ่งๆ 

ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติ ในรำคำตลำดซ่ึงสำมำ รถเปรียบเทียบได้กับรำคำท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลภำยนอก ทั้ งน้ีบริษทัก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชำญอิสระ 
พิจำรณำตรวจสอบและใหค้วำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดว้ย 

 

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึน เช่น กำรซ้ือขำยสินคำ้ กำรกูย้ืมเงินหรือกำรให้เงินกูย้ืมและกำรค ้ ำประกนัเงินกู ้
คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยใหมี้กำรมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี หำกมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัก ำหนดใหมี้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั
เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร หรือผูถื้อ
หุน้ตำมแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 
12.5 เหตุผลทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยเกนิ 10% 
- ไม่มี -     
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
13.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 
1) งบการเงนิปี 2560 -  ปี 2562 

  
  งบการเงนิรวม 

  2560 2561 2562 

(หน่วย : พนับำท)   %   %   % 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  449,103 10.4          440,668  8.8 547,250 9.2 

เงินลงทุนชัว่ครำว  1,569,036 36.3          308,070  6.1 322,873 5.4 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 510,605 11.8          538,512  10.7 949,152 16.0 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 162,830 3.8          323,366  6.4 137,954 2.3 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

197,725 4.6       1,419,529  28.2 1,778,631 29.9 

สินคำ้คงเหลือ 101,004 2.3          113,953  2.3 119,811 2.0 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,646,465 84.3       3,835,163  76.3 4,555,764 76.6 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  299,768 6.9          320,801  6.4 324,324 5.5 

รวมสินทรัพย ์ 4,325,767 100 5,029,628 100 5,947,462 100 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,005,275 23.2          785,555  15.6 782,188 13.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,159,742 49.9       2,587,351  51.4 2,738,785 46.0 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - -          138,408  2.8 919,685 15.5 

หุ้นกูร้ะยะยำว - - - - - - 

รวมหน้ีสิน 2,197,642 50.8       2,765,989  55.0       3,742,714  62.9 

ทุนจดทะเบียน 308,676 7.1          308,676  6.1          308,676  5.2 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 308,676 7.1          308,676  6.1          308,676  5.2 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 284,386 6.6          284,386  5.7          284,386  4.8 

ก ำไรสะสม 1,535,062 35.5       1,670,576  33.2 1,611,785 27.1 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,128,124 49.2       2,263,639  45.0 2,204,848 37.1 
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  งบการเงินรวม 

  2560 2561 2562 

(หน่วย : พนับาท)   %   %   % 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             

รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง  4,090,858 84.7 3,427,070 87.4 3,736,057 86.3 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  408,424 8.5 469,073 12.0 559,371 12.9 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  - - - - - - 

รำยไดอ่ื้น 327,737 6.8 23,657 0.6 35,414 0.8 

รวมรายได้ 4,827,019 100 3,919,800 100 4,330,842 100 

ตน้ทุนขำย 3,877,089 80.3 3,193,484 81.5 3,720,362 85.9 

ก ำไรขั้นตน้ 622,194 12.9 702,659 17.9 575,066 13.3 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 213,580 4.4 233,730 6.0 293,044 6.8 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 8 - 66 - 18,341 0.4 

ภำษีเงินได ้ 210,361 4.4 96,657 2.5 64,826 1.5 

ก าไรส าหรับปี 703,517 14.6 384,206 9.8 271,795 6.3 

งบกระแสเงินสด             

เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน (490,194)   (57,154)   110,725   

เงินสดจำกกำรลงทุน 1,070,178   (590,574)   (217,617)   

เงินสดจำกกำรจดัหำเงิน (653,575)   639,294   213,474   
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิ 
    งบรวม 

    2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

      

  
 

      

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.69 1.48 1.66 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.44 0.50 0.66 

อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้  เท่ำ 8.30 7.43 5.77 

ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 43.96 49.14 63.21 

อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ  เท่ำ 4.73 3.50 2.17 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย  วนั 77.17 104.41 168.35 

อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ีกำรคำ้  เท่ำ 3.55 3.58 4.75 

ระยะเวลำช ำระหน้ี  วนั 102.84 102.05 76.90 

Cash Cycle  วนั 18.29 51.50 154.65 

  
 

  
 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ – งบกำรเงินรวม % 13.83 18.03 13.39 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง % 13.30 17.50 13.13 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจขำยวสัดุก่อสร้ำง  % 19.17 21.92 21.80 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย ์ % 0 0 0 

อตัรำก ำไรสุทธิ – งบกำรเงินรวม % 11.69 10.32 6.07 

อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง % 12.50 10.70 5.70 

อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจขำยวสัดุก่อสร้ำง % 3.63 7.54 8.49 

อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย ์ % 0 0 0 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  % 33.77 17.51 12.16 

  
 

      

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
 

      

  
 

      

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % 15.63 10.28 6.47 

อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 1.03 0.84 0.80 
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    งบรวม 

    2560 2561 2562 

          

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)         

          

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่ำ 1.03 1.22 1.70 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำ 0 0.39 0.69 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย  เท่ำ    104,761.71  7,290.11 19.35 

ข้อมูลต่อหุ้น      
 

 

      
 

 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน บำท 6.89 7.33 7.14 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น  บำท 2.28 1.25 0.88 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้นหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (Fully diluted) บำท       

จ านวนหุ้นที่ใช้ในการค านวณ 
ลำ้น
หุ้น 

308.68 308.68 308.68 

เงนิปันผลต่อหุ้น  บำท  1.80 0.80 0.80 

 
 ในปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 1.80 บำท  
 ในปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำท  
 ในปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำท  
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
(ก) ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดห้ลกั 4,295.43 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 399.29  
ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 308.99  ลำ้นบำท และจำกส่วนงำนผลิต/จ ำหน่ำย
แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปประมำณ 90.30 ลำ้นบำท 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2560 2561 2562 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 4,090.86 84.75% 3,427.07 87.42% 3,736.06 86.27% 

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำง 408.42 8.46% 469.07 11.97% 559.37 12.91% 

ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - - - - - - 

ธุรกิจลงทุนในกิจกำรอ่ืน - - - - - - 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 4,499.28 93.21% 3,896.14 99.39% 4,295.43 99.18% 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 288.63 5.98% - - - - 

รำยไดอ่ื้น 39.11 0.81% 23.92 0.61% 35.41 0.82% 

รวมรายได้อ่ืน 327.74 6.79% 23.92 0.61% 35.41 0.82% 

รวม 4,827.02 100.00% 3,920.06 100.00% 4,330.84 100.00% 

 
รำยไดอ่ื้นส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียรับ  
                       (หน่วย : ลำ้นบำท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2560   2561   2562   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 2.82 0.06% 7.04 0.18% 285.08 6.58% 
บริษทัอ่ืน 4,824.20 99.94% 3,913.02 99.82% 4,045.76 93.42% 

รวม 4,827.02 100.00% 3,920.06 100.00% 4,330.84 100.00% 

 
 ส ำหรับงบกำรเงินรวมปี 2562 บริษทัฯ มีรำยไดห้ลกัจำกสองส่วนงำน คือส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงและส่วน

งำนขำยวสัดุก่อสร้ำงท่ี 4,295.43  ลำ้นบำท รำยไดท้ั้ งสองส่วนงำนรวมกนัเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 
399.29 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมข้ึนในส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงเป็นส ำคญัประมำณ 308.99 ลำ้นบำท ส ำหรับ
ยอดรำยได ้แมจ้ะมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ แต่ก็ยงัถือวำ่ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัปกติท่ีควรจะเป็น โดยเป็นผล
มำจำกกำรหดตวัของเศรษฐกิจ และควำมตอ้งกำรท่ีลดลงในส่วนคอนโดมิเน่ียม   ท ำให้ผูป้ระกอบกำรลดกำร
ข้ึนโครงกำรแนวสูงซ่ึงเป็นลูกคำ้กลุ่มใหญ่ของบริษทัฯ  ในส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พ้ืนมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน
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จ ำนวน 90.30 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกงำนผนงั Precast ท่ีส่งมอบให้กบัธุรกิจบำ้นจดัสรรท่ีตลำดมี
ควำมตอ้งกำรเพ่ิมข้ึน    
 

 ในปี 2562 งบก ำไรขำดทุนในงบกำรเงินรวมมีกำรบนัทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 
37.53 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนประมำณ 49.18 ลำ้นบำท  โดยกำรรับรู้รำยไดข้องโครงกำรท่ีเร่ิมโอนในปีน้ี 
ผำ่นบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั    
 

 อตัรำส่วนสภำพคล่องของ PREB ส ำหรับปี 2560 2561 และ 2562 อยูท่ี่ 1.69 เท่ำ 1.48 เท่ำ และ 1.66 เท่ำซ่ึง
กำรเพ่ิมข้ึนในปี 2562 เกิดจำกลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึนประมำณ 385.22 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีจำกส่วน
งำนรับเหมำก่อสร้ำง กำรเพ่ิมข้ึนของท่ีดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงในส่วนงำนพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์ ประมำณ 359.10 ลำ้นบำท ท ำให้ ณ ส้ินปี 2562 มียอดท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำง
ก่อสร้ำง เป็นจ ำนวน 1,778.63 ลำ้นบำท  
 

 บริษทัมีระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2562 ประมำณ 63 วนั ปี 2561 ประมำณ 49 วนั และ ปี 2560 ประมำณ 
43 วนั  ซ่ึงสูงกวำ่ Credit Term ตำมนโยบำยของบริษทั บำงส่วนเกิดจำกงำนรำชกำรซ่ึงจะสำมำรถเบิกค่ำงวด
งำนเป็นไปตำมช่วงเวลำกำรอนุมติังบประมำณ และงำนบำงส่วนอยูใ่นช่วงเก็บงำนจึงมีกำรเรียกเก็บเงินค่ำ
งวดงำนล่ำชำ้ ในขณะท่ีกำรจดักำรในส่วนของสินคำ้คงเหลือในปี 2562 ก็มีผลกำรจดักำรลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ  ในปี 2562 มีระยะเวลำ Cash Cycle 154 วนั ในปี 2561 มีระยะเวลำ Cash Cycle 51 
วนั และในปี 2562 มีระยะเวลำ Cash Cycle 18 วนั ระยะเวลำท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจำกส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์
ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำก่อสร้ำงใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนจะโอนใหลู้กคำ้   ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบัควำม
เส่ียงของกำรผดินดัเป็นส ำคญั โดยส่วนใหญ่บริษทัจะพิจำรณำรับงำนจำกลูกคำ้ท่ีเคยร่วมงำนกนัมำก่อน หรือ
เป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียงเป็นอยำ่งดี หรือในกรณีท่ีเป็นลูกคำ้ใหม่บริษทัจะอำศยัฐำนขอ้มูลจำกสถำบนักำรเงิน ใน
กำรช่วยตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัลูกคำ้ 
 

 ในปี 2562 จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให ้อตัรำก ำไรขั้นตน้ในส่วนงำน
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ถึงแมว้ำ่บริษทัจะสำมำรถส่งมอบงำนไดเ้พ่ิมข้ึน แต่เน่ืองจำก
กำรชะลอตวัของกำรส่งมอบงำนในปีก่อน ท ำใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีตอ้งแบกรับภำระ ประกอบกบักำรเพ่ิมข้ึน
ของตน้ทุนวสัดุก่อสร้ำง ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2562 ลดลงกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ ท ำใหบ้ริษทั มีอตัรำก ำไร
ขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 12.13   และคำดวำ่ผลกระทบจะยงัมีผลต่อไปในอีก 1-2 ปีนบัจำกน้ี     ส ำหรับส่วนงำน
ผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พ้ืนนั้น บริษทัยงัคงสำมำรถรักษำระดบัอตัรำก ำไรขั้นตน้ไดใ้กลเ้คียงกนักบัปีท่ีผำ่นมำ 
 

 ผลประกอบกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2562 มียอดก ำไรสุทธิ 271.79 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
6.33 ปี 2561 มียอดก ำไรสุทธิ 384.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.86 และในปี 2560 มียอดก ำไรสุทธิ 
703.52 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.58  ซ่ึงผลประกอบกำรท่ีลดลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์เน่ืองจำกเป็นส่วนงำนท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรสร้ำง
รำยได ้ทั้งน้ีคำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยไดใ้นระยะเวลำอนัใกล ้ก ำไรเฉพำะกิจกำรในปี 2562 นั้นลดลงกวำ่ปี
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ก่อน ส่วนนึงเกิดจำกกำรตั้งประมำณกำรชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 
ปี ข้ึนไป ให้จ่ำยชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดท้ำยท่ี 400 วนั นอกจำกน้ีปัจจุบนับริษทัยงัมีตน้ทุนทำง
กำรเงินซ่ึงเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำปีก่อนจำกกำรกูย้ืมเงิน เพ่ือน ำมำลงทุนในส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ทั้งน้ีกำรลงทุนในส่วนงำนดงักล่ำวคำดวำ่จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนไดใ้นอนำคต  
 

 บริษทัฯ มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยใ์น ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั ร้อยละ 15.63 ร้อยละ 10.28 
และ ร้อยละ 6.47 ตำมล ำดบั โดยในปี 2560 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยต์วัเลขค่อนขำ้งสูงเน่ืองจำก ผล
ก ำไรในส่วนงำนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงดีข้ึน เป็นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุน และกำรขำย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย BL ท ำให้ปี 2560  มียอดอตัรำผลตอบแทนค่อนขำ้งสูง  ในปี 2561 และ 2562 อตัรำ
ผลตอบแทนลดลงอยำ่งต่อเน่ืองเป็นผลมำจำกกำรสะสมของปัญหำทำงดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจ ท ำให้เกิด
กำรชะลอตวัทั้งกำรรับมอบงวดงำน กำรเปิดตวัโครงกำร ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของกำร
ลงทุนในส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงคำดวำ่จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนไดใ้นระยะเวลำอนัใกล ้

 
 ส ำหรับอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉล่ียปี 2562 ท่ีร้อยละ 12.16 ลดลงจำกปี 2561 ท่ีมีอตัรำส่วนร้อยละ 17.51 

(ปี 2560 มีอตัรำส่วนร้อยละ 33.77) เป็นผลมำจำกผลประกอบกำรโดยรวมลดลง  ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพยย์งัคงตอ้งใชเ้วลำ และในส่วนของส่วนงำนลงทุนในบริษทัอ่ืน เร่ิมรับรู้
ผลตอบแทนบำงส่วนแลว้ในช่วงปลำยปีท่ีผำ่นมำ และคำดวำ่จะทยอยรับรู้ผลตอบแทนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

                 
 ในปี 2562 บริษทั มีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 เป็นผลมำจำกกำรกูย้ืมเงิน

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือน ำไปลงทุนในส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนงำนท่ีตอ้งใช้เงินทุน
หมุนเวยีนสูง ทั้งกำรซ้ือท่ีดินและกำรก่อสร้ำง นอกจำกน้ียงัมีกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงต่ำงจำก
ในปี 2560 ท่ีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั BL ท ำให้ส่วน
ของหน้ีสินสถำบนักำรเงินลดลงเป็นจ ำนวนมำก  ทั้งน้ีกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นไปเพ่ือกำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี
ต่อผูถื้อหุน้ในอนำคต 

 

(ข) ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงาน – ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน  3,755.40 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน จ ำนวน 
327.10 ลำ้นบำท   แต่บริษทัฯมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง จำกเดิมร้อยละ 17.50%  เป็น ร้อยละ 12.07% เหตุผลหลกัจำก
สภำพเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัไม่มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ซ่ึงส่งผลท ำใหมี้กำรชะลอตวั
ของกำรเปิดโครงกำร ท ำใหบ้ริษทัตอ้งแบกรับภำระตน้ทุนเพ่ิมข้ึน  นอกจำกน้ี งำนในโครงกำรใหม่ๆ ก็มีกำรแข่งขนั
ดำ้นรำคำสูงข้ึน 
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                        (หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2560 2561 2562 

บริษทัยอ่ย (38.68) (0.95%) - - 19.34 0.52% 

บริษทัอ่ืน 4,129.54 100.95% 3,428.30 100.00% 3,736.06 99.48% 

รวม 4,090.86 100.00% 3,428.30 100.00% 3,755.40 100.00% 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2560 2561 2562 

งำนอำคำรสูง 3,475.3 84.95% 2,598.23 75.79% 3,065.20 81.62% 

อำคำรขนำดกลำง โรงงำน งำนระบบ 615.56 15.05% 830.07 24.21% 690.20 18.38% 

รวม 4,090.86 100.00% 3,428.30 100.00% 3,755.40 100.00% 

 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 206.05 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 ท่ีมีค่ำใชจ่้ำยใน

กำรด ำเนินงำน จ ำนวน 159.44 ลำ้นบำท ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนนึงเกิดจำกกำรตั้งประมำณกำรเพ่ิมข้ึน
เก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงำนเน่ืองจำกมีกำรปรับลดอตัรำดอกเบ้ียเป็นอย่ำงมำก ท ำให้อตัรำคิดลดไดรั้บ
ผลกระทบดว้ย        
 

 นโยบำยกำรรับงำน กลยุทธ์ทำงกำรตลำด และสภำพแวดลอ้มทำงกำรตลำดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจใน
ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีทิศทำงกำรรับงำนโดยมุ่งเนน้กำรพิจำรณำควำมเส่ียงในเร่ืองของสถำนท่ีก่อสร้ำง และ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่จะเลือกรับงำนจำกบริษทัฯ ท่ีเคยร่วมงำนกนัมำก่อน มี
ควำมสมัพนัธ์อนัดี และมีช่ือเสียง ในปัจจุบนั กำรแข่งขนัของกำรรับงำนยงัคงมีอยู ่แต่ลดลงจำกในอดีต อนั
เป็นผลมำจำกปัจจยัหลำยประกำรเช่น ควำมพร้อมของทีมงำนก่อสร้ำง กำรส่งมอบงำนอยำ่งตรงเวลำและมี
คุณภำพ ได้กลำยมำเป็นปัจจัยหลกัในกำรเลือกผูรั้บเหมำมำกกว่ำกำรพิจำรณำเร่ืองรำคำเพียงอย่ำงเดียว 
โดยเฉพำะบริษทัพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์มีกำรวำงแผนงำนเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ตอ้งกำรลดควำมเส่ียงดำ้น
กำรส่งมอบท่ีอยู่อำศยัให้กบัลูกคำ้ลง รวมถึงปัญหำเร่ืองกำรก่อสร้ำง จึงเลือกหันมำใชผู้รั้บเหมำท่ีเช่ือถือได ้
โดยไม่ตอ้งมีกำรประมูลเปรียบเทียบรำคำเหมือนในอดีต จำกกำรลงทุนขยำยส่วนต่อของรถไฟฟ้ำ ส่งผลให้มี
กำรขยำยตวัของเมืองเพ่ิมข้ึน ท ำให้มีกำรกระจำยตวัของกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัย  สถำนท่ีรำชกำร อำคำร
ส ำนักงำน ตำมแนวรถไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑล ซ่ึงจะท ำให้บริษทัฯ มีโอกำสทำงกำรตลำด
เพ่ิมข้ึนดว้ย 
 

ผลการด าเนินงาน – ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ด าเนินงานโดยบริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล 
จ ากดั “พซีีเอม็” 
 
 ในปี 2562 มีรำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 559.37 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี
ก่อน จ ำนวน 90.30 ลำ้นบำท และมีก ำไรสุทธิในส่วนงำนน้ี 45.47 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8.49 ส่วนใหญ่เป็นผลมำ
จำกยอดขำยงำน Precast ผนงั และ GRC ท่ีเพ่ิมข้ึน   
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          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

  มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

- แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 179.54 43.96% 201.58 42.97% 210.65 37.66% 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำงอ่ืน 228.88 56.04% 267.49 57.03% 348.72 62.34% 

รวมรายได้ของพซีีเอม็ 408.42 100.00% 469.07 100.00% 559.37 100.00% 

 
 จำกโครงสร้ำงรำยได ้พบวำ่ PCM มีสดัส่วนกำรขำยสินเคำ้วสัดุก่อสร้ำงอ่ืนเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็น Precast และ GRC 

เป็นส ำคญั โดยในปี 2562 PCM มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 21.80% ลดลงจำกปีก่อนเล็กนอ้ย เน่ืองจำกมี
กำรเพ่ิมกำรขำยสินคำ้ปูนซีเมนตเ์พ่ิมข้ึน (เป็นสินคำ้ซ้ือมำขำยไปจึงมีอตัรำก ำไรเพียงเล็กนอ้ย)   ในปี 2561 
PCM มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 21.92% เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 PCM มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 19.17% 
ในช่วงปี 2562 PCM มียอดขำยผนงัส ำเร็จรูปเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก จึงท ำใหต้น้ทุนเฉล่ียตอ่หน่วยของตน้ทุน
คงท่ีลดลง ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ดีข้ึน 
 

ผลการด าเนินงาน – การลงทุนในกจิการอ่ืน  ด าเนินงานโดยบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จ ากดั ("PBH") 
 
บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจในดำ้นกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืน 

คือ ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย  ในปี 2562 บริษทัไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั เพ่ิมข้ึน 
โดยถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 35 คิดเป็นเงินลงทุนประมำณ 59.50 ลำ้นบำท เป็นโครงกำรแนวรำบ บริเวณถนนพฒันำกำร 
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 830 ลำ้นบำท นอกจำกน้ียงัมีกำรลงทุนกบั บริษทั เอน็ริช วิลลำ จ ำกดั จ ำนวน 46.00 ลำ้นบำท 
เป็นโครงกำรแนวรำบ บริเวณถนนรำชพฤกษ ์มูลค่ำโครงกำรประมำณ 500 ลำ้นบำท    

โดยก่อนหนำ้น้ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั โดยถือหุน้อตัรำร้อยละ 49 คิด
เป็นเงินลงทุนประมำณ 98 ลำ้นบำท เป็นอำคำรชุดจ ำนวน 2 โครงกำร บริเวณ สถำนีรถไฟฟ้ำเสนำนิคมฯ (ปัจจุบนั
โครงกำรแลว้เสร็จ มีกำรโอนห้องให้ลูกคำ้ไปในปี 2562 ประมำณ 40% ส่วนท่ีเหลือคำดว่ำจะจบในปี 2563) และ
โครงกำรบริเวณทำวน์อินทำวน์ และเขำ้ร่วมถือหุน้ในบริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั โดยถือหุ้นอตัรำร้อย
ละ 40 เป็นโครงกำรแนวรำบ บริเวณ พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช    นอกจำกน้ียงัไดเ้ขำ้ร่วมทุนกบั บริษทั ชินวะ 
เอส 39 จ ำกดั โดยถือหุน้อตัรำร้อยละ 49 เป็นอำคำรชุด บริเวณ สุขมุวทิ 39 โดยบริษทัชินวะ เอส 39 จ ำกดั เป็นบริษทัฯ 
ลูกของบริษทั รับเหมำฯก่อสร้ำงในญ่ีปุ่น 

ในปี 2561 บริษทัไดมี้กำรลงทุนในบริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100   โดยท ำ
ธุรกิจเก่ียวกบักำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่ำศยัในนำม บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั   
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ผลการด าเนินงาน – พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ด าเนินงานโดยบริษัท อสีแอมอาร์ จ ากดั “IAA” 
 
ในปี 2562 บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินงำนในส่วนงำน

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิม 1 แปลง โดยจะพฒันำเป็นโครงกำรแนวรำบ ตั้งอยูบ่ริเวณ ถนนหนำมแดง-บำง
พลี มูลค่ำโครงกำรประมำณ 750 ลำ้นบำท  ในปี 2561 บริษทัมีท่ีดินส ำหรับกำรพฒันำเป็นอำคำรชุดเพื่อขำยบริเวณ
ซอยสุขมุวทิ 26  มูลค่ำโครงกำรประมำณ 800 ลำ้นบำท     ท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 24 มูลค่ำโครงกำรประมำณ 2,530 
ลำ้นบำท และ โครงกำรบำ้นเด่ียว บริเวณ บำงแวก พทุธมณฑลสำย 3 มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,090 ลำ้นบำท   

บริษทัมีท่ีดินอยูร่ะหวำ่งพฒันำโครงกำร รวม 4 โครงกำรจะมี มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 5,093 ลำ้นบำท  
โดยคำดวำ่จะเร่ิมรับรู้รำยไดใ้นปี 2563 (จำกโครงกำรแนวรำบ) 
  
 (ค) ฐานะการเงนิ 

 
 สินทรัพย์รวม  
 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมประมำณ 5,947.56  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำประมำณ 917.93  
ลำ้นบำท รำยกำรท่ีเพ่ิมข้ึนมำกเป็นรำยกำรส ำคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีกำรคำ้ ท่ีดิน/ตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำงและเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำกในปีน้ีบริษทัมีกำรเขำ้กำรลงทุนในกิจกำรอ่ืนอีก 2 โครงกำร 
  
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

1. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น และ รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ  
ในปี 2562มียอดรวมกนัทั้งส้ิน 1,087.10 ลำ้นบำทในขณะท่ีปี 2561 มียอดรวมกนัทั้งส้ิน 861.88 

ลำ้นบำท มียอดเพ่ิมข้ึน 225.22  ลำ้นบำทหรือประมำณ 26.13%และเม่ือพิจำรณำ aging ปี 2562 พบว่ำ
บริษทัมีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 1 ปีเพียงร้อยละ 1.7 ของลูกหน้ีกำรคำ้     

บริษทัตั้งส ำรอง 100% ส ำหรับลูกหน้ีท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 1 ปีตำมนโยบำยของบริษทั ส ำหรับค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญในปี 2562 เป็นของส่วนงำนก่อสร้ำงประมำณ 15.32 ลำ้นบำท 
        (หน่วย : ลำ้นบำท) 

  
งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ       

 - คำ้งช ำระนอ้ยกวำ่ 1 ปี 466.27 507.56 892.39 

 - คำ้งช ำระเกิน 1 ปี 17.91 15.32 15.41 

รวมทั้งส้ิน 484.18 522.88 907.80 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (18.36) (17.06) (16.76) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 465.82 505.82 891.04 

ลูกหน้ีอ่ืน 44.79 32.69 58.11 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 510.61 538.51 949.15 
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งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 162.83 323.37 137.95 

รวมทั้งส้ิน 673.43 861.88 1,087.10 

ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วัน) 44 49 63 

 
2. สินค้าคงเหลือ 

ส้ินปี 2562  มียอดสินคำ้คงเหลือประมำณ 119.81 ลำ้นบำท ส่วนมำกเป็นวสัดุก่อสร้ำงของธุรกิจก่อสร้ำง
ประมำณ 60.62 ลำ้นบำทท่ีเหลือเป็นของบริษทัยอ่ยในส่วนผลิตและขำยวสัดุก่อสร้ำง  มูลค่ำสินคำ้
คงเหลือเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561  ท่ีมียอดสินคำ้คงเหลือประมำณ 5.86  ลำ้นบำท เป็นส่วนของงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงประมำณ 8.18  ลำ้นบำท ส่วนงำนผลิตและขำยแผน่พ้ืนส ำเร็จรูปมียอดสินคำ้คงเหลือลดลง 2.32 
ลำ้นบำท อตัรำกำรหมุนเวยีนของสินคำ้เฉล่ีย ปี 2562  มีประมำณ 2.17 เท่ำซ่ึงต ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ 
 

3. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัและบริษัทย่อยในงบการเงนิรวม  
ส้ินปี 2562 ปี 2561 และปี 2560  แสดงมูลค่ำ 324.32 ลำ้นบำท 320.80 ลำ้นบำท และ 299.77 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  โดยกำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยเ์ป็นผลจำกกำรขยำยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง 

งบกำรเงินรวมไดแ้สดงมูลค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีมีกำรรวมมูลค่ำส่วนเพ่ิมสุทธิ จำกค่ำเส่ือม
รำคำจำกกำรตีรำคำใหม่ในท่ีดิน อำคำร และ เคร่ืองจกัร ของพีซีเอม็บำงส่วน  ซ่ึงในวนัท่ีมีกำรประเมิน
รำคำ ณ วนัท่ีมีกำรซ้ือเงินลงทุน มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยวธีิรำคำตลำดเพ่ิมข้ึนประมำณ 132 ลำ้น
บำท และ อำคำรและอุปกรณ์โดยวธีิทดแทนประมำณ 30.61 ลำ้นบำท 

 
สภาพคล่อง 

ภาพรวมโดยสรุป 
 
ปี 2562 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนในภำพรวมประมำณ 106.58 ลำ้นบำท  เกิดจำกเงินเรียกเก็บ

ล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง และกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือน ำมำลงทุนและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วน
งำนพฒันำธุรกิจอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย   

 
 กำรลดลงของกระแสเงินสดส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้และให้กูย้ืมกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส่วนกำรเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน 213.47 ลำ้นบำท เป็นส่วนของกำรกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือซ้ือ
ท่ีดินในส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละน ำไปลงทุนในกิจกำรอ่ืนจ ำนวน 522.15 ลำ้นบำทและกำรจ่ำยเงินปันผล 
308.68 ลำ้นบำท  จึงเป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 
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 ภาพรวมกระแสเงนิสด / กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
ปี 2562 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกสุทธิท่ี 110.73 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำน

ท่ีมีผลประกอบกำรประมำณ 357.89 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้ก ำไรจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ และก ำไรจำกเงิน
ลงทุนชัว่ครำว นอกนั้นเป็นกำรใชจ่้ำยตำมปกติธุรกิจ จึงเป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ี
กล่ำวมำ 

ปี 2561 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นลบสุทธิท่ี 57.15 ลำ้นบำท เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีผล
ประกอบกำรประมำณ 514.39 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรำยละเอียดกำรใชจ่้ำยหลกัๆ เช่น กำรใชไ้ปของกำรลงทุนใน
ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง กำรลงทุนระยะยำว และกำรให้กูย้ืมระยะสั้น จึงเป็นผลให้สุทธิแลว้เงินสด
รับจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 

ปี 2560 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นลบสุทธิท่ี 490.19 ลำ้น เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีผล
ประกอบกำรประมำณ 715.04 ลำ้นบำท และบริษทัฯน ำเงินไปฝำกในรูปแบบกำรลงทุนชัว่ครำวจ ำนวนมำก จึงเป็นผล
ให้เสมือนน ำเงินออกจำกกิจกรรมด ำเนินงำนซ่ึงเม่ือรวมกบัรำยละเอียดอ่ืนๆ เป็นผลให้สุทธิแลว้เงินสดรับจำกกำร
ด ำเนินงำนเป็นลบตำมท่ีกล่ำวมำ 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
ปี 2562 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 522.15 ลำ้นบำท และ จ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 308.68 

ลำ้นบำท เป็นผลใหบ้ริษทัมียอดสุทธิเป็นบวกจำกกิจกรรมจดัหำเงินประมำณ 213.47 ลำ้นบำท 
ปี 2561 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 886.23 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 246.94 

ลำ้นบำท เป็นผลใหบ้ริษทัมียอดสุทธิเป็นบวกจำกกิจกรรมจดัหำเงินประมำณ 639.29 ลำ้นบำท 
ปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลจ ำนวน 617.35 ลำ้นบำท  ทั้งยงัช ำระหน้ีเงินกูร้ะยะยำวบำงส่วนจำกสถำบนั

กำรเงิน เป็นผลใหบ้ริษทัมียอดสุทธิเป็นลบจำกกิจกรรมจดัหำเงินประมำณ 653.57 ลำ้นบำท 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2562 บริษทัไดล้งทุนในกิจกำรร่วมคำ้และลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวน 105.50 ลำ้นบำท 
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรให้กู้ยืมกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 75.19 ลำ้นบำท เป็นผลให้สุทธิแลว้ มีเงินสดลดลงใน
กิจกรรมลงทุน จ ำนวน 217.62 ลำ้นบำท 

ในปี 2561 บริษทัไดล้งทุนในกิจกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 328.60 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดล้งทุนระยะยำว
กบับริษทัธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยจ ำนวน 98.20 ลำ้นบำท และมีกำรให้กูย้ืมกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 104.41 ลำ้นบำท เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้ มีเงินสดลดลงในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 590.57 ลำ้นบำท 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีกำรรับเงินสดจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ ำนวน 900 ลำ้นบำท และรับช ำระ
เงินกูย้มืจ ำนวน 380 ลำ้นบำท ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของกำรถอนเงินสดจำกกำรฝำกค ้ำประกนั และกำรจ่ำยเงินในส่วนของ
กำรจดัหำสินทรัพยถ์ำวร เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้ มีเงินสดเพ่ิมข้ึนในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,070.18 ลำ้นบำท 
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          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

  
งบรวม 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  468.20 420.27 212.12 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน (558.71) (152.55) (394.17) 

ส่วนเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวยีน (399.68) (324.87) 292.78 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (490.19) (57.15) 110.73 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 1,070.18 (590.57) (217.62) 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน (838.37) 639.29 213.47 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (258.39) (8.43) 106.58 

เงินสดตน้งวด 707.49 449.10 440.67 

เงินสดปลำยงวด 449.10 440.67 547.25 

  
หนีสิ้น 

 บริษทัมียอดหน้ีสินส้ินปี 2562 ประมำณ 3,742.71 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนประมำณ 976.73 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นกำรเพ่ิมข้ึนในส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจำกกำรกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือน ำมำลงทุนในส่วนงำนลงทุน
ในบริษทัอ่ืน และพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพยใ์นส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 1.70  
 
 หนีเ้งนิกู้ระยะยาว  
 ในปี 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 919.69 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 781.28 
ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืมำเพ่ือด ำเนินงำนในส่วนงำนธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยข์องบริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั   
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
 ทุนจดทะเบียน   

ตำมมติท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 มีมติให้บริษทัฯ เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ ำนวน 60,000,000หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท  คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60,000,000บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 354.68 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 368.68 ลำ้นบำทเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ ำนำจทัว่ไป(General Mandate) 

ตำมมติท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 มีมติให้บริษทัฯ ลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 60,000,000หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท  คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60,000,000บำท จำกทุน
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน368.68 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 308.68 ลำ้นบำท 
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 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 47 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 3.25 บำทต่อหุ้น จำกรำคำท่ี

ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยไดรั้บเงินสุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 144.84 ลำ้นบำท 
ท ำใหเ้กิดส่วนเกินมูลค่ำหุน้ประมำณ 97.84 ลำ้นบำท 

 
 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั - จากการลงทุนในบริษัทย่อย  

ในไตรมำสแรกปี 2547 บริษทัไดมี้กำรลงทุนในหุ้นสำมญัของพีซีเอ็มร้อยละ 99.9998 จ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน 
499,993 หุน้มูลค่ำหุน้ละ 10.00 บำท โดยจ่ำยช ำระเป็นหุน้ของบริษทัจ ำนวน 8,013,536 หุน้มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท เป็นผล
ใหเ้กิดส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำซ้ือขำยกบัรำคำยติุธรรมหลงัจำกท่ีไดมี้กำรตีรำคำใหม่ในท่ีดิน อำคำร และ เคร่ืองจกัร ของ
พีซีเอม็จ ำนวนประมำณ 186.54 ลำ้นบำท 
 ณ ส้ินปี 2548 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมำณ 608.8 ลำ้นบำทสุทธิหลงัจำกท่ีไดมี้กำรเพ่ิมทุนโดยกำรน ำ
หุ้นเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บเงินจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้น 144.84 ลำ้นบำท ซ่ึงในปี
นั้นเองบริษทัมีกำรประชุมวสิำมญัคร้ังท่ี  1/2548 ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินทั้งส้ิน 38.25 ลำ้นบำท และในปีเดียวกนั
ไดมี้กำรขำยหุ้นบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ท่ีถือไวร้้อยละ 60 ท ำให้ตอ้งตดัส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
ออกไป อีกจ ำนวน 40.64 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก ำไรประจ ำปีท่ี 83 ลำ้นบำทเป็นผลให้มียอดส่วนของผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยท่ี 608.8 ลำ้นบำท โดยในปี 2549 มีกำรจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอีกหุน้ละ 0.20 บำท เป็นเงินจ ำนวน  40 ลำ้นบำท ซ่ึง
เม่ือรวมกบัผลขำดทุนประจ ำปี 2549 อีกจ ำนวน 39.1 ลำ้นบำทเป็นผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นในปี 2549 มียอดลดลงเหลือ
เพียง 529.4 ลำ้นบำทเท่ำนั้น  
 ในปี 2550 บริษทัประกำศงดจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกบัปี 2549 และมีผลขำดทุนอีก 24.8 ลำ้นบำท จึงเป็นผล
ให้ มีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอีกเป็น 504.60 ลำ้นบำทเท่ำนั้น  ซ่ึงเม่ือรวมกบัยอดก ำไรสุทธิในปี 2551 จ ำนวน 40.51 
ลำ้นบำท จึงท ำให้ในปี 2551 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมำณ 545 ลำ้นบำท โดยกนัเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยไว้
เพ่ิมข้ึนอีก 1.95 ลำ้บำทรวมเป็น 10.35 ลำ้นบำท  ในปี 2552 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 
2551 จ ำนวน 10 ลำ้น และกนัส ำรองเพ่ิมข้ึนอีก 1.25 ลำ้นบำทท ำให้มี ก ำไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ประมำณ 11.60 
ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก ำไรสุทธิของปี 2552 แลว้บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมำณ 547.69 ลำ้นบำท และในปี 
2553 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 2552 จ ำนวน 10 ลำ้น และกนัส ำรองเพ่ิมข้ึนอีก 4.37  
ลำ้นบำทท ำให้มีก ำไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ประมำณ 15.97 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกับก ำไรสุทธิของปี 2553 แลว้
บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 601.33 ลำ้นบำท 
 ในปี 2556บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 260.85  ลำ้นบำท กันเงินเขำ้ส ำรองประมำณ 7.22 ลำ้นบำทรวมเป็นเงิน
ส ำรองตำมกฏหมำยประมำณ 30.36 ลำ้นบำท    บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินประมำณ 86 ลำ้นบำท และเป็นหุ้น
จ ำนวน77 ลำ้นบำท (ท ำให้ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึน)  รวมกำรปรับผลประโยชน์พนกังำนอีกประมำณ 24.39ลำ้นบำท เป็น
ผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 1,108.6 ลำ้นบำท 
 ในปี 2557บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 305.90  ลำ้นบำท กนัเงินเขำ้ส ำรองประมำณ 6.50 ลำ้นบำทรวมเป็นเงิน
ส ำรองตำมกฏหมำยประมำณ 36.87 ลำ้นบำท    เป็นผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 1,291.04 ลำ้นบำท 
 ในปี 2558บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 303.37  ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 1,408.90 ลำ้นบำทไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 



                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

 

ส่วนท่ี 3 หนำ้  15  
 

ในปี 2559 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 785.40  ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 2,039.96 ลำ้นบำท ไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 

ในปี 2560บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 703.52 ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 2,128.12 ลำ้นบำทไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 

ในปี 2561บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 384.21 ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 2,263.64 ลำ้นบำทไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 

ในปี 2562 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 271.79 ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมำณ 2,204.85 ลำ้นบำทไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 

 
(ง) ปัจจยั ข้อมูล และอทิธิพลทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดมี้มติเสนอจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.80 
บำท โดยจ่ำยเป็นเงินปันผลระหวำ่งกำล เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 หุน้ละ 0.20 ลำ้นบำท คงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมอีกหุ้น
ละ 0.60 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 185.20 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย อีก 2 โครงกำร 
1) บริษทั รีโว เอสเตท จ ำกดั และ บริษทั เค.อำร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั มูลค่ำโครงกำรประมำณ 750 ลำ้นบำท 2) เขำ้
ลงทุนใน บริษทั เอน็ริช วลิลำ จ ำกดั มูลค่ำโครงกำรประมำณ 500 ลำ้นบำทในปี 2561 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ได้
ร่วมทุนเพ่ิมอีก 3 โครงกำร 1) ร่วมทุนกบั บริษทั ชินวะ เรียลเอสเตท(ไทยแลนด)์ จ ำกดั และ บริษทั พรีแซนส์คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่ริเวณสุขมุวทิ 39 บริเวณสถำนีพร้อมพงษ ์ มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 2,455.25 ลำ้นบำท  2) ร่วมทุนกบั กลุ่ม บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั เพ่ือพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์ สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่ริเวณพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช มูลค่ำโครงกำรประมำณ 586  ลำ้นบำท 
3) ร่วมทุนกบั กลุ่ม บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์สถำนท่ีโครงกำรอยูบ่ริเวณ
ทำวน์อินทำวน์ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 750  ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั (“IAA”) มีท่ีดินอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร จ ำนวน 4 แปลง คำดวำ่
จะเร่ิมทยอยรับรู้รำยไดใ้นปี 2563 ในปี 2561 บริษทั อีส แอม อำร์ จ ำกดั (“IAA”) ไดมี้กำรเพ่ิมทุนและปรับเปล่ียนกำร
ถือหุน้ของ PBH เป็นร้อยละ 100  โดยกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 100 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  
300 ลำ้นบำท 

 
มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 

แหล่งรายได้ (หน่วย : พนัล้านบาท) 
 มูลค่างาน
คงเหลือส้ินปี 

2561 
 รายได้ 2562 

 มูลค่างาน
เพิม่ขึน้ใน 

2562 

มูลค่างาน
คงเหลือส้ินปี 

2562 

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ

ภายในปี 
2563 

 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในปี 

2564 

 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในปี 

2565 

งำนอ่ืนๆ  8.14 3.74 4.60 9.0 51% 40% 9% 
รวม 8.14 3.74 4.60 9.0 51% 40% 9% 
อัตราส่วนของงานในกลุ่มต่อทั้งหมด 0 0 0 0    

 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้   ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้
บริษทัไดม้อบหมายให้  นายณฐ หงศ์ลดารมภ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ  นายณฐ หงศ์ลดารมภ์ ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ              ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม วิโรจน์ เจริญตรา 

2 นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม สิทธิพร  ศรีนวลนัด 

3 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ณฐ  หงศ์ลดารมภ์ 

 

 ช่ือ             ต  าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ณฐ  หงศ์ลดารมภ์ 

 
  



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่ 19 มนีาคม 2563 
1.1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นำยศิริชยั สมบติัศิริ 
 
 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 ก.ย. 59 
 
 
 

66 -  Advanced Management Program, 
Harvard Business School 
-  M.B.A.-Finance, University of 
Southern California 
-  บญัชี (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หลกัสูตร Capital market Academy 
Leadership Program : 2007 จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน 
-  หลกัสูตร วปอ. 4515 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 25/2004 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
ธ.ค.60 – ปัจจุบนั 
ก.ย.59 – ปัจจุบนั 
ม.ค.56 – ปัจจุบนั 

 
เม.ย.53 – ปัจจุบนั 

 
 

มิ.ย.60 – ปัจจุบนั 
ม.ค.57 – ปัจจุบนั 
ม.ค.57 – มิ.ย.60 

 
 

 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.น ้ำตำลบุรีรัมย ์
 
บมจ.โอเอชทีแอล 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 
บมจ.ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 
บมจ.ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ผลิตน ้ำตำล 
 
โรงแรมและภตัตำคำร 
 
 
ธนำคำร 
ธนำคำร 
ธนำคำร 

นำยวิโรจน ์ เจริญตรำ 
  
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
 

55 -ปริญญำโท วิศวกรรมโครงสร้ำง  
George Washington University, U.S.A. 
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    

18.32 
 

(เม่ือรวมสดั 
ส่วนกำรถือหุ้น
โดยบุตรสำวคือ 

-  
ธ.ค.60 - ปัจจุบนั 
ก.พ.47 - ปัจจุบนั 

 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำร

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ. 47 
 

-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN 
รุ่นท่ี 10/2004 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP  รุ่นท่ี 13/2004 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 25 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20 
-ปริญญำบตัร จำกวิทยำลยั  
ป้องกนัรำชอำณำจกัร หลกัสูตร วปอ. 
รุ่นท่ี 26 
- หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือ
ประชำธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 7 
 

นำงสำว 
นภสัสร เจริญ
ตรำและบุตร 
ชำยเดก็ชำย 
วีริศ เจริญตรำ  
รวมแลว้มี
สดัส่วนกำรถือ
หุ้น 26.33%) 

 
 
 

พ.ย.62 – ปัจจุบนั 
ก.ย.62 – ปัจจุบนั 
ต.ค.61 – ปัจจุบนั 
มิ.ย.61 – ปัจจุบนั 
ก.ค.61 – ปัจจุบนั 
ต.ค.60 – ปัจจุบนั 

 
ต.ค.60 – ปัจจุบนั 
เม.ย.60 - ปัจจุบนั 
เม.ย.60 - ปัจจุบนั 
มี.ค.52 - พ.ค.60 

 

ผูจ้ดักำร  
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.เอน็ริช วิลลา 
บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์
บจก.อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ สะพำนควำย วนั 
บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์
บจก.ชินวะ เอส 39  
บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
บจก.อีส แอม อำร์ 
บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 
บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสร้ำง 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ 
 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

71 -M.A (Economics) Old Dominion 
University Virginia, U.S.A 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  
AACP รุ่นท่ี 29/2018 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
มี.ค.54 – ปัจจุบนั 

 
ก.พ.47 – ปัจจุบนั 
ต.ค.61 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรและ 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์ 
 
บมจ. พรีบิลท ์ 
บมจ.คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ. 47 

-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  
DCP รุ่นท่ี 41/2004 

 
 

ส.ค.54 – ปัจจุบนั 
 

พ.ย.58 – ก.พ.61 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ 
 
บจก.โอพีจีเทค 
 

 
 
พฒันำและใหบ้ริกำร
ดำ้นเทคโนโลย ี
ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปำลม์ 

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 
 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ. 47 
 

56 -ปริญญำเอก วิศวกรรมโยธำ 
University of Maryland, U.S.A. 
-ปริญญำโท วิศวกรรมโยธำ 
University of Missouri, U.S.A. 
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
AACP รุ่นท่ี 29/2018 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 11/2004 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
ก.พ.47 - ปัจจุบนั 

 
พ.ค.61 – ปัจจุบนั 

 
 

2537 -  ปัจจุบนั 
 
 

เม.ย.59 - เม.ย.61 
    2554 - 2559 

 

 
กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำ
วิศวกรรมโยธำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
 
องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์ 
บจก.จำมจุรี ยไูนเตด็ 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
บริษทัท่ีปรึกษำ 
 
 
สถำนศึกษำ 
 
 
รัฐวิสำหกิจ 
กิจกรรมกีฬำ 
 

นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั 
 
 

54 -ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-M.Sc. University of London 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง

-  
เม.ย.48-ปัจจุบนั 

 

 
กรรมกำร 
 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
 
 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
21 เม.ย.2548 

-Fellowship  Royal College of 
Surgeons of Glasgow, U.K.  
-ปริญญำตรี แพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DCP  รุ่นท่ี 69/2006 (ไดรั้บวฒิุบตัรจำก
กำรผำ่นกำรสอบ Director Examination 
จำก สถำบนั IOD แห่งประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย) 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN 
รุ่นท่ี 25/2006 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP  รุ่นท่ี 46/2005 
-วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 61 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.)รุ่นท่ี 19 
-หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพ่ือ

เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

 
ต.ค.60 – ปัจจุบนั 
เม.ย.60 - ปัจจุบนั 
เม.ย.60 – ปัจจุบนั 

 
มี.ค.49 –ปัจจุบนั 

 

 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรประจ ำ 
 
 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.อีส แอม อำร์ 
บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
สมำคมศลัยแพทยร์ะบบทำงเดินปัสสำวะแห่ง
ประเทศไทย(ในพระบรมรำชูปถมัภ)์ 
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล 
 
 

 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
สมำคมวิชำชีพ 
 
รำชกำร 
 
 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ประชำธิปไตย (นธป.)รุ่นท่ี 5 
นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย ์
 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 มิ.ย. 50 

56 -ปริญญำตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    
-ปริญญำโท กำรเงิน  Georgia State  
University,USA 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
AACP รุ่นท่ี 29/2018 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 67/2007 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
มี.ค.54 – ปัจจุบนั 
มิ.ย.50 - ปัจจุบนั 

 
 

2553 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 

 
 

กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.นำนมัง่มี บิสซิเนส 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
ใหเ้ช่ำหอ้งพกั 

นำยณฐ หงศล์ดำรมภ ์
 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
เลขำนุกำรบริษทั 
 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
13 ก.ค. 60 

50 -ปริญญำโท พำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
-ประกำศรับรองควำมรู้ส ำหรับกำร
ปฏิบติังำนในงำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
(FA License)  
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
CSP  รุ่นท่ี 69/2016 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
ก.ค.60 – ปัจจุบนั 
พ.ย.59-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

 
 

พ.ย.62 – ปัจจุบนั 
ก.ย.62 – ปัจจุบนั 
มิ.ย.61 – ปัจจุบนั 
ก.ค.61 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำร 
เลขำนุกำรบริษทั 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.เอน็ริช วิลลำ 
บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์
บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์
บจก.ชินวะ เอส 39  

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 124/2016 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
APCG รุ่นท่ี  20/2015 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 
 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 
เม.ย.60 - ปัจจุบนั 
เม.ย.60 - ปัจจุบนั 
ม.ค. 54 – พ.ค.60 
พ.ค.57 – พ.ค.60 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
บจก.อีส แอม อำร์ 
บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 
บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
บจก.บิลท ์ฮำร์ท 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสร้ำง 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
บริหำรอำคำรชุด 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

นำยสุเทพ ธำระวำส 
 
 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
20 ธ.ค. 60 
 
 

56 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัร หลกัสูตร
ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกฎหมำย
ธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร
กำรเมืองกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 11 (ปปร.11) สถำบนั
พระปกเกลำ้ 
- ปริญญำบตัร หลกัสูตรวิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่น 2556 (วปอ. 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
ธ.ค.60 – ปัจจุบนั 
มี.ค.56 - ปัจจุบนั 

 
 

มิ.ย.62-ปัจจุบนั 
ธ.ค.57 – ปัจจุบนั 

 
เม.ย.53  – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 

 

 
กรรมกำรอิสระ 
ท่ีปรึกษำ 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.อิชิตนั 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บจก.เคำนเ์ซลล่ิง โซลูชัน่ส์ 
บมจ.เค พี เอน็ กรีน เอน็เอนจี โซลูชัน่ 
 
บมจ.ทำงยกระดบัดอนเมือง 
บจก.เด่น พนักิโล 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ผลิต/จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
 
 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
โรงไฟฟ้ำพลงังำน
หมุนเวียน 
ใหบ้ริกำรทำงยกระดบั 
ใหเ้ช่ำศูนยบ์ริกำรคำร์
แคร์ 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

2556) วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
สถำบนัวิชำกำรป้องกนัประเทศ 
กองบญัชำกำรกองทพัไทย 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
ELP รุ่น 9/2017 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
RNG รุ่น 8/2016 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
AACP รุ่น 16/2014 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่น 106/2013 

พลต ำรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ 
 
 
กรรมกำรอิสระ 
 
 

66 -ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพฒันำสังคม 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
-ปริญญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนั

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
ธ.ค.60 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 

 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.พรีบิลท ์
 
 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 
 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
20 ธ.ค. 60 
 
 

วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 19 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้น
วิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่นท่ี 4  
-  หลกัสูตรกำรปฎิรูปธุรกิจและสร้ำง
เครือข่ำยนวตักรรม โดยสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
(BRAIN) รุ่นท่ี 3 
-  กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 162/2019 
 

นำยสิทธิพร  ทรวงแสวง 66 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
-Associate Civil Engineer No 6143 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 
 

พ.ค.56- พ.ค.57 

 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยก่อสร้ำง 
 
 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
  
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นำยชยัรัตน ์ สุวพฒัน ์ 51 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ  
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี  123/2016 

0.02 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 
 

ก.ย.58 – พ.ค.60 
 

 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสร้ำงอำวโุส 
 
 
กรรมกำร 
 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

นำยพูลสิน  ชำตะกลู 49 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

0.00 
(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือหุ้น
ในบริษทัฯ) 

-  
2548-ปัจจุบนั 

 

 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคุมตน้ทุน 
 

บริษทัจดทะเบยีน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 



   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 
 

ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือบริษทัที่เกีย่วข้อง

รายช่ือบริษทั บริษทั

รายช่ือ PREB PCM PBH IAA PPA PPD SHINWA REVO SPV1 ENRICH

นายศิริชยั  สมบติัศิริ X

นายวิโรจน์  เจริญตรา  A , //  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /

นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั  A , /  A , /  A , /

นายศราวธุ  บษุยรัตน์  Y

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง  Y

นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย์  Y

นายณฐ  หงศล์ดารมภ์  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /

นายสุเทพ  ธาระวาส /

พลต ารวจตรี จตุรงค ์ ภุมรินทร์ /

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ                    X=ประธานกรรมการ                      //=กรรมการผูจ้ดัการ    

Y=กรรมการตรวจสอบ        A= กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

PREB  = บมจ.พรีบิลท์ PCM  = บจ.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล PBH    = บจ.พรีบิลท ์โฮลด้ิง IAA    = บจ.อีส แอม อาร์

PPA    = บจ.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป PPD     = บจ.พรีเม่ียม เพลส ดีเวลลอปเมน้ท์ SHINWA  =บจ.ชินวะ เอส 39 REVO = บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์

SPV 1  =บจ.อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั ENRICH   =บจ.เอน็ริช วิลลา

บริษทัย่อย เงนิลงทุนอ่ืนบริษทัร่วมค้า



                                                บรษัิท พรบีิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2562  เอกสารแนบ 1 

1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เน่ืองจำกนำยวลิำศ  ปิลกศิริ ท่ีด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ ตั้งแต่ 9 กรกฎคม 2551 ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2559   ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559  เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 
14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั  

 
คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัทฯ 
1. มีควำมรอบรู้และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงบทบำทหน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนเลขำนุกำรบริษทัฯ

ไดแ้ก่ หน้ำท่ีของกรรมกำร หน้ำท่ีของบริษทัฯ และมีควำมรู้ดำ้นกฎและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ศึกษำหำควำมรู้ และติดตำม ขอ้มูล ข่ำวสำร เพ่ือพฒันำกำรปฎิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. ปฎิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต 
มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยอยูภ่ำยใตห้ลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

3. ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ช่ือเสียง และภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเก็บรักษำควำมลบัของบริษทัฯได้
เป็นอยำ่งดี 

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยงำนต่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอก
บริษทัฯ 

 
เลขำนุกำรของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 ดว้ยควำมรับผิดชอบ 
ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ขอ้บังคบับริษทั มติ
คณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

หน้าทีต่ามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมดีงันี ้
1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

  ก. ทะเบียนกรรมกำร 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

 ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วน
ไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น 

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบริษทัฯ (หรือคณะกรรมกำรบริษทั) มอบหมำยดงัน้ี 

 ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฎิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลใน
กำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
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 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัให้ปฎิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล เช่น ส ำนกังำนกลต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลกำร
เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลและสำธำรณชน ให้ถูกต้อง
ครบถว้นตำมกฎหมำย 

 จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

 หนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 



                   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

เอกสารแนบ 2 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

 

รายช่ือบริษทั

รายช่ือ บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล บริษทั พรีบิลท์ โฮลดิง้ จ ากดั บริษทั อีส แอม อาร์ จ ากดั

นายวิโรจน์  เจริญตรา  A , /  A , /  A , /

นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั  A , /  A , /

นายณฐ  หงศล์ดารมภ์  A , /  A , /  A , /

นายทรงศกัด์ิ จนัทร์แสนตอ  A , /

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ                          //=กรรมการผูจ้ดัการ         A= กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

บริษทัย่อย

 



                                                                                                                                                                                  บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 

เอกสำรแนบ 3  หนำ้ 1 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบิัตงิานของบริษทั        
 บริษทัไดว้ำ่จำ้ง “บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ ำกดั” เขำ้ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยใน โดยมีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพื่อติดตำมและตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งของกำรปฏิบัติงำนแต่ละฝ่ำย สอบทำน ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมส ำหรับกำรวำงระบบควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพมำกข้ึน และรำยงำนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส ซ่ึงมีนำงสำวปิยมำศ เรืองแสงรอบ เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน  

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน ง ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ/คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช วงเวลา 
 

ต าแหน ง หน วยงาน 

นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสงรอบ - หวัหนำ้งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

- เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7133 
- ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต สำขำ Financial Accounting and Assurance
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  

- ประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตบพติรพิมุข จกัรวรรดิ  

- ปริญญำตรี ศิลปะศำสตร์บณัฑิต สำขำวิชำส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
- ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หลกัสูตร ภำษี
ศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต และอำกรแสดมป์ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคล ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ และภำษีอำกรระหวำ่งประเทศ 

- วุฒิบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
- วุฒิบัตรโครงกำร “กำรพฒันำผูส้อบบัญชีตลำดทุน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

- วุฒิบตัรจำกสภำวิชำชีพบญัชีฯ หลกัสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยม
ส ำนกังำนสอบบญัชี เพื่อกำรรับรองคุณภำพภำยใตม้ำตรฐำน ISQC1 รุ่นท่ี 3 

- วุฒิบตัร จำกสมำคมสโมสรนกัลงทุน หลกัสูตร “วิธีปฏิบติัหลงัไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุน”  
 
 
 
 

2557 -  ปัจจุบนั 
 
 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 
 

2543 - 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบริหำร 
ดำ้นกำรตรวจสอบ 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ 

บริษทั  พรีบิลท ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บจ. ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี  
 
 
บจ. ส ำนกังำน เอ เอม็ ซี จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 3  หนำ้ 2 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช วงเวลา 
 

ต าแหน ง หน วยงาน 

นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสงรอบ - หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

 
 

- กำรอบรมสมัมนำอ่ืน ๆ (ในช่วงปี 2558 - 2562) 
- กำรป้องกนัควำมผิดตำมกฎหมำยทุจริตและฟอกเงิน (ปี 2562) 
- นกับริหำรกบักำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนและกำรวดัผลตอบแทนทำง

สงัคม (ปี 2562) 
- ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง กำรวำงแผนและเตรียมพร้อมก่อนบงัคบัใช้

ปี 2563 (ปี 2562) 
- กำรทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศเบ้ืองตน้ (ปี 2562) 
- กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพื่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 

(2561) 
- TFRS ทุกฉบับปี 2561 หลกัสูตรย่อย 202 เก่ียวกับหน้ีสินและ 301 

เก่ียวกบัรำยได ้
- ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโยลีสำรสนเทศ  (2560) 
- Cyber Security ส ำหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยุค 4.0 (2560) 
- Data Analytics for Internal Audit (2559) 
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในส ำหรับบริษทัท่ีเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย ์(2559) 
- ธุรกิจยุค Digital กบัควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำย (2559) กำรป้องกนัทุจริต

ในองคก์ร (2558) 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับบริษัทท่ีเตรียมข้อมูลจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(2558) 
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนกับญัชี

ไทยกบั AEC 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (2558) 
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เอกสารแนบ 4 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 
 

อ่ืนๆ 
 

 -ไม่มี- 
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