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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จดั การ
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีร ายได้จากธุ รกิ จ รับเหมาก่ อสร้างได้ 3,427 ล้านบาท และมีก าไรต่อ หุ ้นตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 1.239 บาท/หุ ้น โดยเมื่อรวมรายได้ของบริ ษทั ในเครื อแล้ว ทาให้มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 3,896 ล้านบาท
มีกาไรต่อหุ ้นตามงบรวม 1.245 บาท/หุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเสนอจ่ายปั นผลในอัตรา 0.80 บาท/หุ ้น ซึ่ งเกินกว่า
นโยบายปันผลของบริ ษทั ฯ โดยจะนาเข้าที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2562 เพื่อขออนุมตั ิ
สาหรับในปี 2562 นี้ในช่วงต้นปี แม้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องการเมืองมากนัก อีกทั้งนโยบายควบคุมสิ นเชื่อ
จากธนาคารแห่ งประเทศไทยจะเข้มงวดมากขึ้น และการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารพาณิชย์เอง ที่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจากเดิม
จะยังไม่สร้างบรรยากาศสาหรับการลงทุนมากนัก แต่ผมเชื่อว่าเมื่อพิจารณาจากงานในมือของบริ ษทั ฯ (Backlog) ในส่ วน
งานรับเหมาก่ อสร้าง และธุ รกิ จผลิตผลิตแผ่นพื้นสาเร็ จ รวมไปถึ งผลตอบแทนของการลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ จะยังมีรายได้ และกาไรเพิ่มขึ้นจากเดิม และคาดว่าจะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นอย่างดี
เหมือนที่ผ่านมา ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ เริ่ มมีการขยายการลงทุนในธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ในการลงทุนด้วยตัวเอง
และร่ วมทุนกับกลุ่มที่เป็ นพันธมิตร ซึ่งโครงการที่กาลังพัฒนาด้วยตัวเองมี 3 โครงการคือโครงการ บริ เวณซอยสุ ขุมวิท 26
ซอยสุ ขุมวิท 24 โดยจะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม ส่ วนโครงการบริ เวณบางแวก-พุทธมลฑลสาย3 เป็ นโครงการ
บ้านเดี่ยว ในส่ วนของการร่ วมทุนในปั จจุบนั มีการร่ วมทุนทั้งสิ้ น 5 โครงการ คือ1. โครงการบริ เวณสถานี รถไฟฟ้าเสนา
นิ คม ซึ่ งจะก่อสร้ างเสร็ จไตรมาส 3 และจะเริ่ มทยอยรับรู ้รายได้ในไตรมาส 4 ปี นี้ 2.โครงการบริ เวณถนนพหลโยธิ น รัตนโกสิ นทร์ 3.โครงการบริ เวณซอยสุ ขุมวิท 39 4. โครงการบริ เวณทาวน์อินทาวน์ 5.โครงการร่ วมทุนกับกลุ่มอนัน ดา
บริ เวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนซื้ อที่ดินในอนาคตเพื่อให้บริ ษทั ฯมีรายได้และกาไรอย่าง
ต่อเนื่อง
สุ ดท้ายนี้ผมและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุ นผมและฝ่ ายบริ หาร
รวมทั้งให้การสนับสนุนบริ ษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่ งผมจะนาพาบริ ษทั ฯ ให้มีความก้าวหน้ามัน่ คง ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของท่านผูถ้ ือหุ ้นตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ เจริ ญตรา)

กรรมการผูจ้ ดั การ
22 มีนาคม 2562
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลบริษทั
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ) “PREB” หรื อ “บริ ษทั ฯ” เป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางที่เน้นการรับ
งานระยะสั้นเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ปี ก่อนปี 2549 มีสัดส่ วนการรับงานสร้างบ้านพักอาศัย และ งานก่อสร้างอื่นอย่างละ
เท่าๆ กัน หลังจากนั้นได้มีการรับงานอาคารสูงเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั จะเลือกพิจารณาผลตอบแทนและคุณลักษณะของงาน
เป็ นประเด็นสาคัญ เทคโนโลยีที่บริ ษทั ใช้ในการก่อสร้าง คือ Pre-Cast Concrete System สาหรับเทคโนโลยีที่ใช้กบั การ
ก่อสร้างอาคารสูงบริ ษทั ยังคงใช้ระบบเดียวกันนี้ ประยุกต์ใช้รวมกับเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารสู งบริ ษทั มีที่ต้ งั สานักงาน
ใหญ่ 503 ชั้นที่ 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120โทรศัพท์
02-960-1380 ถึง 02-960-1389 โทรสาร 02-960-1392-5 Home Page : www.prebuilt.co.th
บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรั คชั่น แมทที เรี ยล จากัด “PCM” เป็ นผูผ้ ลิ ต และจาหน่ ายแผ่นพื้น
คอนกรี ตอัดแรง วัสดุก่อสร้าง และให้บริ การติดตั้งพื้นคอนกรี ตอัดแรง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเพิ่มกาลังการผลิตในส่ วน
ของการทา Pre-Cast สาเร็ จรู ปที่สามารถนาไปใช้กบั งานแนวราบเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องการผลิตที่เป็ นการผลิตใน
ปริ มาณมากได้ (Mass product) บริ ษทั ย่อยตั้งอยูท่ ี่ 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิ น ตาบลลาลูกกาอาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-987-1020-8 โทรสาร 02-987-0671 Home Page : www.pcm.co.th
บริ ษทั ฯ จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่อบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด “PBH” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการ
หรื อ หุ ้นของบริ ษทั อื่น โดยพิจารณาปั จจัยเรื่ องผลตอบแทนละการเกื้อหนุนกันทางด้านธุรกิจเป็ นสาคัญ ซึ่ งปั จจุบนั
บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการร่ วมทุน กับ บริ ษทั พรี เมี่ยม เพลส กรุ๊ ป จากัด “PPG” เพื่อพัฒนาที่ ดินสาหรับที่อยูอ่ าศัย บริ เวณ
ทาวน์อินทาวน์ มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท และโครงการที่สอง อยูบ่ ริ เวณถนน พหลโยธิ น-รัตน์โกสิ นทร์
เป็ นโครงการแนวราบมูลค่าโครงการอยูท่ ี่ประมาณ 600 ล้านบาท PBH มีที่ต้ งั อยูท่ ี่ 503 ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี 3 ถนน
บอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
นอกจากนี้ PBH ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่อ บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด “IAA” เพื่อการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยปัจจุบนั PBH ถือหุน้ ร้อยละ 99 โดยโครงการแรกที่จะเริ่ มพัฒนาคือ ที่ดินบริ เวณซอย สุขมุ วิท 26
มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แสดงตามแผนผังดังนี้

บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
(ทุนจดทะเบียน 308.68 ล้านบาทเรี ยกชาระเต็มมูลค่า)
(ทุนจดทะเบียนหุน้ ละ 1 บาท จานวน 308.68 ล้านหุน้ )
100%

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จากัด
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง
(ทุนจดทะเบียน 97 ล้านบาทเรี ยกชาระเต็มมูลค่า)
(ทุนจดทะเบียนหุน้ ละ 10 บาท จานวน 9.7ล้านหุน้ )

บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จากัด
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
(ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทเรี ยกชาระเต็มมูลค่า)
(ทุนจดทะเบียนหุน้ ละ 5 บาท จานวน100 ล้านหุน้ )
100%
บริษัท อีส แอม อาร์ จากัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทเรี ยกชาระเต็มมูลค่า)
(ทุนจดทะเบียนหุน้ ละ 5 บาท จานวน 60 ล้านหุน้ )
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ผลการดาเนินงานในปี 2561 และ ทิศทางในปี 2562 และ Financial Highlight
เหตุการณ์ สาคัญในปี ทีผ่ ่านมารวมถึงเหตุการณ์ ต่อมาทีม่ ผี ลกระทบต่ อการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2561 ส่ วนงานธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้าง มีการชะลอการเปิ ดโครงการ ทาให้รายได้ลดลงจากปี ก่อน แต่
บริ ษทั ฯ ยัง สามารถบริ หารต้นทุ นได้ดีก ว่าประมาณการที่ กาหนดไว้ ซึ่ งมาจากความสามารถในส่ งมอบงานตาม
กาหนดเวลา โดยไม่ตอ้ งแก้ไข นอกจากนี้ ยงั มีงานหลายประเภทซึ่ งอาศัยทักษะเฉพาะด้าน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถ
กาหนดราคาและทากาไรได้ดี ส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นในส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสูงกว่าปี ก่อน
ในสิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มี Backlog ประมาณ 8 พันกว่าล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู ้รายได้ในปี 2562 และ ปี 2563
เป็ นสาคัญ ซึ่ งสัดส่ วนของประเภทงานก่อสร้าง ยังเป็ นงานอาคารสู ง จาพวกอาคารชุด และอาคารสานักงาน ซึ่ ง ส่ วน
ใหญ่เป็ นการรับอย่างต่อเนื่ องจากผูว้ า่ จ้างซึ่ งเป็ นพันธมิตรที่ดีของบริ ษทั ฯ การรับงานประเภทนี้ จะมีขอ้ ดีในเรื่ องของ
ความเสี่ ยงในการเรี ยกเก็บค่างวดงานที่มีนอ้ ยมาก ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีการวางแผนในการรับงานที่มีลกั ษณะงาน ระยะเวลา
การส่งมอบ และการเก็บงานที่ชดั เจน การรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานก่อสร้าง ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยทั้ง
ในบริ เวณโครงการและรอบบริ เวณโครงการ
ในปี 2561 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด “PBH” บริ ษทั ย่อย ได้ร่วมทุนเพิ่มอีกจานวน 3 โครงการ 1) ร่ วมทุน
กับ บริ ษทั ชินวะ เรี ยลเอสเตท (ไทยแลนด์) จากัด และ บริ ษทั พรี แซนส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด เพื่อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โครงการตั้งอยูบ่ ริ เวณซอยสุขมุ วิท 39 ใกล้สถานีพร้อมพงษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 2,455 ล้านบาท 2) ลงทุนในบริ ษทั
พรี เมี่ยมเพลส ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อพัฒนาโครงการทาวน์โฮม บริ เวณพหลโยธิ น-รัตนโกสิ นทร์ สมโภช มูลค่า
โครงการประมาณ 586 ล้านบาท 3) ร่ วมทุนกับกลุ่มบริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด เพื่อพัฒนาโครงการบริ เวณทาวน์
อิน ทาวน์ มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท
ในเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด “IAA” บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็ น ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ยังได้
ซื้ อที่ ดินอีก 2 แปลง บริ เวณซอยสุ ขุมวิท 24 และบริ เวณบางแวก-พุทธมณฑลสาย 3 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ PREB ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ชนิด
: หุน้ กูป้ ระเภทมีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน โดยมีหรื อไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุน้ กู้
: วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาทหรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวน
ที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุ
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
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การเสนอขาย

: เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อให้แก่นกั ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ทั้งใน
ประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ในครั้งเดี ยวหรื อหลายครั้ ง และ/หรื อเป็ น
โครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุ นเวีย น (revolving)
ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งและประกาศอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งใน
ช่วงเวลาที่ออกหุน้ กูใ้ นขณะนั้น
การชาระคืนเงินต้น
: กาหนดไถ่ถอนขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกาหนด
และบริ ษทั อาจมีหรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด ทั้งนี้ให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรื อศูนย์
ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆในการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ช่น ประเภทหุ ้นกู้ จานวนหุ ้นกูท้ ี่จะ
ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ ตราไว้ วัตถุประสงค์การนาเงิ นที่ ได้รับไปใช้ ราคาขายต่อหน่ วย
อัตราดอกเบี้ ย และ วิธีการชาระดอกเบี้ย เป็ นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรอง
ใดๆ การขออนุ ญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การ
ขออนุ ญาต ติดต่อ ให้ขอ้ มูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่ วยงานต่างๆ และมี อานาจในการดาเนิ นการใดๆ ตามที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้
การดาเนินงาน – ส่ วนงานรับเหมาก่ อสร้ าง // ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561 ส่ ว นงานธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ างมี ร ายได้ลดลงจากปี ที่ ผ่า นมาเนื่ อ งจาก ปี 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ที่ เกิ ดจากความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ ทางการเมืองที่ ยงั ไม่มีความ
ชัดเจน ส่งผลให้มีความล่าช้าในการเปิ ดโครงการ ซึ่ งในปี 2561 ภาพความชัดเจนมีมากขึ้นทาให้สภาวะตลาดโดยรวม
ค่อยๆฟื้ นตัวและส่ งกระทบโดยตรงต่อลูกค้าและบริ ษทั ฯให้มีสภาพโดยรวมดีข้ ึน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของปี 2561 ดีกว่าปี 2560 นั่นเพราะอัตรากาไรขั้นต้นเกิดจากลักษณะของงานที่รับในแต่ละปี รวมถึงประเภท
ของงาน ลูกค้า และการควบคุมต้นทุนของโครงการ ซึ่ งในปี 2561 บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้เป็ นอย่างดี
สามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ตอ้ งเก็บงาน ทั้งยังเป็ นงานที่ใช้ทกั ษะเฉพาะด้าน ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถกาหนดราคาและ
ทากาไรได้ดี
ในปี 2561 ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างมีกาไรสุทธิในส่วนการดาเนินงานต่อเนื่องที่ 382.3 ล้านบาทเทียบกับปี ที่
ผ่านมาที่ มีกาไรสุ ทธิ ประมาณ 828.7 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงิ นปั นผลของส่ วนการดาเนิ นงานที่ จะยกเลิกไปอี ก
299.99 ล้านบาททาให้ ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างมียอดกาไรสุทธิในปี 2561 ที่ 1,128.7 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักแล้วเป็ นผล

5

6

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

มาจากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบในส่วนของอัตรากาไรขั้นต้นบริ ษทั ฯ ยังสามารถ
ทากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.30% เป็ น 17.50% ในปี 2561
บริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าปั จจุบนั การแข่งขันในเรื่ องการรับงานยังมีการแข่งขันค่อนข้างสู งเช่นเดียวกับปี ที่ผ่าน
มา และมีผรู ้ ับเหมาบางราย ประมูลงานตัดราคาลงเพื่อต้องการงานก็ตาม บริ ษทั ฯ มองว่าในระยะยาวแล้วผูร้ ับเหมาที่
เน้นการทาการตลาดโดยใช้ราคาเป็ นเกณฑ์ จะไม่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คง และ จะเริ่ มขาดความน่าเชื่ อถือจาก
ลูกค้า เพราะเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อตลาดดีข้ ึน ราคาดีข้ ึน จะไม่มีกาลังรับงานใหม่ตอ้ งทนรับงานเก่าให้จบไป ซึ่ งจะทา
ให้ เกิดปั ญหาบ่อยครั้งระหว่างผูร้ ับเหมากับผูว้ า่ จ้าง บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจากการเลือกรับงานที่
เน้น คุ ณภาพ ตรงต่ อเวลา และค านวณราคาอย่างเหมาะสม และเผื่อ ความน่ าจะเป็ นไว้ห ลายประการเพื่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อทั้งบริ ษทั ฯและผูว้ า่ จ้างให้นอ้ ยที่สุด
ในสิ้ นปี 2561 บริ ษทั มี Backlog ประมาณ 8 พันล้านบาทซึ่ งจะแบ่งรับรู ้ส่วนใหญ่ในปี 2562 เป็ นสาคัญ
สัดส่วนของประเภทงานยังเป็ นงานโครงการสูง จาพวกอาคารชุด และอาคารสานักงาน ซึ่งเป็ นการรับงานต่อเนื่องจากผู ้
ว่าจ้างซึ่ งถือว่าเป็ นพันธมิตรที่ ดีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯยังคงตั้งเป้ าหมายการรับงานแบบกระจายความเสี่ ยง ไปยังการ
ก่อสร้างประเภทอื่นที่มีลกั ษณะระยะเวลาส่ งมอบและการเก็บงานที่ชดั เจนเช่น อาคารโรงงาน อาคารสานักงาน หรื อ
ศูนย์การค้า
แผนระยะยาว – ส่ วนงานรับเหมาก่ อสร้ าง
ในช่วง 3-5 ปี ที่ผา่ นมาประเทศยังอยูใ่ นระหว่างการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะความชัดเจนเรื่ อง
ของการเมือง ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมถดถอยลง รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการเลื่อนการ
เปิ ดโครงการออกไป เป็ นผลให้ 2 ปี ที่ผา่ นมาลักษณะการรับงานและการเติบโตมีความผิดปกติและเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ
มีรายได้ลดลงกว่าที่ ควรจะเป็ นแม้ว่าความชัดเจนจะมีมากขึ้นในปี 2562 ก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีความเห็นว่าจะสามารถ
เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า อัตราการเติบโตของรายได้น่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 10%-20%โดย
บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าจะสามารถรักษาระดับความสามารถในการทากาไรให้ได้ ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ กาหนดไว้
แม้วา่ อาจจะไม่สามารถทาได้เท่ากับปี ที่ผา่ นมาก็ตาม แต่บริ ษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มปริ มาณการรับงามมาชดเชยส่ วน
ที่ลดลง โดยจะยังเน้นระบบการดูแลต้นทุนที่ดี รวมถึงการก่อสร้างที่มีความรัดกุมที่ดีข้ ึน ซึ่ งน่าจะเป็ นผลให้อตั รากาไร
ของบริ ษทั ฯอยูใ่ นระดับดีกว่าประมาณการได้
การดาเนินงาน – ส่ วนงานผลิตและขายวัสดุก่อสร้ าง // ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในปี 2561 ส่ วนงานผลิตและขายสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง มียอดรายได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 469.07 ล้านบาท และมี
กาไรสุ ทธิ 35.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.54 เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาตามยอดขายที่ เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการบริ หาร
ต้นทุนคงที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทาให้อตั รากาไรของปี นี้ ดีกว่าปี ที่ผ่านมา โดยความแตกต่างของอัตรากาไรในแต่ละ
ช่วงเวลาจะเกิดจากชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและขายในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ผลิตและขายสิ นค้า
ที่มีอตั รากาไรสูงได้มากขึ้น เช่น GRC และผนังสาเร็ จรู ป
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แผนระยะยาว
สาหรับแผนงานระยะยาวในส่ วนงานผลิตและขายสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะพยายามทาตลาดในแต่ละ
ส่วนของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างยอดขาย ซึ่ งจะทาให้สามารถใช้กาลังการผลิตที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้อย่างเต็มที่และบริ หาร
ต้นทุนคงที่ ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น บริ ษทั ฯ มีการคาดการณ์วา่ แผ่นสาเร็ จรู ป Precast จะกลายเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด จึงวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุ งและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น
การดาเนินงาน – ส่ วนงานลงทุนในกิจการอื่น // ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประกอบการปี 2562 ในส่วนงานนี้จะยังไม่มียอดรายได้เนื่องจากเพิ่งเริ่ มเข้าลงทุนในกิจการอื่น โดยกิจการ
ที่กิจการเข้าลงทุนนั้น เป็ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ถึงจะได้รับผลตอบแทน
หรื อแม้แต่ที่ดินที่ซ้ือมาเพื่อพัฒนาโครงการเองของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก็ยงั คงต้องใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกัน
ทังนี้ บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั พีแอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด โดยถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 49
คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 98 ล้านบาท เป็ นอาคารชุดจานวน 2 โครงการ บริ เวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมฯ และบริ เวณ
ทาวน์อินทาวน์ และเข้าร่ วมถือหุ ้นในบริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 40 เป็ น
โครงการแนวราบบริ เวณ พหลโยธิ น -รัตนโกสิ นทร์ สมโภช นอกจากนี้ ยงั ได้เข้าร่ วมทุนในบริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด
โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 49 เป็ นอาคารชุด บริ เวณสุ ขุมวิท 39 โดยกลุ่มร่ วมทุนในบริ ษทั ชิ นวะ เอส39 จากัด เป็ น
บริ ษทั ฯ ลูกของบริ ษทั รับเหมาฯ ในญี่ปุ่น (โดยคาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2562 จากโครงการบริ วเณสถานี รถไฟฟ้า
เสนานิคม)
การดาเนินงาน – ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ // ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ดาเนิ นการโดยบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ซึ่ ง บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ ง
จากัด เป็ นย่อย ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ได้มีการดาเนินงานพัฒนาโครงการ อาคารชุดเพื่อขายบริ เวณซอยสุ ขุมวิท 26
มูลค่าโครงการประมาณ 800 ล้านบาท , บริ เวณซอยสุขมุ วิท 24 มูลค่าโครงการประมาณ 2,530 ล้านบาท และโครงการ
บ้านเดี่ ยว บริ เวณบางแวก-พุทธมณฑลสาย 3 มูลค่าโครงการประมาณ 1,090 ล้านบาท รวม 3 โครงการ จะมี มูลค่า
โครงการรวมประมาณ 4,343 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2562 นี้บางส่วน (มาจากโครงการบ้านเดี่ยว)
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

Financial Highlights based on Consolidated Financial Statement
2561

2560

% Change

3,427.07
469.07

4,090.86
408.42

-16.23%
14.85%

3,896.14

4,499.28

13.41%

25

18

9.86

11.62%

-1.72%

3,920.06
702.66
384.21
113.95
5,029.63

4,827.02
622.19
703.52
101.00
4,325.77

-18.79%
12.93%
-45.39%
12.82%
16.27%

2,263.64

2,128.12

6.37%

1.245
7.33

2.279
6.89

-45.37%
6.39%

9.45

12.40

23.79%

308.68

308.68

-

 โครงสร้ างรายได้ (ล้ านบาท)
 บมจ.พรี บิลท์
 บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
รวมรายได้ (ตามงบการเงินรวม)
 ผลการดาเนินงาน
จานวนโครงการที่ดาเนินงาน – ก่อสร้าง
 ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรต่อยอดขาย
 จุดเด่ นจากงบการเงิน (ล้ านบาท)
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไรสุทธิ สาหรับปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
 ข้ อมูลต่ อหุ้น
กาไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชี
ราคาตลาด ( ณ วันสิ้นปี )
 จานวนหุ้นทีเ่ รียกชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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 โครงการปัจจุบัน-ส่ วนงานพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์


โครงการ

1. AMIE Sukhumvit 26

มูลค่ า
โครงการ
(ล้านบาท)

ลักษณะโครงการ

800.00 อาคารพักอาศัย

พืน้ ที่โครงการ
(ไร่ -งาน-วา)

ที่ต้ังโครงการ

ซอยสุขมุ วิท 26

อาคารสู ง 8 ชั้น

งานก่อสร้ าง
ณ 31 ธ.ค. 61

การโอน
ณ 31 ธ.ค. 61

-

-

1-2-97

-

-

41-2-058.1

-

-

0-3-59.5

ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์

จานวน 166 ยูนิต
2. The Aramis
Sukhumvit 24

2,530.00 อาคารพักอาศัย

ซอยสุขมุ วิท 24

อาคารสู ง ชั้น

ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์

จานวน 326 ยูนิต
3. บางแวก

1,087.25 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

พุทธมณฑลสาย 2-บางแวก

จานวน 103 หลัง

 โครงการปัจจุบัน-ส่ วนงานก่ อสร้ าง
ประเภทโครงการ

-งานอาคารสู ง
-งานอาคารขนาดกลาง โรงงานและระบบ

มูลค่ าโครงการ

Backlog

(ล้ านบาท)

ณ 31 ธ.ค. 61

ประมาณการณ์ รับรู้*
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

10,959.13

7,530.22

42%

44%

14%

1,487.35

611.08

100%

-

-

12,446.48

8,141.30

*หมายเหตุ : ไม่ ได้มีการประมาณการรับงานเพิม่ ในแต่ ละปี ในส่ วนที่จะรับรู้ เป็ นรายได้
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ Beatniq Sukhumvit 32

โครงการ IDEO MOBI SUKHUMVIT
EASTPOINT (NISSAN 2)

โครงการ KKP TOWER RENOVATION

http://www.prebuilt.co.th/

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ IDEO MOBI RAMA IV

โครงการ Park Origin Phayathai

โครงการ Tela Thonglor

โครงการ The Loft Silom

http://www.prebuilt.co.th/
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังส�ต อุทยานเร�ยนรูปวย 100 ป

โครงการ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังส�ต อาคารเร�ยนรวม

โครงการ Premio Quinto

http://www.prebuilt.co.th/

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ Vanissa Building Bangkok

โครงการ Target Place, Hotel and Executive Service Residence

http://www.prebuilt.co.th/
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

โครงการ Target Place ชวยตัดตนไมดูแลพ�้นที่รอบๆ ใกลชุมชน

โครงการ ทำความสะอาดถนนทางเดินชวงหนาไซตยาวถึงบานขางเคียง

โครงการ ชวยตัดตนไมที่พาดสายไฟ
ในเขตชุมชนและพ�้นที่รอบๆ

http://www.prebuilt.co.th/

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

CSR

โครงการ ทำความสะอาดโรงเร�ยนเด็กเล็กกลุมอาคารหลวงว�จ�ตรวาทการ

โครงการ รวมงานบิ�กคล�นนิ�งเดยกับเขตคลองเตย ถวายวันแม

โครงการ ใสทรายอะเบทตามรองน้ำบานขางเคียงเพ�่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

http://www.prebuilt.co.th/
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ ยง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง (ดาเนินการโดยบริษัท)
1.

ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ปั จจุ บัน บริ ษทั มี นโยบายในการเลื อกรั บงาน โดยพิจารณาจากผลตอบแทน ความเสี่ ยงต่ างๆ รวมถึ งความ
ต่อเนื่ องของโครงการที่จะได้รับต่อเนื่ องในอนาคต ในปี ที่ ผ่านๆมา บริ ษทั ฯรับงานให้กบั ลูกค้าที่ เป็ นงานต่อเนื่ อง
มากกว่าร้อยละ 45% โดยจะเลือกลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างที่มีศกั ยภาพทางการเงินและความสามารถในการขายเป็ นสาคัญ
(หน่วย : ล้านบาท)
2559
%
2560
%
2561
%
ตารางแหล่งทีม่ าของรายได้
บริ ษทั ย่อย

439.59

12.36%

-

-

1.23

0.04%

บริ ษทั อื่น

3,116.93

87.64%

4,090.86

100.00%

3,427.07

99.96%

รวม

3,556.52

100.00

4,090.86 100.00%

3,428.30 100.00%

ในปี ทีผ่ ่านมา บริษัทมีสัดส่ วนการรับงาน แบ่ งตามผู้ว่าจ้ างดังนี้
ผู้ว่าจ้ าง
รายที่ 1
รายที่ 2
รายที่ 3
คละผูว้ า่ จ้าง
รวม

รายได้ ปี 2561
477.85
569.57
707.29
1,673.59
3,428.30

%
13.94%
16.61%
20.63%
48.82%
100.00%

(หน่วย : ล้านบาท)
งานคงเหลือในมือปี 2561
%
51.72
0.64%
297.70
3.66%
3,752.76
46.10%
4,039.12
49.60%
8,141.30
100.00%

สรุป : บริษัทฯไม่ มคี วามเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
2.

ความเสี่ ยงจากการรับเหมาที่อิงกับประเภทก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากเกินไป
การตัดสิ นใจในการซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัตราดอกเบี้ ย
ความเชื่ อมัน่ ในตัวเจ้าของโครงการ กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคเอง รวมถึง Life style ของวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไป ซึ่ งบริ ษทั
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จะต้องมีวธิ ีการเลือกและจัดการให้โครงการของตัวเองเป็ นที่ตรงใจกับผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด โดย
บริ ษทั จะต้องตัดสิ นใจในการกาหนดสัดส่ วนของการก่อสร้างว่าจะเป็ น บ้าน คอนโดมิเนี ยม หรื ออาคารโรงงาน เป็ น
สัดส่ วนเท่าใด ในทานองเดียวกันผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่รับงานต่อจากผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์จึงมีความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยจะต้องมีแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นในการ
ก่อสร้างให้ได้หลากหลายรู ปแบบ หรื อถ้าเป็ นรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งก็จะต้องมีการสร้างความมัน่ คงให้กบั งานในมือ
ให้มีระดับความต่อเนื่ องอย่างสม่ าเสมอ ในปี ที่ ผ่านๆมา ระดับการรับงานของบริ ษทั ฯ ระหว่างอาคารสู งกับอาคาร
ทัว่ ไปจะมีอตั ราส่วนประมาณ 80:20 ซึ่ งโดยทัว่ ไปอาคารสู งเป็ นคอนโดมิเนี ยมของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีผลงาน
การขายที่ดีจากอดีตที่ผา่ นมา เป็ นผลให้ แม้บริ ษทั ฯจะรับงานตึกสู งถึง 80% ของงานทั้งหมดก็ตามแต่ก็แทบไม่มีความ

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

เสี่ ยงในเรื่ องของการเก็บเงินหรื อการหยุดชะงักระหว่างทางเลย นอกจากนี้ ในส่ วนของความกังวลว่าการเติบโตของ
คอนโดมิเนียมหรื ออาคารสูงจะหมดไป ซึ่งจะมีผลต่อการว่าจ้างงานนั้น จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมและการเติบโต
ของเมือง รวมถึงความแออัดของการเดิมทางแล้ว บริ ษทั ฯเชื่อว่าความต้องการที่อยูอ่ าศัยในลักษณะคอนโดมิเนี ยมจะยัง
มีความต้องการต่อเนื่องอีกนาน
(หน่วย : ล้านบาท)
%
%
%
2559
2560
2561
โครงสร้ างรายได้ - รับเหมาก่อสร้ าง
งานอาคารสูง
2,851.34 80.17% 3,475.30 84.95% 2,598.23 75.79%
705.18 19.83%
615.56 15.02%
830.07 24.21%
อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ
รวม
3,556.52 100.0% 4,090.86 100.0% 3,428.30 100.00%
สรุ ป : บริษัทฯ มีความเสี่ ยงจากการรั บเหมาที่อิง กับประเภทธุรกิจการก่ อสร้ างคอนโดมีเนียมอาคารสู ง แต่ อย่ างไรก็
ตามบริษัทฯ ยังเชื่ อว่ าเป็ นความเสี่ยงทีย่ งั รับได้ และไม่ มากเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณการก่ อสร้ างอาคารสู งที่มี
อยู่ บริษัทฯ เป็ นผู้รับเหมา รายเล็กถึงระดับกลางที่รับงานประเภทนี้ และบริ ษัทเลือกที่จะไม่ รับงานผูกขาด
จากรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างที่เป็ นต้นทุนหลัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ถ้ามีการปรับราคาของสิ นค้าดังกล่าวจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อกาไรของบริ ษทั แม้บริ ษทั จะมีการคานวณราคาเผื่อการขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้างก่อนจะมีการตกลงรับงาน
แล้วก็ตาม โดยวัสดุก่อสร้างข้างต้นจะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิ จ และความต้องการของตลาด รวมถึงราคา
น้ ามัน และอัตราค่าแรงด้วย บริ ษทั มีนโยบายในการพยายามลดความเสี่ ยงดังกล่าวหลายประการ เช่น การรับงาน
ก่อสร้างระยะสั้นในช่วง 1-2 ปี เท่านั้น หรื อรับงานและลงนามในสัญญาเป็ นเฟส เพื่อให้สามารถปิ ดโครงการได้เร็ ว
และสามารถปรั บ ราคาใหม่ ได้ทันกับราคาวัสดุ ก่ อสร้ างที่ เ พิ่มขึ้ น ในขณะเดี ยวกันบริ ษ ัทจะพยายามทาสัญญาซื้ อ
ล่วงหน้าสาหรับวัสดุก่อสร้างหลัก หรื อผลักภาระในเรื่ องของความผันผวนของราคาวัสดุโดยให้ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ
หลักให้แก่บริ ษทั แทนในบางโครงการ
3.

สรุป : บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง
4.

ความเสี่ ยงด้านการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลัก และการขาดแคลนบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นงานก่อสร้างซึ่งจาเป็ นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจน
จาเป็ นต้องมีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนและมีความสามารถในการบริ หารงาน ทรัพยากรบุคคลจึง
เป็ นทรัพยากรที่บริ ษทั ให้ความสาคัญมาก ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การรักษาพนักงานปั จจุบนั ตลอดจนการเตรี ยม
ความพร้อมในกรณี ที่ตอ้ งสรรหาผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ๆ ขึ้นมารับช่วงต่อจากผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั เพื่อการเติบโตที่ยง่ั ยืนของ
บริ ษทั ฯ สาหรับความเสี่ ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั มีปัจจัยหลักจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารเพียงกลุ่ม
เดียว และการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการแข่งขั้นในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความชานาญ บริ ษทั ฯ จึงมีแผนป้ องกันความเสี่ ยงด้านนี้โดยการกาหนดนโยบายการพัฒนา
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บุคลากรตามสายอาชีพและระบุความรู ้ความสามารถบุคลากรของเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับความต้องการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งมีความพยายามในการรักษาพนักงานในปั จจุบนั โดยส่งเสริ มให้มีการอบรม การเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการ
ให้กบั ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางานและป้ องกันการสูญเสียบุคลากรที่สาคัญ
ของบริ ษทั ฯ
สรุป : บริษัทฯ ให้ ความสาคัญต่ อการพัฒนาบุคคลากรทดแทนในตา่ แหน่ งสาคัญ และมีนโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหารหลัก และการขาดแคลนบุคลากรในตาแหน่ งทีส่ าคัญ
5.

ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
แรงงานเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง และการส่ งมอบให้ตรงตามสัญญา ซึ่ งบางครั้งอาจประสบ
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล เนื่องจากการเดินทางกลับภูมิลาเนาของแรงงาน นอกจากนี้ ยงั เกิดจากการ
เปลี่ยนที่ทางานอันเนื่องมาจากค่าแรงที่ดีกว่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน ดังนั้นบริ ษทั ได้กาหนดวิธีการบริ หารงานโดยวางแผนให้สอดคล้องกับช่วงวันหยุดเทศกาล การเพิ่มแรงงาน
ต่างด้าวชดเชยแรงงานที่ขาด การจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลา จัดระเบียบและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แรงงานตามอายุงานที่
ทางานต่อเนื่องให้บริ ษทั เพื่อให้แรงงานมีความผูกพันและรู ้สึกมัน่ คงกับงานที่ทา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง
ให้พ่ ึงพาแรงงานน้อยลง เช่นการใช้การก่อสร้างระบบสาเร็ จรู ป Precast เข้ามาช่วยในการก่อสร้างบางส่ วนงาน ซึ่ งใน
อดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่เคยประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุ นแรง
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน
6.

ความเสี่ ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
ในธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้างนั้น บริ ษทั จาเป็ นต้องใช้เงิ นทุนหมุนเวียนค่อนข้างสู งสาหรับการขยายการรับงาน
เนื่องจากจาเป็ นจะต้องสารองไว้สาหรับการประมูลงาน การประกันผลงาน และใช้ในการดาเนินงานก่อสร้างโดยเฉพาะ
ในช่วงเริ่ มงานซึ่ งเป็ นการจ่ายในส่ วนของค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยการกระจาย
การรับงานก่อสร้างเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดหาแหล่งเงิ นทุนจากสถาบันการเงินให้
เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ โดยกาหนดระยะเวลา และเงื่ อนไขของการชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ย ให้
เหมาะสมกับการดาเนิ นโครงการต่างๆ ของบริ ษทั รวมไปถึงการปรับปรุ งคุณภาพของงานเพื่อสร้างอานาจต่อรองโดย
ให้มีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าทุกโครงการ
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการควบคุม และจัดหาแหล่ งเงินทุนทีเ่ พียงพอเพื่อลดความเสี่ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
ความเสี่ ยงด้านคดีความ การฟ้องร้องในเรื่ องเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริ ษทั อาจจะมีความเสี่ ยงด้านคดีความในการก่อสร้าง ที่อาจจะเกิดจากการทางาน
ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรื อเงื่ อนไขในสัญญา นอกจากนี้ ยงั อาจเกิ ดความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากผูอ้ ยู่อาศัย
ข้างเคี ยงกับ หน่ วยงานก่ อ สร้ างในเรื่ อ งต่างๆซึ่ งบริ ษทั พยายามลดความเสี่ ย งดังกล่าว โดยการจัดทาประกันภัยให้
7.
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ครอบคลุมความเสี่ ยงดังกล่าว และจัดทาระบบงานต่างๆ ให้สนับสนุนงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
และลดความเสี่ ยงต่างๆ จากการก่อสร้าง เช่น เครื่ องป้ องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ เป็ นต้น
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย และ มาตรการในการป้องกัน และลดความเสี่ยงด้ านคดีความ การฟ้ องร้ องในเรื่ องเกีย่ วกับ
งานก่ อสร้ าง
8.

ความเสี่ ยงจากความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ ยงจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวจะทาให้การลงทุนที่จะเกิดขึ้นจากต่างประเทศ และในประเทศลดลง
ซึ่งจะมีผลต่อการใช้จ่ายเงิน และกระแสเงินสด ซึ่ งบริ ษทั ต้องใช้ความระมัดระวังในการรับงานและควบคุมการใช้จ่าย
อย่างมาก
สรุป : บริษัทฯ ติดตามข่ าวสาร และพยายามปรับตัวให้ ทนั ต่ อสถานการณ์ ต่างๆ
9.

ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
โดยทัว่ ไปงานก่อสร้างจะทางานอยู่ภายนอกบริ ษทั ทาให้การควบคุมการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ เป็ นไปด้วยความ
ยากลาบากในการควบคุม ดังนั้นทางบริ ษทั ป้ องกันความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดยเปิ ดช่องทางการรับข้อ
ร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส หรื อแจ้งทางจดหมายปิ ดผนึกมาตามที่ต้ งั ของบริ ษทั และบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และให้มี ก ารตรวจสอบทุ ก ไตรมาส รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจัด ตั้ง
คณะทางานป้ องกันความเสี่ ยง โดยให้มีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเพื่อป้ องกัน หรื อเพิ่มความ
ระมัดระวังในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อข้อเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ โดยมีการประเมินอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยงอีกทางหนึ่ ง และมีการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น โดยที่ผ่านมาเมื่อมีการทุจริ ต บริ ษทั ฯ ดาเนิ นคดี
ขึ้นสูงสุดและปลดพนักงานออกโดยมิได้รับค่าตอบแทน
สรุป : บริษัทฯ เปิ ดช่ องทางรับข้ อร้ องเรียน/การแจ้ งเบาะแส และเพิม่ มาตรการป้องกันการทุจริต มีการตรวจสอบและ
เพิง่ ระบบการควบคุมภายในให้ รัดกุม
ธุรกิจผลิตและขายพืน้ คอนกรีตอัดแรง วัสดุก่อสร้ าง และให้ บริการติดตั้งพืน้ คอนกรีตอัดแรง (ดาเนินงานโดยบริษัท
ย่ อย “พีซีเอ็ม”)
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบส่ วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตได้แก่ ปูนซิ เมนต์ เหล็กลวดแรงดึงสู ง ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50-80 ของ
ต้นทุนวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป มีความผันผวนของราคาตามกลไกของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
พีซีเอ็มจึงได้พยายามลดความเสี่ ยงดังกล่าว โดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณที่เหมาะสมกับปริ มาณสั่งซื้ อจากลูกค้าไว้
ล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาที่มีความผันผวนของราคา ซึ่ งฝ่ ายจัดซื้ อจะติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามตลาด
แผ่นพื้นสาเร็ จรู ปเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู งเนื่ องจากมีผผู ้ ลิตรายย่อยเป็ นจานวนมาก ซึ่ งราคาและคุณภาพสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิ ตแต่ล ะรายไม่ต่ างกัน ดัง นั้นการเลื อกซื้ อสิ นค้าของลู กค้า จึ งขึ้ นอยู่กับ ความสามารถในการส่ งสิ นค้า ได้ตาม
1.
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กําหนนดเวลา และบริิ การหลังการขขาย ซึ่ งพีซีเอ็ม ประกอบธุ รกิจภายใต้ชื่อ
มานาานกว่า 20 ปี จึงได้รับการ
ยอมรรับจากลูกค้าทัวั่ ไป โดยฝ่ ายบบริ หารคาดว่าพี ซีเอ็มมีส่วนแบบ่งทางการตลาาดแผ่นพื้นท้องงเรี ยบประมาณ
ณร้อยละ 40
ของตตลาดแผ่นพื้นท้องเรี ยบ
สําหรั บผลิ ตภั
ต ณฑ์คอนกรี ตเสริ
ต มใยแก้ว ซึ่ งมีใยแก้วเป็ นส่
น วนประกอบบสําคัญ คิดเป็ นนสัดส่ วนร้ อยลละ 80 ของ
ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ
ใ
ต พีซีซีเอ็มได้นาํ เข้าจจากต่างประเทศศผ่านผูแ้ ทนจําหน่
ห ายในประเททศ โดยพิจารณ
ณาด้านราคา
และ การขนส่ ง สิ น ค้า ได้ต รงตามเวลา พี ซี เ อ็ม มี ค วามเสี่ ย งจาากความผัน ผวนของราคาวัตตถุ ดิ บ น้อ ยมากก เนื่ อ งจาก
ผลิตภภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว เป็ป็ นสิ นค้าที่ผลิตตตามคําสั่งซื้ อซึ่ งมีรูปแบบแตกต่างกันตามคความต้องการขอองลูกค้าแต่
ละราาย โดยสามารถถตั้งราคาแปรผันั ตามต้นทุนวัตตถุดิบได้ ดังนั้นราคาขายของผ
น
ผลิตภัณฑ์จึงค่ออนข้างสู งเมื่อเปปรี ยบเทียบ
กับต้น้ ทุนวัตถุดิบ การเปลี
ก
่ยนแปลงของต้นทุนใยยแก้วจึงไม่มีผลกระทบมากนัก
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย
โ
และ มาตตรการลด และ ป้องกันความเสีสี่ ยงจากความผันั ผวนของวัตถุ ดบิ
ความเสี่ ยงจาากการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างสําเร็ จรู ป เป็ นธุรกิจที่ใช้เ้ งินลงทุนไม่สูง และเทคโนโลลยีที่ใช้ในการผผลิตไม่ได้มี
ความมซั บ ซ้ อ น ดัง นั้ นเมื่ อ แนวโ น้ม ภาคอสั ง หหาริ มทรั พ ย์มี การฟื
ก ้ นตัว อย่างต่
า อ เนื่ อ ง รววมทั้ง ความต้องการของ
อ
ผูร้ ับเเหมาก่อสร้างทีที่ตอ้ งการใช้วสดุ
สั ก่อสร้างสําเร็ร็ จรู ปเพิ่มขึ้น เพพื่อความรวดเร็วและการควบ คุมต้นทุนในการก่อสร้าง
จากสสภาวการณ์ดงั กล่
ก าว จึ งมีผูป้ ระกอบการราย
ร
ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื
เ ่อรองรับควาามต้องการดังกกล่าว แต่การดําํ รงอยู่ของ
่ใ ตสาหกรร มได้นานหรื อไม่
ผูร้ ั บเหมาที่เพิ่งเข้ามาใหม่
ม
จะอยูในอุ
ไ จาํ เป็ นต้องสสร้างฐานลูกค้าาซึ่ งเมื่อตลาดมีมี การหดตัว
า
นค้า้ ได้ในราคาสู ง ก็จะค่อยๆ ถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมไป แต่อย่างไรก็ตามพี
ต ซีเอ็ม
ผูผ้ ลิตตรายใหม่ไม่สามารถขายสิ
ได้พ ยายามรั กษาส่ วนแบ่งการตลลาดในส่ วนขอองแผ่นพื้นแบบบท้อ งเรี ยบ ซึ่ งบริ ษทั เป็ น 1 ใใน 2 ของผูผ้ ลิ ตรายใหญ่
ร่ วมกกับบมจ. ดีคอนนโปรดักส์ โดยยฝ่ ายบริ หารคาดดว่า ทั้ง 2 บริ ษทั มีส่วนแบ่งกาารตลาดรวมกันนประมาณร้อยละ 80 ของ
ตลาดดแผ่นพื้นท้องเรีรี ยบ และแผ่นพื้น 3 ขา บริ ษทัทพยายามรักษาส่ วนแบ่งการตลาดโดยการคววบคุมต้นทุนกาารผลิต การ
รั กษ าคุ ณภาพของสิสิ นค้า และการให้บริ การหลัลังการขาย โดดยในส่ วนของคคอนกรี ตเสริ มมใยแก้ว บริ ษทพี
ทั ซีเอ็มได้
ณ ให้มีหลากหหลายรู ปแบบมาากขึ้น และมีความเป็ นสิ นค้ามาาตรฐานมากขึ้น
พยายยามพัฒนารู ปแบบบของผลิตภัณฑ์
2.

บ ษทั ฯ ได้พยายามสร้ างโอกกาสทางการตลลาดเพิ่มขึ้ นโดยเพิ่ม ผลิ ตภัณ ฑ์ประเภทแผ่นสํ
น าเร็ จ รู ป
นอกจากนี้ บริ
Precaast เพื่อการค้า โดยจะมีการผผลิตที่โรงงานต ามแบบที่ได้ตกลงไว้
ก กบั ลูกค้า และ มีการทํา สัญญาล่วงหน้า้ ในการรับ
ซื้ อตามแบบ เป็ นจํานวนที่ตกลงกัน ซึ่ งในปัจจุบนันบริ ษทั ได้เพิ่มกํกาลังการผลิตสินค้าในส่ วนนี้แและเริ่ มทําการสส่ งมอบแล้ว
ะ
ต ขนส่ ง และ ติดตั้งได้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ตั้งแตต่ปี 2555 ซึ่ งบริริ ษทั คาดการณ์์วา่ จะสามารถปปรับปรุ งให้มีระบบการผลิ
ต่อไปป
โ
รการในการเผชิชิญความเสี่ ย งจากการแข่ งขัน
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบายและมาตร

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจทีม่ รี ายได้ จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็ นหลัก (ดาเนินการโดย บริษัท พรีบลิ ท์ โฮลดิง้ จากัด)
1.

ความเสี่ ยงจากการเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริ ษทั อื่น
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริ ษทั อื่นเป็ นหลัก ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
โดยส่ วนใหญ่จะมาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน การตัดสิ นใจเลือกบริ ษทั ที่ จะเข้าลงทุนจึงมี
ความสาคัญต่อการดาเนิ นงาน บริ ษทั ฯ จึ งเข้าลงทุ นในธุ รกิ จที่ มีความสอดคล้องกับลักษณะธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการเข้าถือหุ ้นในกิจการประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย บริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั อีส
แอม อาร์ จากัด และบริ ษทั ร่ วม ได้แก่ บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส ดี เวลลอปเม้นท์
จากัด และ บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้กาไรจากบริ ษทั ย่อย และรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมในอนาคต ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม มีผลการดาเนิ นงานที่ ดี ก็จะสามารถสร้างกาไรให้กบั
บริ ษทั ฯ ในทางกลับกัน หากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีผลการดาเนินงานลดลง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษทั ฯ
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องพิจารณาประเภทธุรกิจตลอดจนบริ ษทั ที่เข้าร่ วมทุนด้วย ซึ่ งการลดความเสี่ ยงของการ
ลงทุนคื อ การเลือกลงทุนในธุ รกิ จที่ มีความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ เมื่อมีการร่ วมทุนกันแล้ว เกิ ด
ผลประโยชน์ตามความเหมาะสม มีการช่วยเหลือเกื้ อกูลกันทั้งในการดาเนิ นธุ รกิ จ การแบ่ งปั นความรู ้ความชานาญ
ความสามารถในการควบคุมต้นทุนให้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ โดยโครงการที่บริ ษทั ฯจะเลือกลงทุนต้องอยูใ่ นทาเล
ที่มีศกั ยภาพเป็ นหลัก
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทอื่น
ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ฯ มีแผนจะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่
ในกรณี ที่มีการขยายการลงทุ นเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นธุ รกิ จที่ มีความสามารถในการสร้างรายได้และกาไรอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดาเนิ นงานมาก่อน หรื อมีประสบการณ์จากัด ดังนั้นใน
ช่วงแรกบริ ษทั ฯ จึงยังไม่ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ยงั ไม่คุน้ เคยหรื อ ควบคุมความเสี่ ยงได้ยาก โดยในปั จจุบนั การ
ลงทุนยังเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือการรับเหมา
ก่อสร้าง และการขาย ผลิตและขายแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป
2.

สรุป : บริษัทฯมีแผนหลีกเลีย่ งการลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่ มคี วามเชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดาเนินการโดย บริษัท อีส แอม อาร์ จากัด)
1.ความเสี่ ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการตกต่าของภาวะเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากภาคอสังหาริ มทรัพย์
จะมีความผันแปรตามสภาวะเศรษฐกิจบริ ษทั จึงวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วง
นั้น ๆ โดยให้ความสาคัญกับการเปิ ดโครงการ การซื้ อที่ดินใหม่ การก่อสร้าง และการบริ หารกระแสเงินสดของบริ ษทั
โดยบริ ษทั จะไม่มีการสต๊อค Land bank ไว้มากเกินไป และจะค่อยๆพิจารณาเปิ ดโครงการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2.ความเสี่ ยงเรื่ องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
การก่อสร้างโครงการของบริ ษทั จะมีความเสี่ ยงในเรื่ องของราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
การดาเนินโครงการส่วนใหญ่เป็ นการขายก่อนการก่อสร้าง หรื อขายระหว่างก่อสร้าง ดังนั้นหากเกิดความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้างหรื อมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างแรงงาน ภายหลังจากที่ได้กาหนดราคาขาย และมีลูกค้าจองซื้ อห้อง
ชุดหรื อบ้านไปแล้ว ย่อมทาให้ตน้ ทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น และทาให้อตั รากาไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้
วางแผนเพื่อลดความเสี่ ยงทางด้านราคาวัสดุก่อสร้าง โดยจะพัฒนา และขายให้แล้วเสร็ จในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ตั้งแต่
เริ่ มต้นซื้อที่ดินจนกระทัง่ โอน นอกจากนี้ บริ ษทั พยายามที่จะตกลงราคา และปริ มาณวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสุ ขภัณฑ์กบั
ผูผ้ ลิต / ผูข้ ายให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตั้งราคาเพื่อเปิ ดขายในแต่ละโครงการ
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย และ มาตรการลดและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง
3.ความเสี่ ยงเรื่ องการแข่งขัน
ความเสี่ ยงในหัวข้อนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ ความเสี่ ยงเรื่ องการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าที่ มี
การทาสัญญาล่วงหน้า (บ้านหรื อห้องชุด) และ ความเสี่ ยงในการขาย
บริ ษทั ฯเชื่ อว่าความเสี่ ยงในเรื่ องของการก่อสร้างแทบไม่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากบริ ษทั มีความรู ้ความสามารถ และ
ทรัพยากรในเรื่ องของการก่อสร้างอยู่แล้ว จากการดาเนิ นงานธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ นหลัก บริ ษทั จึงเชื่อว่าบริ ษทั
สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุน่ การบริ หารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับต้นทุน และการส่ งมอบที่อยูอ่ าศัยให้กบั ลูกค้าได้
ตรงตามกาหนด ส่ ว นกรณี ค วามเสี่ ยงในการขาย บริ ษทั ฯ มี ความเข้าใจในการแข่ งขัน ที่ สูงอย่างมากของธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากมีผแู ้ ข่งขันจานวนมาก และมีประสบการณ์จนเป็ นที่น่าเชื่อถือ บริ ษทั ฯ จึงพยายามลดความ
เสี่ ยงโดยการพิจารณาทาเล ที่ต้ งั ของโครงการให้อยูใ่ นแนวที่สะดวกในเรื่ องคมนาคม เช่น แนวรถไฟฟ้า หรื อส่ วนต่อ
ขยาย นอกจากนี้บริ ษทั ยังใช้ความสามารถในการก่อสร้างทาให้ตน้ ทุนของโครงการต่ากว่าคู่แข่งขันได้ ทาให้บริ ษทั ฯ
มีส่วนต่างของผลกาไรต่อโครงการที่สามารถลดลงได้เมื่อมีความจาเป็ นเพื่อให้จบการขาย
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบาย และ การศึกษาติดตามข้ อมูลตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
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4. ความเสี่ ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา
ความเสี่ ยงจากการจัดหาและจัดซื้ อที่ดินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการตามเป้ าหมายหรื อแผนธุรกิ จ ช่องทาง
เพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศกั ยภาพเพื่อการพัฒนาโครงการส่วนใหญ่มาจากนายหน้าที่ดิน และอีกส่วนมาจากเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
นาที่ดินมานาเสนอขาย ซึ่งบริ ษทั ฯ จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกซื้ อที่ดินที่โปร่ งใส และเป็ นธรรมทั้งกับเจ้าของที่ดิน
และกับบริ ษทั ตลอดจนขั้นตอนในการตัดสิ นใจให้รวดเร็ วขึ้น
ความเสี่ ยงจากการตัดสิ นใจซื้ อที่ ดินผิดพลาด อาทิ ที่ ดินตาบอด ที่ ดินที่ องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ
อนุญาตจัดสรรได้ ที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชุนระหว่างการก่อสร้าง ฯลฯ บริ ษทั ฯ จะศึกษาข้อมูลที่ดิน โดยผูท้ ี่มี
ความรู ้และประสบการณ์ในการสารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสิ นใจซื้ อ และอาจจ้างให้มีบริ ษทั ประเมินราคา
อิสระภายนอกทาการสารวจและประเมิ นราคา รวมถึ งการจัดจ้างให้มีการรั งวัดสอบเขต ตรวจระดับดิ น ตลอดจน
สอบถามข้อสงสัยกับหน่วยงานราชการ และอื่นๆ อย่างรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้ องกันปั ญหาต่างๆในภายหลัง
ความเสี่ ยงจากการซื้ อที่ ดินแพงเกิ นกว่าที่ ควรจะเป็ น หรื อซื้ อที่ ดินที่ อยู่ในละแวกที่ ไม่มีกาลังซื้ อ หรื อมีความ
ต้อ งการน้อย ด้วยกระบวนการคัด เลื อ กที่ ดิ น การตรวจสอบ ศึ กษาข้อ มู ล เพิ่ม เติ ม และการสอบถามข้อ สงสัย กับ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อที่ดิน จึงเป็ นการลดความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายจากการ
พัฒนาโครงการ แล้วไม่สามารถขายได้ตามแผนที่วางไว้หรื อขาดทุนจากการพัฒนา
นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดิน กระทาโดยผูบ้ ริ หารระดับสูงที่มีประสบการณ์และชานาญทั้ง
ด้านที่ดินและการพัฒนาโครงการ เพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถซื้อที่ดินที่มีคุณภาพ ในช่วงเวลา และราคาที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้
สรุป : บริษัทฯ มีนโยบายการศึกษาข้ อมูลประกอบและประสบการณ์ ของผู้บริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากการสรรหา
ทีด่ นิ เพื่อการพัฒนา
5.

ความเสี่ ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์
จากภาวะหนี้สินภาคครัวเรื อนของประเทศยังอยูใ่ นระดับสูง ทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบยังคงเข้มงวดในการ
ให้สินเชื่ อแก่ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งลูกค้าที่ จะซื้ อที่ อยู่อาศัย ได้รับผลกระทบเช่ นเดี ยวกัน เพราะอาจถูกปฏิ เสธจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในการให้สินเชื่อ ทาให้ลูกค้าไม่สามารถหาแหล่งเงินกูเ้ พื่อสนับสนุนค่าที่อยูอ่ าศัยได้ ซึ่งเป็ นการจากัดอานาจซื้อ
ของลูกค้า และส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ โดยตรง ในการนี้ เมื่อลูกค้าแสดงความจานงในการจองที่ อยูอ่ าศัย
โดยประสงค์จะขอสิ นเชื่อ ทางบริ ษทั ฯมีกระบวนการในการนาส่งข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้น (Pre-Approved) กับธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่อลดความเสี่ ยงของลูกค้าและบริ ษทั ฯ
สรุป : บริษัทฯ มีการศึกษาและติดตามข้ อมูล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ และนโยบายของ
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่ อของธนาคารพาณิชย์
6.

ความเสี่ ยงจากการก่อสร้างของโครงการที่อาจคลาดเคลื่อนจากแผนการที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการเติบโตในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีความเสี่ ยงที่
กาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็ จล่าช้าไปกว่าแผนการที่วางไว้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ ผลการดาเนิ นงานและโอกาสทาง
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ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ได้ ความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทัว่ ไป อาจเกิ ดจากความล่าช้าในการขอ
อนุญาต รวมถึงข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ก่อน
การก่อสร้าง
สรุป : บริษัทฯ มีการศึกษาและติดตามข้ อมูล ขั้นตอนในการขออนุญาตต่ างๆ รวมถึงข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง เพื่อให้
สามารถดาเนินโครงการได้ ตามแผนทีก่ าหนดไว้
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ
สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรมในปี 2561 (รับเหมาก่อสร้ าง วัสดุก่อสร้ าง และอสังหาริมทรัพย์ )
ปี 2561 การลงทุ นในช่ วงไตรมาสที่ 3 ตามการขยายตัวเร่ งขึ้ นของการลงทุ นในหมวดก่ อสร้ าง ขยายตัว
ต่อเนื่องร้อยละ 5.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์ ดีต่อเนื่ อง
ของดัชนีการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศร้อยละ 7.9 รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่
สาคัญของภาครัฐ ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจอยูท่ ี่ระดับ 50.7 เทียบกับระดับ 51.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาพรวมทั้งปี
2561 การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับตัวดีข้ ึนอย่างชัดเจนจากการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2560
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมปี 2562 (รับเหมาก่ อสร้ าง วัสดุก่อสร้ าง และอสังหาริมทรัพย์)
รับเหมาก่ อสร้ าง
คาดว่าในปี 2562 ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชนยังคงมีทิศทางเป็ นบวก นับตั้งแต่ ภาครัฐประกาศแผนการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่ งด่วน รวมถึงการเร่ งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่ งครอบคลุมจานวนโครงการเป็ นจานวนมาก และมีเงิ นลงทุนรวมเป็ น
หลักหลายล้านล้านบาท
สาหรั บ การลงทุ นในปี 2562 หลายฝ่ ายมองว่า จะมี โ ครงการที่ ไ ด้รับการอนุ มตั ิ เพิ่ มเติ ม อาทิ โครงการที่
เกี่ ยวเนื่ องกับพื้นที่ อีอีซี โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ส้มและสายสี ม่วง รวมถึงรถไฟฟ้ าทางคู่เฟส 2 ที่ จะเริ่ มก่อสร้างสาย
แรกเส้นทางเด่นชัย-เชี ยงรายเชี ยงของ รวมถึงงานซ่ อมแซมสิ่ งปลูกสร้ างและถนนคาดว่าจะเริ่ มดาเนิ นการก่ อสร้าง
ในช่วงครึ่ งหลังของปี เนื่ องจากในช่วงครึ่ งแรกจะเป็ นขั้นตอนการสรรหาผูช้ นะการประกวดราคาและโครงการต่างๆ
โดยจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง ที่อาจกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคและนักลงทุน รวมถึงการเข้ามา
ดาเนินกิจการจริ งของโครงการที่ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนที่อาจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ หรื อความล่าช้าของ
การเข้ามาลงทุนจริ งของโครงการที่ขอรับการส่งเสริ มฯ ที่อาจเป็ นปั จจัยในการชะลอการดาเนินการลงทุนก่อสร้างต่างๆ
เพื่อรอความชัดเจน ทั้งในโครงการที่อยูอ่ าศัย หรื อ การลงทุนด้านพาณิ ชยกรรม
วัสดุก่อสร้ าง
ตามงานวิจยั กรุ งศรี รายงานว่าราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ภาคก่อสร้างไทยในช่วงปี 2561 ได้
แรงหนุนจากทั้งการก่อสร้างภาครัฐ และภาคเอกชนส่ งผลต่ออุปสงค์วสั ดุก่อสร้าง อันมีผลกระทบต่อราคาที่คาดว่าจะ
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการภาครัฐหลายโครงการ มีผลต่อการเพิ่มอุปสงค์สินค้าหมวดเหล็ก ส่ งผลให้ราคาเหล็กเริ่ ม
ปรับตัวชัดเจนในช่วงที่ผา่ นมาและมีแนวโน้มจะเพิ่มต่อเนื่ อง แต่จากอุปทานของซี เมนต์ในประเทศที่เข้มแข็งส่ งผลให้
การขยับราคาซีเมนต์จะอยูใ่ นกรอบที่แคบ
อสังหาริมทรัพย์
แนวโน้มธุรกิจที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลปี 2561-2563 คาดว่าตลาดที่อยูอ่ าศัยจะปรับตัวดีข้ ึนจาก
1) การฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศตามภาวะเศรษฐกิ จ 2) การลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าของภาครัฐที่ มีการ
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ก่อสร้างแล้วหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้าสายสี ชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี รถไฟฟ้ าสายสี เหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผปู ้ ระกอบการ นอกจากนี้ 3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค ที่เพิ่มขึ้น ทา
ให้มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในด้านต่างๆ รวมถึงแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในไทยเพิ่มขึ้น จะช่วยกระตุน้ ความ
ต้องการที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มลูกค้าต่างชาติในพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
การเปิ ดตัวโครงการใหม่ในปี 2561-2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 3%-5% ต่อปี ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการ
จากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ โดยคอนโดมิเนี ยมยังคงเป็ นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนตลาด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์และ
บ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่ วนโครงการบ้านแนวราบมากขึ้นส่ วนหนึ่ งเพื่อรักษากาไร
ของธุ รกิ จ เนื่ องจากจะมีการรับรู ้รายได้เร็ วกว่า (ประมาณ 3-6 เดื อน) และส่ วนใหญ่เป็ นความต้องการซื้ อจริ ง (Real
demand) ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการจะเน้นทาตลาดในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนเป็ นหลัก เพราะเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื้ อ ขณะที่
กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่างยังคงเผชิญปั ญหาหนี้ ครัวเรื อน ประกอบกับตลาดที่อยูอ่ าศัยระดับกลาง-ล่างยังมีอุปทานคง
ค้างสูง
รู ปแบบโครงการจะมีความซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมเป็ นการแข่งขันในด้านสิ นค้า ทาเล และราคา จะเปลี่ยนมา
เป็ นการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพ ย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) ซึ่ งมีโรงแรม ศูนย์การค้า และที่อยูอ่ าศัยภายใต้
โครงการเดี ยวกัน ขณะที่ กลุ่มผูซ้ ้ื อจะเป็ นลูกค้าต่างชาติมากขึ้น เช่น จี น ฮ่องกง สิ งค์โปร์ อังกฤษ ญี่ ปุ่น เป็ นต้น ซึ่ ง
บางส่วนอาจเป็ นการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าอีกต่อหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามอุปทานเหลือขาย ที่สะสมสู งในบางพื้นที่ ประกอบกับกาลังซื้ อฟื้ นตัวช้าในบาง
กลุ่ ม ผนวกกับ หนี้ ครั ว เรื อ นยัง อยู่ใ นระดับ สู ง ส่ ง ผลให้สถาบัน การเงิ น มี แ นวโน้ม ระมัด ระวัง การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ที่อาจลดทอนความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการก่อหนี้
ใหม่ นอกจากนี้ ต้นทุนการพัฒนาโครงการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามราคาที่ ดินที่ปรับขึ้นต่อเนื่ อง รวมถึงต้นทุนค่าวัสดุ
ก่อสร้างและค่าแรง
ที่มา: 1) รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ธุ รกิจที่อยูอ่ าศัยกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ศูนย์วิจยั กรุ งศรี
2) รายงานเจาะทิศทางก่อสร้างไทยปี 2562 ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย
3) ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อ ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง ลงทุนในบริ ษทั
อื่น พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน) (“PREB”)
2. ธุรกิจผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด (“PCM”)
3. ธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด (“PBH”)(4)
4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด (“IAA”) (5) (ถือหุน้ โดย PBH)
ประเภทรายได้
แบ่ งตามกลุ่มลูกค้ าและผลิตภัณฑ์
(หน่ วย : ล้านบาท)

ดาเนิน
การโดย

%
การ
ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2559 (ปรับปรุ งใหม่ )

2560

2561

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

มูลค่ า

%

3,116.93

89.66

4,090.86

84.75

3,427.07

87.42

-

-

-

-

-

-

183.52
125.04

5.28
3.60

179.54
228.88

3.72
4.74

201.57
267.50

5.14
6.82

308.56

8.88

408.42

8.46

469.07

11.97

-

-

288.63

5.98

-

-

รายได้อื่นๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย(2)

50.71

1.46

39.11

0.81

23.92

0.61

รวมรายได้อื่น

50.71

1.46

327.74

6.79

23.92

0.61

3,476.20

100.00

4,827.02

100.00

3,920.06

100.00

ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง

PREB

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

IAA

100.00

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง
- แผ่นพื้นสาเร็ จรู ป
- รายได้จากการขายสิ นค้าอื่น(1)
รวมรายได้ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง
ธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย(3)

PCM

99.99

รวมรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย

PBH

100

ที่มา :บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) , บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จากัดบริษัท บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)และ บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จากัด
หมายเหตุ
(1) รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของ PCM เป็ นการซื้ อมาขายไปวัสดุก่อสร้างทัว่ ๆ ไป เช่น ปูนซี เมนต์ ซึ่ งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั รวมถึงรายการผลิตที่
ไม่ใช่สินค้าหลัก
(2) รายได้อื่นๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายอื่นๆนอกเหนือจากรายการหลัก รายได้จากการขายเศษวัสดุ และรายได้จากการขายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
(3) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งรวมถึง บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์
แลนด์ จากัด (มหาชน) ในราคา 900.00 ล้านบาท ซึ่ งได้รับชาระมู ลค่าหุ ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้วโดยบริ ษัทฯ ได้รับรู ้กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
จานวน 600.00 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจานวน 288.63 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และวันที่ 1 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาการโอนหุ ้นดังกล่าว
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
(4) ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษัทฯ จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่ อ บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด (“PBH”) สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 100 เพื่อใช้เป็ นบริ ษัทเข้าร่ วมทุนกับ
โครงการหรื อบริ ษทั อื่นที่มีศกั ยภาพหรื อมีการเกื้อหนุ นกัน
(5) ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 PBH ได้จดั ตั้งบริ ษัทย่อย ชื่ อ บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด (“IAA”) สัดส่ วนการถือหุ ้นร้ อยละ 90 โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 IAA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180 ล้านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 200 ล้านบาท และ ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2561 IAA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 300 ล้านบาทโดยสัดส่ วนการถือหุ ้นของ PBH ณ ปัจจุบนั คือร้อยละ 100
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อและสัดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับ
1

2

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
กลุ่มเจริ ญตรา
เจริ ญตรา

56,545,363

18.32

1.2

นางสาวนภัสสร

เจริ ญตรา

12,360,000

4.00

1.3

เด็กชายวีริศ

เจริ ญตรา

12,360,000

4.00

16,275,560

5.27

กลุ่มติรกานันท์
2.1

นายสมศักดิ์

ติรกานันท์

9.661,489

3.13

2.2

นายยุตินยั

ติรกานันท์

6,614,071

2.14

นายพิชยั

วิจกั ขณ์พนั ธ์

15,841,700

5.13

11,136,740

3.61

กลุ่มไตรตรึ งษ์ทศั นา
4.1

นายเกียรติศกั ดิ์

ไตรตรึ งษ์ทศั นา

10,603,440

3.44

4.2

นางสาวอรสา

ไตรตรึ งษ์ทศั นา

513,300

0.17

4.3

นางสาวอรนุช

ไตรตรึ งษ์ทศั นา

20,000

0.01

นายพิพฒั น์

เศวตวิลาศ

7,307,700

2.37

6,202,046

2.01

5,158,114

1.67

กลุ่มโชควัฒนา
6.1

นายพีรนาถ

6.2

คณะบุคคลพีรมณี โดยนายพีรนาถโชควัฒนา

712,000

0.23

6.3

บริ ษทั พีรธร จากัด

194,533

0.06

6.4

นายพิศณุ

โชควัฒนา

100,000

0.03

6.5

นายเวทิต

โชควัฒนา

24,333

0.01

6.6

นางจาเนียร

โชควัฒนา

10,000

0.00

6.7

นายฐิติภูมิ

โชควัฒนา

3,000

0.00

6.8

บริ ษทั หลานปู่ จากัด

66

0.00

4,857,318

1.57

4,645,000

1.50

3,600,000

1.17

นางสาววันวัสสา

7
8

26.33

นายวิโรจน์

5
6

81,265,363

1.1

3
4

จานวนหุ้นที่ถือ

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด)

โชควัฒนา

สวินทร

กลุ่มปัญจคุณาธร
8.1

นายณภัทร

ปัญจคุณาธร

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ลาดับ

9

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นที่ถือ

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด)

8.2

นายสมโพธิ

ปัญจคุณาธร

500,000

0.16

8.3

นายสุ ริยณั ห์

ปัญจคุณาธร

480,000

0.16

8.4

นายจริ นทร์

ปัญจคุณาธร

60,000

0.02

8.5

นางสาวสลิล

ปัญจคุณาธร

5,000

0.00

4,114,900

1.33

กลุ่มเลิศรุ่ งเรื อง
9.1

นายธวัชชัย

เลิศรุ่ งเรื อง

3,563,300

1.15

9.2

นางสาวพัชรา

เลิศรุ่ งเรื อง

399,800

0.13

9.3

นายเลิศชัย

เลิศรุ่ งเรื อง

151,800

0.05

นายเกรี ยงศักดิ์

เรื องรัตนานนท์

3,236,734

1.05

อื่นๆ

153,793,401

49.82

รวม

308,676,462

100.00

10

ทีม่ า:บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

1.2 และ 1.3 เป็ นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริ ญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริ ญตรา ดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ

** บริ ษทั มีหุ้นที่ถือโดยสถาบันการเงิน และกองทุน จานวน 1,517,300 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.49%
** สัดส่วนของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่มีท้งั สิ้ น 81,265,363 หุ้น (ข้อ 1) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.33
การออกหลักทรัพย์ อื่น
- ไม่มี นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากที่ได้มีการหักสารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) โดยพิจารณาปั จจัย
อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานด้วย เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็ นต้น
การจ่ ายปันผลย้ อนหลังของบริษทั
สาหรับบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด และบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั
ความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ และ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ปี

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุ ้น(งบเฉพาะ)

0.125

0.434

0.392

0.440

0.524

0.855

0.899

1.677

3.657

1.239

อัตราปันผลต่อหุ ้น

0.05

0.15

0.20

0.37

0.40

0.60

0.50

1.00

1.80

0.80

อัตราการจ่ายปันผลต่อกาไรสุ ทธิ

40.00%

34.56%

51.02%

84.09%

76.34%

70.18%

55.62%

59.63%

49.22%

64.57%

อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุ ้น (งบรวม)

0.063

0.307

0.507

0.835

0.938

0.991

0.982

2.553

2.279

1.245

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

สานั กงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู ้จัดการฝ่ ายก่อสร ้างอาวุโส

ผู ้อานวยการฝ่ ายก่อสร ้าง

กรรมการผู ้จัดการ

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร ้างการจัดการ

บริษัท พรีบล
ิ ท์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการและการกากับดูแล

ผู ้จัดการฝ่ ายควบคุมต ้นทุน
โครงการอาวุโส

่ ง
คณะทางานบริหารความเสีย

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายศิริชยั สมบัติศิริ
นายวิโรจน์ เจริ ญตรา
นายศราวุธ บุษยรัตน์
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
นายแพทย์สิทธิพร ศรี นวลนัด
นายณฐ หงศ์ลดารมภ์
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
นายสุ เทพ ธาระวาส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และมีความรู้ดา้ นบัญชีการเงิน และ เศรษฐกิจ)
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ (เป็ นกรรมการบริ หารและเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นการเงิน และเศรษฐกิจ)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นบัญชีการเงิน และกฏระเบียบต่างๆ)
กรรมการ (เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามร่ วม และเป็ นกรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ )
กรรมการ (เป็ นกรรมการบริ หารและเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นบัญชีการเงิน)
กรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ กฏระเบียบส่ วนงานราชการและ กฏหมาย)
กรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ และกฏหมายต่างๆ)

เลขานุการบริ ษัท คือ นายณฐ หงศ์ ลดารมภ์ เลขานุการบริ ษัทฯเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถด้ านบัญชีการเงิน และการบริ หาร
ผ่ านการอบรมหลักสูตร DAP, APCG,CSP

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั
นายวิโรจน์ เจริ ญตรา นายสิ ทธิ พร ศรี นวลนัด นายณฐ หงศ์ลดารมภ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะมีหน้าที่ในการประเมินผลการทางานของบริ ษทั ฯ และ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลตอบแทนประจาปี ยังจัดให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงการ
ทางานที่มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรมแบบยัง่ ยืน ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดังนี้
ลูกค้ า
จัดให้มีนโยบายในการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับสัญญาที่ มีการตกลงกับลูกค้าในราคาและคุณภาพ
ตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก โดยให้คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและข้อจากัด พร้อมให้คาแนะนากับลูกค้าเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนข้อมูลที่แท้จริ ง เนื่ องจากลักษณะของ
ลูกค้าไม่วา่ จะเป็ น ผูว้ า่ จ้าง และ ผูซ้ ้ือสิ นค้า ต้องการความมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าเนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่มีอายุ
การใช้งานยาวนาน จึงจาเป็ นต้องมีคุณภาพของสิ นค้าตรงตามกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้แต่แรก และ ถือว่าเป็ นการ
ทาการตลาดวิธีหนึ่ งในเรื่ องการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าและให้เกิดการจ้างงานซ้ า หรื อเกิดการแนะนาต่อ
หรื อ ซื้อซ้ า

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

คู่แข่ ง
จัดให้มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอ้างอิงสิ นค้าของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ ให้
มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกับผูว้ า่ จ้างโดยไม่มีการตัดราคา หรื อ ฮั้วราคากันเอง และไม่ให้มีการกลัน่
แกล้งในทุกวิธีกบั คู่แข่งขัน
คู่ค้า และ เจ้ าหนี้
จัดให้มีนโยบายในการรักษาเครดิตที่ดีกบั เจ้าหนี้ ทั้งต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน โดยให้บริ ษทั ฯ คานึงถึง
ความเต็มใจในการจ่ายชาระหนี้ และไม่ใช้ประโยชน์จากการเลิกจ้าง หรื อ ผิดสัญญาเพื่อยกเลิกการจ่ายเงินใน
ทุกกรณี พร้อมกันนี้ ในส่ วนของคู่คา้ ให้บริ ษทั ฯพิจารณาให้ความช่วยเหลือคู่คา้ หรื อ ผูข้ ายสิ นค้าที่ มีคุณภาพ
และ มีวสิ ยั ทัศน์ที่ดี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับบริ ษทั ได้ เพื่อเป็ นการรักษาฐานการผลิต และ แหล่งวัตถุดิบ
แรงงานของบริ ษทั ฯได้ต่อไป (คู่คา้ รวมถึงผูข้ าย วัสดุ และ ผูข้ ายแรงงาน)
หน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (ปัจจุบันยังไม่ มกี ารแต่งตั้ง)
เดิมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีหน้าที่พิจารณาและแสดงความเห็นในแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นการ
นาเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจาปี ด้วย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2548 ซึ่ งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548
กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยอานาจหน้าที่ดงั กล่าวไม่รวมถึงอานาจที่ทาให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริ ษทั หรื อตามประกาศของสานักงาน กลต.) ทากับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้รวมทั้งกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องดังกล่าว
2. ดาเนินการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษทั
3. พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนามาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
5. การดาเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็ นกรณี ๆ
ทั้งนี้การอนุมตั ิรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามการค้าปกติที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)
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หน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ(ปัจจุบันทาหน้ าทีท่ ้งั ในส่ วนของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จดั การ)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2548 กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. บริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนามาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. การดาเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็ นกรณี ๆ
ทั้งนี้การอนุมตั ิรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามการค้าปกติที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั
ผู้บริหารของบริษัท
ลาดับ
รายชื่ อ
1 นายวิโรจน์ เจริ ญตรา
2 นายสิ ทธิพร ทรวงแสวง
3 นายณฐ หงศ์ลดารมภ์
4 นายพูลสิ น ชาตะกูล
5 นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายก่อสร้าง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน / การบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมต้นทุนโครงการอาวุโส
ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้างอาวุโส

เลขานุการบริษัท
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2559 จึ งมี มติ แต่งตั้ง
นายณฐ หงศ์ลดารมภ์ ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
จนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษัทฯ
1. มีความรอบรู ้และเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริ ษทั ฯ
ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริ ษทั ฯ และมีความรู ้ดา้ นกฎและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ศึกษาหาความรู ้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฎิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
2. ปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

3. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่กระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
ชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
4. ไม่ม่งุ หวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริ ษทั ฯ
ได้เป็ นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั ฯ
เลขานุ ก ารของบริ ษัท จะต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หน้ าทีต่ ามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั ฯ (หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ) มอบหมายดังนี้
 ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และข้อพึงปฎิ บตั ิดา้ นการกากับดูแล
ในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน
้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฎิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานกลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแล
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
 จัดให้มีการปฐมนิ เทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
มติจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ได้อนุ มตั ิให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษ ัท จานวน 25,410 บาทต่อ เดื อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 25,410 บาทต่อ เดื อ น
กรรมการตรวจสอบ จานวน 22,520 บาทต่อเดือน และกรรมการบริ ษทั จานวน 17,330 บาทต่อเดือน และได้อนุมตั ิจ่าย
บาเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้
มติจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560ได้อนุ มตั ิ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษ ัท จานวน 27,960 บาทต่อ เดื อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 27,960 บาทต่อ เดื อ น
กรรมการตรวจสอบ จานวน 24,780 บาทต่อเดือน และกรรมการบริ ษทั จานวน 19,070 บาทต่อเดือน และได้อนุมตั ิจ่าย
บาเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 250,000บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้
มติจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561ได้อนุ มตั ิให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษ ัท จานวน 32,000 บาทต่อ เดื อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 32,000 บาทต่อ เดื อ น
กรรมการตรวจสอบ จานวน 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการบริ ษทั จานวน 21,000 บาทต่อเดือน และได้อนุมตั ิจ่าย
บาเหน็จให้กรรมการทุกท่าน คนละ 250,000บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ชื่ อ – นามสกุล

ค่ าตอบแทนรวม
(บาท)

ตาแหน่ ง
2561

2560

2559

1. นายศิริชยั สมบัติศิริ*

ประธานกรรมการ (แทนนายวิลาศ ปิ ลกศิริ)

617,840

314,103

69,320

2. นายศราวุธ บุษยรัตน์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

617,840

575,320

500,080

3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

589,120

538,320

465,960

4. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

589,120

538,320

465,960

5. นายแพทย์สิทธิ พร ศรี นวลนัด

กรรมการ

494,280

471,880

404,640

6. นายสุ เทพ ธาระวาส

กรรมการ (แทนนางภควิภา เจริ ญตรา)

244,280

19,070

-

7. พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์

กรรมการ (แทนนายชัชวาล พรรณลาภ)

244,280

19,070

-

8. นายชัชวาล พรรณลาภ

อดีตประธานกรรมการ

-

547,360

500,080

9. นางภควิภา เจริ ญตรา

อดีตกรรมการ

250,000

471,880

404,640

3,646,760

3,495,323

2,810,680

รวม
*

นายศิริชยั สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ
ปิ ลกศิริ ที่ลาออก ต่อมา นายศิริชยั สมบัติศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ
** คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา และคุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้ ริ หาร แต่ได้รับค่าบาเหน็จกรรมการ

 ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น โดยได้ขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายหรื อให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผา่ นการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
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ตารางแสดงค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
(หน่วย: บาท)
2561

2560

2559

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร

27,228,589.80

33,274,651.60

42,415,321.60

จานวนผูบ้ ริ หาร (ราย)
รู ปแบบค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

5
เงินเดือน โบนัส
และ สวัสดิการ*
ไม่มี

6
เงินเดือน โบนัส
และ สวัสดิการ*
ไม่มี

7
เงินเดือน โบนัส
และ สวัสดิการ*
ไม่มี

รู ปแบบค่าตอบแทนอื่น
* สวัสดิการ ประกอบด้วย กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม

** ปี 2561 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลาออกจากบริ ษทั ฯ และยังไม่ มีผ้ ดู ารงตาแหน่ งแทน
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6
7
8
9
10
11
12

5

4

3

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ

ประเภท

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายศราวุธ บุษยรัตน์ **
กรรมการและประธาน กรรมการอิสระ
DCP,AACP
คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
กรรมการและกรรมการ กรรมการอิสระ
DAP,AACP
ตรวจสอบ
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์*** กรรมการและกรรมการ กรรมการอิสระ
DAP,AACP
ตรวจสอบ
นายแพทย์สิทธิพร ศรี นวลนัด กรรมการ
กรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
DCP, DAP, FN
นายสุ เทพ ธาระวาส
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ELP,RNG,AACP,DAP
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์ กรรมการ
กรรมการอิสระ
นายณฐ หงศ์ลดารมภ์
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
DAP,CSP,APCG
นายชัชวาล พรรณลาภ
อดีตประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ACP, RCP, DAP, DCP
นางภควิภา เจริ ญตรา
อดีตกรรมการ
กรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
DAP,ACEP
นายชัยรัตน์ ธรรมพีร****
อดีตรองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
DAP, FN, RCP ,DCP
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

รายชื่ อ

1 นายศิริชยั สมบัติศิริ*
2 นายวิโรจน์ เจริ ญตรา

ลาดับ

การเข้ าอบรมหลักสู ตร
ของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
DAP
DAP, FN

494,280
244,280
244,280
125,000
250,000
-

589,120

589,120

617,840

471,880
19,070
19,070
547,360
471,880
250,000

538,320

538,320

575,320

314,103
250,000

ปี 2560

ค่ าตอบแทน

617,840
250,000

ปี 2561

ตารางสรุปประเภท ตาแหน่ ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่ าตอบแทนปี 2559 - ปี 2561 และ อัตราการเข้ าประชุมปี 2559 - ปี 2561

404,640
500,080
404,640
200,000

465,960

465,960

500,080

69,320
200,000

ปี 2559

8/9
8/9
9/9
9/9
-

9/9

9/9

9/9

8/9
8/9

ปี 2561

9/12
5/5
10/12
5/12
0/5

12/12

12/12

11/12

10/12
10/12

ปี 2560

10/12
11/12
11/12
10/12

12/12

12/12

12/12

4/4
12/12

ปี 2559

การเข้ าร่ วมประชุ ม/การประชุ ม
ทั้งหมดครั้ง

38
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รายชื่ อ

อดีตกรรมการ

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ประเภท
-

ปี 2561
166,666.67

ปี 2560

ค่ าตอบแทน

200,000

ปี 2559
-

ปี 2561
-

ปี 2560

7/7

ปี 2559

การเข้ าร่ วมประชุ ม/การประชุ ม
ทั้งหมดครั้ง

=

=

FN

DCP

Director Certification Program

Finance for Non-Finance Director

Audit Committee Program

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)

=

ACP

CSP

DAP

RCP

=

=

=

Company Secretary Program

Director Accreditation Program

Role of the Chairman Program

AACP

ACEP

=

=

Advanced Audit Committee Program

Anti-Corruption for Executive Program

**** เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยรั ตน์ ธรรมพีร ได้ ขอลาออกจากตาแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ฯ เพื่อไปดารงตาแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท บิลท์ แลนด์ จากัด
(มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%

*** นายสุเทพ ธาระวาส ได้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนางภควิภา เจริ ญตรา

** พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์ ได้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ

* นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ ปิ ลกศิริ

การประชุมคณะกรรมการมีการกาหนดล่ วงหน้ าเป็ นแผนการประชุมประจาปี ซึ่ งจะมีวาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และวาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็ นวาระประจา และมีการแจก
รายงานเอกสารประชุมก่ อนล่ วงหน้ า

13 นายวิลาศ ปิ ลกศิริ

ลาดับ

การเข้ าอบรมหลักสู ตร
ของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
DAP,FN,CSP

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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บุคลากร
สถานที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ ายสานักงาน
ฝ่ ายก่อสร้าง
รวม
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน (บาท)
รู ปแบบผลตอบแทน

2561
134
407
541
334,528,254.21
เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ*

จานวนพนักงาน (คน)
2560
120
410
530
292,076,482.54
เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ*

2559
112
386
498
302,896,666.67
เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ*

*สวัสดิการ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าเช่ าบ้ านพัก ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

สวัสดิการพนักงาน และ นโยบายการกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีสวัสดิการให้กบั พนักงานนอกจากเงินเดือนประจาเดือน และ เงินโบนัสประจาปี ดังนี้
1. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. เงินกองทุนทดแทน
3. เงินประกันสังคม ที่จ่ายสมทบ ร่ วมกับพนักงาน
4. วงเงินประกัน อุบตั ิเหตุจากการทางาน กับบริ ษทั ประกันภัยชั้นนา
5. สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับ ค่าเดินทางในกรณีทางานนอกสถานที่ สวัสดิการเกี่ยวกับชุดฟอร์ม
สาหรับการทางาน สวัสดิการเกี่ยวกับการอบรม และ การสัมมนาต่างจังหวัด ฯ
6. การตรวจสุขภาพประจาปี
การกาหนดค่ าตอบแทนของพนักงาน
ฝ่ ายบริ หารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงิ นเดื อนในแต่ละตาแหน่งงาน ซึ่ งได้มีการเปรี ยบเที ยบกับตลาดให้
สามารถแข่งขันได้ พร้อมกันนี้ ยงั มีการนาเสนอนโยบายเพื่อขอแนวทางและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการสาหรับการ
บริ หารเรื่ องค่าตอบแทนพนักงานในกรณี ที่มีเหตุการณ์สาคัญ เช่น กรณี การเพิ่มค่าแรงขั้นต่าเป็ น 300 บาท บริ ษทั และ
กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ร่วมปรึ กษาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน ต้นทุนการ
ก่อสร้าง และ การไหลออกของพนักงาน สาหรับการขึ้นเงินเดือน หรื อ จ่ายโบนัสพนักงานของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ใน
เครื อ จะมีการขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนทุกครั้ง โดยแนวการประเมินผลจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการ
ทางาน ความตั้งใจ และ เนื้อหาของงานที่ปฏิบตั ิร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผล 2 ครั้งต่อปี
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ โดยได้ดาเนินการจัดทาระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซึ่งใช้
ตรวจสอบผลงานขององค์กรโดยรวม และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น พนักงาน ความต้องการของ

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ลูกค้า ระบบและกระบวนการในองค์กร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลที่ได้จากกระบวนการทางาน และพนักงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร และนามาพัฒนาปรับปรุ งวิธีการทางานให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริ ษทั ยังมีการส่ง
พนักงานไปอบรมสัมมนาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
นอกจากนั้นบริ ษทั จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ที่ตอ้ งใช้ในการทางาน รวมทั้งพัฒนาด้าน
การบริ หารจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับขึ้นมาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับที่สูงขึ้น และพัฒนา sub business ของตนเอง
ให้ขยายงานได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยงั ได้มีการฝึ กอบรมให้พนักงานมีการตรวจสอบระหว่างสายงานในเรื่ องความเสี่ ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต เพื่อให้มีการทบทวนความเสี่ ยงตลอดเวลา
ในปี 2550 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั สามารถ
ผ่าน และได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชนั่ 2000
ในเดือนธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการอบรมและวิธีการในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น โดย
บริ ษทั สามารถผ่าน และได้รับการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชนั่ 2008
ในเดือนตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management ISO 9001
เวอร์ชนั่ 2015
สรุปการฝึ กอบรมพนักงานและแรงงานประจาปี
จานวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จานวนพนง.และแรงงานที่เข้ารับการฝึ กอบรม

2559
47

2560
73

2561
64

1,724

1,555

1,648

นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความปลอดภัย
ด้วยบริ ษทั ฯ มีความห่ วงใยต่อชีวิตและสุ ขภาพของพนักงานทุกคนดังนั้นจึ งเห็ นสมควรให้มีการดาเนิ นงาน
ด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ควบคู่กนั ไปกับหน้าที่ประจาของพนักงาน จึงได้
กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. ให้ถือเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน
และต้องให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
2. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ต้องหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา ให้คาแนะนา และเป็ นตัวอย่างที่ดี ในเรื่ องเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานทุกแห่ง บริ ษทั ฯ จะสนับสนุน ในเรื่ องต่อไปนี้ คือ :(ก) สภาพการทางาน และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเข้า – ออกที่เหมาะสม
(ข) มาตรฐาน และระบบการทางานที่ปลอดภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์
(ค) กฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
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(ง) การฝึ กอบรม แนะนา และให้ความรู ้ในเรื่ องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(จ) การรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัย ที่จะช่วยกระตุน้ จิตสานึกของทุกคนในเรื่ องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. ส่งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งสภาพการทางาน และวิธีการทางาน ให้มีความ
ปลอดภัย และได้ตามมาตรฐาน
5. พนักงานทุกคนจะต้องคานึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของตนเอง และ
ผูอ้ ื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เป็ นสาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
6. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
สถิตกิ ารเข้ ารักษาพยาบาล– กรณีเกิดอุบัตเิ หตุตามประเภทสวัสดิการทีบ่ ริษัทจัดหาให้

กองทุนทดแทน
บริ ษทั ประกันชีวติ
รวม
พนักงานทั้งหมด

2559
5
165
170
498

2560
12
128
140
530

(จานวน:ราย)
2561
2
88
90
541

จะเห็นได้วา่ บริ ษทั ฯ มีสวัสดิการ และ มีความพยายามในการลดอุบตั ิเหตุจากการทางาน ซึ่งถ้าเทียบกับ
ปริ มาณพนักงานและ แรงงานในแต่ละปี จะมีอตั ราส่วนที่ลดลง
 พนักงานที่ได้รับอุบตั ิเหตุจากการทางานบริ ษทั ฯ มีนโยบายดูแล และให้การรักษาอย่างเต็มที่ และยังให้
เงินเดือนปกติในช่วงลาหยุด


รองประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

นายวิโรจน์ เจริ ญตรา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 ก.ย. 59

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

นายศิริชยั สมบัติศิริ

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

54

65

อายุ
(ปี )

-Advanced Management Program,
Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of
Southern California
-บัญชี (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตร Capital market Academy
Leadership Program : 2007 จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
-หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัย ป้องกัน
ราชอาณาจักร
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
DAP รุ่ นที่ 25/2004
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง
George Washington University, U.S.A.
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร FN

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

(เมื่อรวมสัดส่วน
การถือหุ้นโดย
บุตรสาวคือ
นางสาว
นภัสสร เจริ ญ
ตราและบุตรชาย

18.32

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ธ.ค.60 - ปัจจุบนั
ก.พ.47 - ปัจจุบนั

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

เม.ย.53 – ปัจจุบนั

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

ช่ วงเวลา

รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

โรงแรมและภัตตาคาร

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ผลิตน้ าตาล

ประเภทธุรกิจ

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์
บมจ. พรี บิลท์

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บมจ.โอเอชทีแอล

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.น้ าตาลบุรีรัมย์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 ก.พ. 47

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศราวุธ บุษยรัตน์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 ก.พ. 47

กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

70

อายุ
(ปี )

-M.A (Economics) Old Dominion
University Virginia, U.S.A
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
AACP รุ่ นที่ 29/2018
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
DCP รุ่ นที่ 41/2004
(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

เด็กชาย
รุ่ นที่ 10/2004
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน วีริศ เจริ ญตรา
รวมแล้วมี
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP สัดส่วนการถือ
หุ้น 26.33%)
รุ่ นที่ 13/2004
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 25
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่ นที่ 20
-ปริ ญญาบัตร จากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร หลักสู ตร วปอ. รุ่ น
ที่ 26

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ต.ค.61 – ปัจจุบนั
ส.ค.54 – ปัจจุบนั
พ.ย.58 – ก.พ.61

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

มี.ค.54 – ปัจจุบนั
ก.พ.47 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ตาแหน่ ง

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

ต.ค.61 – ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บจก.อินฟิ นิท เทคโนโลยี คอร์
ปอเรชัน่
บจก.โอพีจีเทค

ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม

พัฒนาและให้บริ การด้าน
เทคโนโลยี

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
บจก.คัมเวล คอร์ ปอเรชัน่

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์
บมจ. พรี บิลท์

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
บจก.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์
สะพานควาย วัน
บจก.พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.ชินวะ เอส 39
บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมทที
เรี ยล
บจก.อีส แอม อาร์
บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
บจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
บมจ.บิลท์ แลนด์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

44
บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
21 เม.ย.2548

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

นายแพทย์สิทธิพร ศรี นวลนัด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 ก.พ. 47

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

53

56

อายุ
(ปี )

-ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-M.Sc. University of London
-Fellowship Royal College of Surgeons
of Glasgow, U.K.
-ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DCP
รุ่ นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิบตั รจากการผ่าน

-ปริ ญญาเอก วิศวกรรมโยธา
University of Maryland, U.S.A.
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมโยธา
University of Missouri, U.S.A.
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสู ตร
AACP รุ่ นที่ 29/2018
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP
รุ่ นที่ 11/2004

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

มี.ค.49 –ปัจจุบนั

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

2548-ปัจจุบนั

เม.ย.59 - เม.ย.61
2554 - 2559

2537 - ปัจจุบนั

พ.ค.61 – ปัจจุบนั

ก.พ.47 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ

กรรมการ

อาจารย์ประจาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริ ษทั ที่ปรึ กษา

รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
บจก.อีส แอม อาร์
บจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดิน
ปั สสาวะแห่งประเทศไทย(ในพระ
บรมราชูปถัมภ์)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
บจก.จามจุรี ยูไนเต็ด

ราชการ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สมาคมวิชาชีพ

รับเหมาก่อสร้าง

รัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมกีฬา

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
45

54

นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 มิ.ย. 50

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

การสอบ Director Examination จาก
สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย)
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร FN
รุ่ นที่ 25/2006
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP
รุ่ นที่ 46/2005
-วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร วปอ. รุ่ นที่ 61
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสู ง (บ.ย.ส.)รุ่ นที่ 19
-หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
(นธป.)รุ่ นที่ 5
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท การเงิน Georgia State
University,USA
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP
รุ่ นที่ 67/2007

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

2553 – ปัจจุบนั

มี.ค.54 – ปัจจุบนั
มิ.ย.50 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
บจก.นานมัง่ มี บิสซิ เนส
ให้เช่าห้องพัก

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์
บมจ. พรี บิลท์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

46
บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

นายสุเทพ ธาระวาส

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13 ก.ค. 60

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
เลขานุการบริ ษทั

นายณฐ หงศ์ลดารมภ์

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

55

49

อายุ
(ปี )

-ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
-ประกาศรับรองความรู้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานในงานที่ปรึ กษาทางการเงิน
(FA License)
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
CSP รุ่ นที่ 69/2016
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
DAP รุ่ นที่ 124/2016
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
APCG รุ่ นที่ 20/2015
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

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

ธ.ค.57 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ที่ปรึ กษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ธ.ค.60 – ปัจจุบนั
มี.ค.56 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รับเหมาก่อสร้าง
ผลิต/จาหน่ายเครื่ องดื่ม

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บริ หารอาคารชุด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
บมจ.เค พี เอ็น กรี น เอ็นเอนจี โซลูชน่ั โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
บจก.พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.ชินวะ เอส 39
บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมทที
เรี ยล
บจก.อีส แอม อาร์
บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
บจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
บจก.บิลท์ ฮาร์ท
บมจ.บิลท์ แลนด์
บริษทั จดทะเบียน
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.อิชิตนั

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.พรี บิลท์
บมจ. พรี บิลท์
บมจ. พรี บิลท์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
47

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
20 ธ.ค. 60

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

- ประกาศนียบัตรชั้นสู ง หลักสู ตร
การเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หาร
ระดับสู ง รุ่ นที่ 11 (ปปร.11) สถาบัน
พระปกเกล้า
- ปริ ญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่ น 2556 (วปอ. 2556)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
ELP รุ่ น 9/2017
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
RNG รุ่ น 8/2016
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
AACP รุ่ น 16/2014
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
DAP รุ่ น 106/2013

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
เม.ย.53 – ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

ให้บริ การทางยกระดับ

ประเภทธุรกิจ

48
บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

นายสิ ทธิพร ทรวงแสวง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
20 ธ.ค. 60

65

65

พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์

กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-Associate Civil Engineer No 6143

-ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 19
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่ นที่ 14
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 4

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.00

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ผูอ้ านวยการฝ่ ายก่อสร้าง

กรรมการ

พ.ค.56- พ.ค.57

กรรมการอิสระ

ตาแหน่ ง

2549-ปัจจุบนั

ธ.ค.60 - ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.บิลท์ แลนด์

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์

บริษทั จดทะเบียน
บมจ.พรี บิลท์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
49

50

48

นายพูลสิ น ชาตะกูล

อายุ
(ปี )

นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP
รุ่ นที่ 123/2016

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

0.00
(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

(ไม่มีผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
เข้าถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ)

0.02

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมต้นทุน

กรรมการ

ก.ย.58 – พ.ค.60

2548-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้ างอาวุโส

ตาแหน่ ง

2549-ปัจจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์

รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษทั ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.บิลท์ แลนด์

บริษทั จดทะเบียน
บมจ. พรี บิลท์

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษทั

50
บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั
PREB
X
A , //
A,/
Y
Y
Y
A,/
/
/
A,/
A,/

A,/

A,/

PREB = บมจ.พรี บลิ ท์
PBH = บจ.พรี บลิ ท์ โฮลดิง้
PPA = บจ.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป

บริ ษทั ย่อ ย
PBH

A,/

PCM

PCM = บจ.พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล
IAA = บจ.อีส แอม อาร์
PPG = บจ.พรี เ มี่ยมเพลส กรุ๊ป

หมายเหตุ:
/ = กรรมการ
X=ประธานกรรมการ
//=กรรมการผูจ้ ดั การ
Y=กรรมการตรวจสอบ A= กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

รายชื่ อ
นายศิริชยั สมบัตศิ ริ ิ
นายวิโรจน์ เจริ ญตรา
นายแพทย์สิทธิพร ศรี นวลนัด
นายศราวุธ บุษยรัตน์
รศ.ดร.ธนิ ต ธงทอง
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
นายณฐ หงศ์ลดารมภ์
นายสุเ ทพ ธาระวาส
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์

รายชื่ อ บริ ษทั

ผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผู้บริ หารในบริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ วมหรื อ บริ ษทั ที่เกีย่ วข้ อ ง

A,/

A,/
A,/

IAA

A,/

A,/

A,/

A,/

SHINWA

PPD
= บจ.พรี เ มี่ยม เพลส ดีเ วลลอปเม้นท์
SHINWA =บจ.ชินวะ เอส 39
SPV 1 =บจ.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน

A,/

A,/

PPA

บริ ษทั ร่ วมค้ า
PPD
A,/

เงินลงทุน
SPV1

บริ ษทั ที่เกีย่ วข้ อ ง
PPG

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
51

52

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มี เจตนารมณ์ ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์การที่ มีระบบบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ งจะช่วยสร้างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมุ่งมัน่ พัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
ประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนดไว้
บริ ษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยคานึงถึงสิ ทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
อิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บและเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผลู ้ งทุน

และการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ น

 ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อกากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบและข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรม
 ให้ความเป็ นธรรมและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ อย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความสามารถและประสิ ทธิภาพที่เพียงพอ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสี่ยงอยูเ่ สมอ โดยมีการควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
 การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย
 คณะกรรมการจะถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ (Code of Conduct) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วและดูแลให้
พนักงานในองค์กรปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม (Code of Conduct) ดังกล่าวด้วย
ในปี 2561 บริษัทได้ ปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ทาหน้าที่ แทนตน และมี สิทธิ ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญของบริ ษทั บริ ษทั จึ ง
ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน และให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน โดยดาเนิ นการให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ
ของบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นกาไร การเลื อกตั้งกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กาหนด
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จานวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญที่มีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะไม่กระทาการใด
ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีการปฏิบตั ิที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั สนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่ วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสื อมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
2. บริ ษทั มอบหมายให้ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบี ยนหุ้น และจัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 14 วัน โดยหนังสื อนัดประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยระบุ
วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ เสนอไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น
รับทราบเรื่ องที่จะมีการพิจารณาในที่ ประชุม บริ ษทั หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า
เนื่องจากไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
3. บริ ษทั อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงอย่างเต็มที่ ใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ จึงจัดประชุมที่ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ
4. บริ ษ ัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น ส่ งค าถามล่ วงหน้า เสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อกรรมการ โดยแจ้ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่ องที่เสนอมาไว้อย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั
การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด จัดหาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด และโปรแกรมการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นมาใช้ในการลงทะเบียน ลงคะแนน นับคะแนน แสดงผลและบันทึ กไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็ วถูกต้อง และแม่นยา
2. ประธานกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ(ผูบ้ ริ หารสูงสุด) ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ได้เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งเพื่อร่ วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. บริ ษทั จัดให้ผถู้ ือหุ้นลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใส และให้ใช้สิทธิออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องแยกออกจากกัน ใน
กรณี ที่วาระนั้นมีเรื่ องพิจารณาหลายรายการ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่ องได้อย่างเป็ นอิสระ
4. คณะกรรมการกาหนดให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น รายการที่เกี่ ยวโยงกัน การทารายการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ เมื่อมีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
5. ประธานในที่ ป ระชุ มให้เ วลาอย่างเพียงพอในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น ตั้งค าถามต่ อที่ ป ระชุ มในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
การจัดทารายงานการประชุม และเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการบันทึกข้อมูลสาคัญไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมรายละเอียดสาคัญ
ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนโดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนน
รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบก่อนเริ่ มการประชุม
- บันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นในวาระต่าง ๆในที่
ประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมได้รับทราบ
- บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจนพร้อมทั้งบันทึกจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ทั้งที่เห็น
ด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงในทุก ๆวาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง
- บันทึ กรายชื่ อพร้อมตาแหน่ งของกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ ลาประชุมเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบถึงการมีส่วนร่ วมของกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง
2. บริ ษทั ได้เผยแพร่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายในวันทาการ
ถัดไปและเผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้การสนับสนุน และให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมไม่วา่ จะเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติเพื่อเป็ นการปกป้ องสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิดงั นี้
การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริ ษทั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
2. บริ ษทั ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุ้นทุกรายในการออกเสี ยงลงคะแนนในแบบหนึ่ งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยงเพื่อความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ ือหุน้ หุน้ ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสี ยงเท่าเทียมกันคือหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
1. บริ ษทั มีกระบวนการและช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาส
ให้เสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น และเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารั บการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ก่ อ นวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้โ ดยบริ ษ ัท ประกาศแจ้ง รายละเอี ย ดพร้ อ ม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียด ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 3 เดือนทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในการใช้
สิ ทธิ เสนอเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของบริ ษทั และสิ ทธิ ในการเลื อกตั้งกรรมการอิสระมาดูแล
ผลประโยชน์แทนตน
บริ ษทั ดาเนิ นการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ และเป็ นไปตามวาระที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มี
การสลับ เพิม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลงวาระ หรื อข้อมูล
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การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั กาหนดแนวทางการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยบริ ษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่ จะไม่ให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นบุคลากรของ
บริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุ ไว้ในรายงานประจาปี และจรรยาบรรณในการปฏิ บัตงาน (Code of
Conduct)ซึ่งเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และปฏิบตั ิตาม
การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเองคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะที่ถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อขายโอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ทารายการดังกล่าวนอกจากนี้ กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารยังได้รับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบ บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แล้ว
1. บริ ษทั เปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยมีการเปิ ดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่
เกี่ยวโยงการกาหนดราคา และมูลค่าของรายการรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบอย่างชัดเจน
2. รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้านอกเหนือจากการแจ้ง
รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วบริ ษทั ยังได้เปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ด้วย
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายในได้แก่พนักงานผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกได้แก่ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มน่ั ใจว่า สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ ได้รับการคุม้ ครอง และดูแลเป็ นอย่างดีตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและกฎระเบี ยบต่างๆที่ เกี่ ยวข้องโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิที่ดีไว้ในจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั ิงาน (Code of Conduct)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปได้รับทราบข่าวสารที่สาคัญอย่างถูกต้อง ครว
ถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั มีการเปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การถือหุ ้นของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ทั้งทางตรง และทางอ้อม ข้อมูล
โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนการถือหุน้ ความเสี่ ยงหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
ทราบถึงโครงสร้างของบริ ษทั และสิ ทธิของตนเองโดยเปรี ยบเทียบกับผูถ้ ือหุน้ อื่น
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2. บริ ษทั เผยแพร่ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ในการปฏิ บัติงาน ข้อบังคับ บริ ษทั ข้อมู ลบริ ษ ัท ลักษณะการด าเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั งบการเงิ น ข่ าวประชาสัมพัน ธ์
โครงสร้างการถือหุ ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุ รกิจ ข้อมูลเกี่ ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ข้อมูลด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ หนังสื อนัดประชุม ผลการดาเนิ นงาน อัตราส่ วนทางการเงิ น ประวัติการจ่ายเงิ นปั นผล และการดาเนิ น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
3. บริ ษทั มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นหน่วยงานเฉพาะที่ รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และนัก
ลงทุ น ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น ข้อมูลอื่นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ผูส้ นใจข้อ มูล เพื่ อประกอบการพิ จารณาลงทุ น สามารถติ ดต่ อสอบถามข้อมู ลได้ที่แ ผนกนักลงทุ นสัม พัน ธ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
ในรอบปี 2560-2561ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูล และแจ้งสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือ
หุน้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุ ปเป็ นจานวนครั้ง/ปี ได้ดงั นี้
2560
2561
-Analyst meeting

4

2

-Company visit

1

3

-Opportunity day

-

1

ทั้งนี้ ทุกๆ 3 เดือน บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อแนะนาจากลูกค้า
ตามโครงการ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 84.66% (ปี 2560 อยูท่ ี่ 85.61%)
4. บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชี การวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริ หาร ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญในรายงานประจาปี อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
5. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการซื้ อ – ขายหุ ้น หรื อถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ทารายการ
6. บริ ษทั กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยมี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรอง ซึ่งค่าตอบแทนเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการ
และกรรมการผูจ้ ัดการที่ มี คุณสมบัติให้ทางานกับบริ ษทั ต่อไป สาหรั บค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไม่รวมกรรมการผูจ้ ัดการ
เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
7. บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญและเพื่อการ
พัฒนาให้บริ ษทั เจริ ญก้าวหน้า เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน
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หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยรายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ โดยผู ้
แจ้งเบาะแสจะได้รับการคลุม้ ครองอย่างเป็ นธรรมตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนดไว้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบ บทบาทในการกาหนดนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยมีการกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริ ษทั บนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์
ไปบริ หารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ ามีวิสัยทัศน์มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นด้า นต่ า ง ๆอย่า งเหมาะสมมี ค วามซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต และมี ค วามเป็ นอิ สระในการตัด สิ น ใจ
คณะกรรมการได้ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในด้านต่างๆดังนี้
โครงสร้ างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิมีคุณสมบัติทกั ษะความรู ้และมีประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจานวน 9 คนประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 คน
2. กรรมการที่เป็ นอิสระ
6 คน
3. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน
ถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งบริ ษทั มีกรรมการที่เป็ นอิสระ 6 คน มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งคณะโดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และไม่ได้ดารงตาแหน่ ง
ประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆกับฝ่ ายบริ หารซึ่งมีความเป็ นอิสระอยางแท้จริ ง
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย จากัดจานวนบริ ษทั จดทะเบี ยนที่
กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ งกรรมการได้ไม่เกิ น 5 แห่ งโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็ นว่าเป็ นจานวนที่
กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่าเสมอ แต่คณะกรรมการไม่มีนโยบายจากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการ เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดีและให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ตามแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมาย การบัญชี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การโดยให้แจ้งต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริ ษทั ที่ไปดารงตาแหน่งทั้งนี้จะไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5แห่ง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถมีทกั ษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณ
ได้อย่างอิสระมีความเป็ นผูน้ าทาหน้าที่กาหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจกลยุทธ์เป้ าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
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ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลติดตามผลการดาเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับ
นโยบายกฎระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและกาหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. กาหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมากรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึง
ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมและถูกต้อง
4. จัดให้บริ ษทั ดาเนินงานตามกฏหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุ จริ ตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะทาให้เกิดการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมถึงการละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ฯ นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จที่
ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนการคอรัปชัน่ (Anti-Corruption)โดยให้หลีกเลี่ยงกรณี ที่จะมีการทาธุรกรรมที่มีความ
เสี่ ยงที่ อาจจะเป็ นผลให้เกิ ดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และกาหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรงในกรณี ที่
พนักงานบริ ษทั ฯ มีการทุจริ ตและคอรัปชัน่
5. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการให้การสนับสนุ น
ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่ จะทาได้ โดยให้กาหนดวิธีการทางานที่ ไม่สร้างความเดื อดร้อนต่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จดั ให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็ นครั้งคราวด้วย
6. จัดให้บริ ษทั ฯดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ งถึงความรับผิดชอบ และ จริ ยธรรมแบบยัง่ ยืนในทุกกระบวนการของวงจร
ธุ ร กิ จ โดยให้ค านึ งถึ ง บุ ค คลดัง ต่อ ไปนี้ ได้แ ก่ ผูข้ ายสิ น ค้า (Supplier) ผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า (Customer)และ ผูแ้ ข่ ง ขัน
(Competitor)
7. ต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี
8. กาหนดให้มีสานักตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ติดตาม สอบทานการ
ดาเนินงาน และระบบการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพพร้อมทั้งให้คาแนะนา
ข้อเสนอแนะ และเป็ นที่ปรึ กษาของหน่วยงานรับตรวจ
9. จัดให้มีหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและดูแลให้บริ ษทั มีการ
ปฏิ บตั ิตามกฎหมายข้อบังคับของบริ ษทั ระเบี ยบปฏิ บัติต่างๆที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศต่างๆ
10. คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้
ในรายงานประจาปี
11. พิจ ารณารายการที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการระหว่างกัน อย่า ง
เหมาะสมโดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและมี การดู แลให้ปฏิ บัติตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อสาธารณชน
12. การติดตาม และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั จากการรายงานของฝ่ ายจัดการในการรายงานผล
การดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งบริ ษทั ได้มีการกาหนด และประเมินความเสี่ ยงโดยกาหนดมาตรการป้ องกัน
และระบบจัดการความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิผลครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าซึ่ งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่ วมประชุม
ได้เว้นแต่กรณี มีวาระพิเศษประธานกรรมการหรื อกรรมการตามจานวนที่กฎหมายกาหนดสามารถเรี ยกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความ
จาเป็ นคณะกรรมการมีกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุกเดือนโดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูส้ ่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มพร้ อมระเบี ยบวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุมก่ อนการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้งโดยเป็ นการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม 1 ครั้งทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระและสามารถติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่ วม
ประชุม หรื อออกเสี ยงในวาระนั้นการพิจารณาว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
รายงานการมีส่วนได้เสี ยซึ่งกรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่จดั ทารายงานดังกล่าว
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ประเมินตนเองเพื่อช่วยให้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในปี ที่ผ่านมาและเพื่อให้
การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชดั เจนขึ้น ซึ่ งการประเมินตนเองเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิ ทธิ ภาพในการปฎิบตั ิหน้าที่ โดยผลการประเมินและ
ข้อคิดเห็นของกรรมการได้นาไปใช้เพื่อการปรับปรุ งการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และของกรรมการในแต่ละปี โดยแบบที่
ใช้ในการประเมินได้ใช้ แบบตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และนามา
ปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม การประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้ทาการประเมินตนเองดังนี้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
แบบประเมิน แบ่งออกเป็ น 6 หัวข้อได้แก่
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 การทาหน้าที่ของกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
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การให้ คะแนน
แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและ
เปรี ยบเทียบผลการประเมินของแต่ละปี ได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงั นี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการ ได้ร่วมกันประเมินโดยการให้
คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการของบริ ษทั สาหรับปี 2561 มีคะแนนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ
แบบประเมิน แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การให้ คะแนน
แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและ
เปรี ยบเทียบผลการประเมินของแต่ละปี ได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงั นี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการ ได้ร่วมกันประเมินโดยการให้
คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการของบริ ษทั สาหรับปี 2561 มีคะแนนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่ อยรายบุคคล
แบบประเมิน แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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การให้ คะแนน
แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและ
เปรี ยบเทียบผลการประเมินของแต่ละปี ได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงั นี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน
เลขานุการบริ ษทั จัดส่งแบบประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล ให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินตนเองตามคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่ กรรมการดารงตาแหน่ ง และเมื่อกรรมการประเมิ นตนเองเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งนาส่ งให้เลขานุ การบริ ษทั รวบรวมโดย
ภาพรวมผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล สาหรับปี 2561 มีคะแนนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารระดับสู ง(กรรมการผู้จดั การ)
กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ร่ วมกันประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ประจาปี 2561
และมีการสรุ ปผลการประเมินร่ วมกัน เพื่อนามาทบทวนและหาแนวทางแก้ไข เนื้อหาการประเมินครอบคลุมแบ่งออกเป็ น 3 หมวด
ได้แก่
1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฎิบตั ิงาน
3. การพัฒนาตนเอง
การให้ คะแนน
แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและ
เปรี ยบเทียบผลการประเมินของแต่ละปี ได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงั นี้
0 = ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
N/A = ไม่มีขอ้ มูล หรื อไม่สามารถนามาใช้ได้
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า 85% = ดีเยีย่ ม
มากกว่า 75% = ดีมาก
มากกว่า 65% = ดี
มากกว่า 50% = พอใช้
ต่ากว่า 50% = ควรปรับปรุ งทั้งนี้
ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ สาหรับปี 2561 มีคะแนนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั ใน
ธุ รกิ จเดี ยวกัน ซึ่ งอยู่ในรู ปของเงิ นเดื อน โบนัส โดยขึ้ น อยู่กับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแต่ละท่ าน และจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารในรู ปของเบี้ยประชุมเท่านั้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การอบรมสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมอบรมหรื อสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ โดยกรรมการบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสู ตรกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) แล้วได้แก่หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร The
Role of Chairman (RCP) หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG) เป็ นต้น ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้มีการส่งกรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรต่างๆตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่โดยคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เลขานุการ
บริ ษทั จัดประชุมร่ วมกันระหว่างกรรมการผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งจัดเตรี ยม
เอกสารข้อมูลสรุ ปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ภาพรวมของธุรกิจโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โครงสร้างองค์กร
คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
กาหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี
แผนการสื บทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการได้กาหนดแผนในการสื บทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริ หาร และตาแหน่งงานในสายงาน
หลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก ทั้งนี้ บริ ษทั จัดให้มีการเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
บุคคลที่เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง ในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นตามตาแหน่งงาน
สาหรับผูบ้ ริ หารที่ได้รับการกาหนดให้เป็ นบุคลากรที่จะสื บทอดตาแหน่ง นอกจากจะต้องเป็ นผูท้ ี่พร้อมด้วยคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ การทางานในสายงานที่ เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับ การถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ และเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรการฝึ กอบรมที่จาเป็ นเพิ่มเติม เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้มีการส่งมอบงาน
เป็ นไปอย่างราบรื่ น และการบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษ ัท มีการวางระบบด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม
ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถตามที่กาหนด มีระบบ
ค่า ตอบแทนที่ เหมาะสม และเป็ นธรรม มี การก าหนดหน้าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับประกอบการพิจารณา
ค่าตอบแทน
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จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านของบริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
(CODE of CONDUCT)
บทนา
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ พัฒนาให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้
อย่างเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุ ร กิ จ อย่างมี จ ริ ยธรรม รั บ ผิด ชอบต่อ ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ยปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ลดการสร้ า ง
ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้จดั ทาจรรยาบรรณการปฏิบตั ิงานขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตลอด
มา จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริ ษทั จึงทบทวน และปรับปรุ งข้อปฏิบตั ิเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีไว้ใน “จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน” เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั คาดหวัง และยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ต่อไป
วิสัยทัศน์
มุง่ พัฒนาบุคลากร และความปลอดภัย เพื่อเสริ มสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
โดยรักษามาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ เวลา และบริ การที่ดี
พันธกิจ





พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการทางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และลูกค้า
สร้างงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้มาตรฐานระดับสากล
ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ควบคู่กบั
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

ค่ านิยม
ทางานอย่างมืออาชีพ มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องแคล่ว มีวสิ ยั ทัศน์ เป็ นมิตร จริ งใจ เชื่อถือได้
ปรัชญา
TOGETHER, WE BUILD TRUST
ขอบเขต
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานฉบับนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั
บุคคลซึ่งกระทาการในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
1. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเคารพ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ท้องถิ่นที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินธุรกิจ
1.2 ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
1.3 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั
1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อร่ วมมือส่งเสริ มการหลีกเลี่ยงการกระทาผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบต่าง ๆ
2. การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีจริ ยธรรม ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นส่ วนเพิ่มของจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แล้ว ให้ยึดถือ
และปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่ประกาศใช้
3. การให้ การรับของขวัญ ทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
การให้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริ การ การอานวยความสะดวก หรื อการเลี้ยงรับรองกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ปกติ มีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจที่ไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ห้ามมิให้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรื อผูท้ ี่บริ ษทั ทาธุรกิจด้วย
3.2 หลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อของกานัลใด ๆ จากคู่คา้ หรื อผูท้ ี่บริ ษทั ทาธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่ เป็ น
ธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่าที่เหมาะสม
3.3 หลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริ ษทั ทาธุรกิจด้วย
3.4 หลีกเลี่ยงการให้ หรื อการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคู่คา้
3.5 ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสู ง ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อจัดส่ ง
ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
4. การใช้ สิทธิทางสังคมและการเมือง
บริ ษทั เป็ นกลางทางการเมื อง ไม่ฝักใฝ่ นักการเมือง พรรคการเมือง หรื อกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ สนับสนุนให้ยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งด้านการเงิ น ทรัพยากร หรื อทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ไม่ว่า
โดยตรง หรื อโดยอ้อมแก่นกั การเมือง พรรคการเมือง หรื อกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าว
4.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มีสิทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ ง
รั ฐธรรมนู ญ แต่ห้ามแอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรั พย์สิน อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อใด ๆ ของบริ ษทั ไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินการทางการเมือง หากเข้าร่ วมต้องระมัดระวังการดาเนินการใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจว่า
บริ ษทั ให้การสนับสนุน
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5. การปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ ความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1 ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจ เอาใจใส่ อุทิศตนอย่างเต็มกาลัง มุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ
ของงาน และเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
5.2 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความสานึ กในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อผล
ของการปฏิบตั ิงาน
5.3 ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลตามที่กาหนด รวมทั้งไม่กระทา หรื อชักจูงผูอ้ ื่นให้
ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
5.4 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม หมัน่ ฝึ กฝน ศึ กษาหาความรู ้เพิ่มเติม เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ เพื่อนามา
พัฒนาการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
5.5 ผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษย์สัมพันธ์อนั ดี เป็ นผูน้ า
และเป็ นแบบอย่างที่ ดี เอาใจใส่ ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิ บตั ิงาน การสร้างขวัญกาลังใจ และยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม
5.6 ร่ วมเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ต่อสาธารณชน รวมทั้งปกป้ องรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ด้วยทัศนคติที่ดี
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การปฏิบตั ิงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ หลีกเลี่ยง
การกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1 ในกรณี ที่ทารายการเกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่าง
เคร่ งครัด
6.2 ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิจการที่แข่งขัน
กับธุรกิจของบริ ษทั หรื อกิจการใด ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.3 กรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน หรื อที่ปรึ กษาในบริ ษทั หรื อองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ
การไปดารงตาแหน่งนั้นจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และไม่กระทบการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในบริ ษทั
6.4 หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั เว้นแต่ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องทารายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยให้ทารายการนั้นเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Basis) ทั้งนี้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
7. การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริษัท
ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกไม่วา่ เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั
7.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ ผูม้ ี อานาจอนุ มตั ิให้เปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นข้อมูลที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
7.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั แล้ว
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8. ความรับผิดชอบต่ อบริษัท และทรัพย์ สินของบริษัท
ต้องใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เสี ยหาย สู ญหาย
หรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อบุคคลอื่น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
8.1 การปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั
8.1.1 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
8.1.2 ดู แ ลรั กษาทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ให้อ ยู่ใ นสภาพดี มิ ใ ห้ช ารุ ด สู ญ หาย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
8.1.3 ไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
8.2 การจัดทาเอกสาร และการเก็บรักษาข้อมูล
8.2.1 จัดทาเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด และสอดคล้องกับกฎหมาย
หรื อข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี
8.2.2 ห้ามปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารใด ๆ ของบริ ษทั
8.2.3 เก็บรักษาข้อมูล และทาลายตามกาหนดเวลา และตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดไว้ หรื อภายใต้ขอ้ กาหนด
ของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็ นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรี ยกใช้งาน เมื่อพ้นกาหนดการ
รักษาข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทาลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
8.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิงานถือเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั ไม่ควรใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
8.3.2 ห้ามเปิ ดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั แก่ผอู ้ ื่น
8.3.3 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั หรื อข้อมูลที่บริ ษทั ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.3.4 ห้ามเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุญาต
8.3.5 ห้ามนาซอฟท์แวร์ ที่ผิด กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แ วร์ ลิ ขสิ ท ธิ์ ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมิ ได้รั บ
อนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์น้ นั ๆ
8.3.6 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรื อติดตั้งอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริ ษทั ติดตั้งให้
8.3.7 ห้ามใช้อีเมล์ของบริ ษทั ในการส่ งข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้เสื่ อมเสี ย หรื อข้อความที่ หยาบคาย ลามก ข่มขู่
ก่อกวน หรื อสร้างความราคาญแก่ผอู ้ ื่น
8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บ
ไซด์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
8.3.9 ควรใช้อุปกรณ์ สื่อสารที่ บริ ษทั จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถื ออย่างมีจิตสานึ ก และความ
รับผิดชอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
8.3.10 ห้ามเข้าถึงระบบ หรื อข้อมูลที่ ไม่ได้รับอนุญาต หรื อมิได้มีไว้สาหรับตนโดนมิชอบ และทาความเสี ยหายแก่
ผูอ้ ื่น
8.3.11 บริ ษทั มี สิทธิ์ ในการตรวจสอบ ค้นหา ติ ดตาม และควบคุมการใช้ทรั พย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของ
พนักงานตามความเหมาะสม
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9. การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียด้ วยความเป็ นธรรม
9.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู ้
ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.1.1 ปฏิ บัติ หน้าที่ ด้ว ยความซื่ อสัตย์สุจ ริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจด าเนิ น การใดๆ ด้วยความโปร่ ง ใส ระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
9.1.2 นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ
อย่างสม่าเสมอ ครบถ้วนตามความจริ งและทันต่อสถานการณ์
9.1.3 แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายทราบถึ งแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
9.2 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษทั มีส่วนช่วยส่งเสริ ม และผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ น
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
9.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี
9.2.3 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
9.2.4 ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างแรงงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ กระทาด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงความรู ้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณฑ์
9.2.5 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
9.2.6 หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่ การงานของพนักงาน
หรื อคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
9.2.7 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรี ยนกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
9.2.8 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
9.2.9 ส่งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งกิจกรรมที่จดั ขึ้นภายใน และภายนอก
องค์กร
9.3 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั มุ่งมัน่ ตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า พร้อมกับสร้างความไว้วางใจ สร้างความน่ าเชื่อถือ ติดต่อกับ
ลูกค้าด้วยความสุภาพ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.3.1 ส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็ น
ธรรม
9.3.2 ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ ตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้า
ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
9.3.3 ให้ขอ้ มูลข่าวสาร คาแนะนาที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
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มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับ ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้า และไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
9.3.5 รับประกันสิ นค้า และบริ การ ภายใต้เงื่อนไข ระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
9.3.6 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและและบริ การ
9.4 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุ รกิ จกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ ดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็ น
ธรรม โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์
ร่ วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.4.1 ไม่ดาเนินการที่ทุจริ ตในการค้า กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีการดาเนินการทุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว และยุติธรรม
9.4.2 ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
9.4.3 จัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน ระเบียบการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนด
9.5 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยตุ ิธรรมตามหลักสากล โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.5.1 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริ ง
9.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
9.5.3 ไม่สนับสนุนให้มีการร่ วมมือกันเพื่อกระทาการหรื อสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
9.6 การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุ
รักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
9.6.1 สร้างจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
9.6.2 คืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คม และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
9.6.3 ดาเนินธุรกิจให้มีผลกระทบ หรื อความเสี ยหายต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
9.6.4 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
อย่างสร้างสรรค์
9.6.5 สื่ อสารกับชุมชน และสังคมอย่างสม่าเสมอ มีความโปร่ งใส เผยแพร่ และรายงานผลการดาเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มรับทราบ
10. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
10.1 บริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งคัด การไม่รับรู ้ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
10.2 ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
9.3.4

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

69

10.3 คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ทบทวนแก้ไขปรับปรุ งจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10.4 จรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิงานฉบับนี้ ไม่สามารถกาหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่ องดังนั้นกรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบตั ิตนในแต่ละสถานการณ์ทาในสิ่ งที่ถูกต้องหากมีปัญหาหรื อข้อ
สงสัยในการปฏิบตั ิงานเรื่ องใด ๆให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นหรื อฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ ายกฎหมายฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
11. การละเมิดจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิ าน
พนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานฉบับนี้ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทา
ผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิด แต่ไม่ดาเนิ นการให้ถูกต้อง มีบทลงโทษทางวินยั ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หักค่าจ้างหรื อพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิ กจ้าง บริ ษทั จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของ
ความผิดที่ได้กระทาขึ้นประกอบกับประวัติความประพฤติและเจตนาของผูก้ ระทาผิดซึ่ งอาจลงโทษตามข้อหนึ่ งข้อใดหรื อ
หลายข้อในคราวเดียวกัน นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
12. การรับข้ อร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแสด้ านจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิ าน
12.1 ถ้าพบหลักฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลซึ่ งกระทาการในนามบริ ษทั ละเมิด จรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน ดังนี้
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
เลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และกากับดูแล

E-mail address
nata@prebuilt.co.th
nuttapong@prebuilt.co.th
podjana@prebuilt.co.th

หรื อ แจ้งทางจดหมายปิ ดผนึก ส่งถึง ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถ.บอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
12.2 ข้อมูลเบาะแสที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของบริ ษทั ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชดั เจน และเพียงพอที่จะนา
สื บหาข้อเท็จจริ ง
12.3 ผูแ้ จ้งเบาะแส จะต้องกระทาการโดยสุจริ ต หากบริ ษทั พบว่าการแจ้งเบาะแสมีเจตนาในการกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับ
ความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง บริ ษทั จะดาเนินการตามที่เห็นสมควร
12.4 ชื่อ และข้อมูลส่วนตัวของผูแ้ จ้งเบาะแสจะรับทราบเฉพาะผูร้ ับข้อร้องเรี ยนเท่านั้น
12.5 ผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง และจะได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม
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9.2 คณะกรรมการ และการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการทั้ง 3 คณะจะเป็ นผูก้ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายศิริชยั สมบัติศิริ
นายวิโรจน์ เจริ ญตรา
นายศราวุธ บุษยรัตน์
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
นายแพทย์สิทธิพร ศรี นวลนัด
นายณฐ หงศ์ลดารมภ์
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
นายสุ เทพ ธาระวาส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และมีความรู ้ดา้ นบัญชีการเงิน และ เศรษฐกิจ)
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ (เป็ นกรรมการบริ หารและเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการเงิน และเศรษฐกิจ)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ ดา้ นบัญชีการเงิน และกฏระเบียบต่างๆ)
กรรมการ (เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามร่ วม และเป็ นกรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ )
กรรมการ (เป็ นกรรมการบริ หารและเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นบัญชีการเงิน)
กรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ กฏระเบียบส่ วนงานราชการและ กฏหมาย)
กรรมการอิสระ (เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ และกฏหมายต่างๆ)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อการมีระบบ บริ หารที่
มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และกาหนดแนวทางให้มีการทบทวน นโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริ ษทั
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ นธรรม และได้กาหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการประกาศ
และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มีการติดตาม การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
 ให้มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใช้วธิ ีการทางานที่ไม่กระทบต่อสังคม พร้อมกันนี้ให้มีการเข้าช่วยเหลือ
ชุมชนที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินการก่อสร้างร่ วมกับ เจ้าของโครงการด้วย พร้อมกันนี้ให้บริ ษทั ฯใช้นโยบายที่ช่วยดูแล
สิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน
 บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อ
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การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ นรวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซ่ ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดรวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ
56-1)
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุ มภายใน อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูส้ อบทานการประเมินระบบ การ
ควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (บริ ษทั
ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด เป็ นบริ ษทั ภายนอกทาการตรวจสอบบัญชีภายใน) ทาหน้าที่สอบทานการปฏิบตั ิงาน
ในฝ่ ายต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในปี 2561 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบภายในพบว่า
บริ ษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือในระบบควบคุมภายใน โดยบริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบที่มีการกาหนดไว้ และ
มีการควบคุมความเสี่ ยงต่างๆให้อยูใ่ นระดับต่า และให้บริ ษทั ฯ อธิบายพร้อมแสดงวิธีจดั การในการลดความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ให้ทราบโดยทัว่ กันด้วย
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมมีประสิ ทธิผลโดยปฏิบตั ิตาม
กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสัมพันธ์กบั การดาเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ กรและสภาพแวดล้ อมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจที่ชดั เจน วัดผลได้ และมีการ
ทบทวนพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนดเป็ นระยะๆ มีการจัดทาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการ
จัดทาอานาจดาเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่สาคัญมีการทบทวนเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พฒั นาระบบการประเมินผลการปฎิ บตั ิงานโดยใช้
ดัชนีช้ ีวดั KPI สาหรับผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดไว้
2. การบริ หารความเสี่ ยงคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการพิจารณา
ประเมินปั จจัยความเสี่ ยง ทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ ยงที่
สาคัญตามผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกาหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง โดยการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับแผน
ธุรกิจ
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหารบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
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และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมตั ิรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน และมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูลบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่ อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีขอ้ มูลที่สาคัญ
ในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆไว้
เป็ นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
5. ระบบการติดตามและประเมินผลบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดาเนิ นงาน
อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งกาหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจาปี 2561 ซึ่งประเมินโดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย และมีความเห็ นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล มีความเพียงพอ เหมาะสมที่จะสามารถ
ป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในปี 2561 บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยงและปั ญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานพร้อมกับประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเ่ พื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ให้ผลการดาเนิ นงานมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ องการบริ หารและการจัดการ การก่อสร้าง การประมูลงาน การประมาณราคา
ไอที การขาย คลังสิ นค้า งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชีการเงิน ทั้งนี้ ได้มอบหมายและติดตามให้ผบู ้ ริ หารที่
รับผิดชอบในแต่ละส่ วนงานดาเนิ นการตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานตามที่ได้กาหนดไว้รวมทั้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้รั บผิด ชอบต่อ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมทั้ง สารสนเทศทางการเงิ น
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิ น
และไม่ใช่การเงินดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกันและนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ห้ามประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อ
บริ ษทั มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทากับบริ ษทั หรื อ
ถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั
6. จัดให้บริ ษทั ฯดาเนิ นงานตามกฏหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุ จริ ตและไม่มีการประกอบธุ รกรรมอันจะทาให้เกิ ดการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รฯ นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิจที่ ไม่ให้มี
พฤติกรรมสนับสนุนการคอรัปชัน่ Corruption โดยให้หลีกเลี่ยงกรณี ที่จะมีการทาธุรกรรมที่มีความเสี่ ยงที่อาจจะเป็ น
ผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และกาหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรงในกรณี ที่พนักงานบริ ษทั ฯ มีการทุจริ ต
และคอรัปชัน่
7. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ น การอย่างระมัดระวังต่อ การรั กษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึ งการให้การสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ สัง คมในทุ ก โอกาสที่ จ ะท าได้ โดยให้ก าหนดวิธีก ารท างานที่ ไ ม่ สร้ า งความเดื อ นร้ อ นต่ อ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จดั ให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็ นครั้งคราวด้วย
8. จัดให้บริ ษทั ฯดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ งถึงความรับผิดชอบ และจริ ยธรรมแบบยัง่ ยืนในทุกกระบวนการของวงจรธุรกิ จ
โดยให้คานึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้า Supplier ผูซ้ ้ือสิ นค้า Customer และ ผูแ้ ข่งขัน Competitor
9. จัดให้มีคณะกรรมการป้ องกันความเสี่ ยง อย่างเป็ นรู ปธรรม (มี การจัดตั้งคณะกรรมการป้ องกันความเสี่ ยง และ
ประเมินความเสี่ ยงในเดือน พฤษภาคม 2556)
10. ต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นใน
การประชุมสามัญประจาปี
11. พิจารณาอนุมตั ิการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
12. มติของที่ประชุมกรรมการให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดวงเงินและมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการ ในการรับงาน/รับประมูลงานจากลูกค้าไว้
ดังนี้ (มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่ 13 ตุลาคม 2548)
- กรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจอนุมตั ิการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 200 ล้านบาทต่อโครงการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอานาจอนุมตั ิการรับงานได้ไม่เกินมูลค่า 400 ล้านบาทต่อโครงการ
ทั้งนี้ ทั้งกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอานาจอนุมตั ิการรับงานรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 800 ล้านบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกว่าวงเงินข้างต้น ให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555ได้กาหนดวงเงินและมอบอานาจให้
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจอนุมตั ิการรับงานได้ไม่เกิน 3,000
ล้านบาท /โครงการ หากเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวให้ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ ทั้ง 2 คนรวมกัน มีอานาจอนุมตั ิการขอวงเงินกูย้ ืมได้ไม่เกิ น 30
ล้านบาทต่อเดือน และมีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสิ นทรัพย์ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อเดือน และให้รายงานการทา
รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป สาหรับการลงทุนในหลักทรัพย์
ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การอนุมตั ิการลงทุนในสิ นทรัพย์และหลักทรัพย์ จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย(มติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 วันที่
13 ตุลาคม 2548)
บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
2. ลงคะแนนเสี ยงชี้ขาด ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
4. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. นายศราวุธ บุษยรัตน์*
2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
3. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์*

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จานวนครั้งของการประชุมทั้งปี
* มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน

การเข้าร่ วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด
ปี 2560
4/4

ปี 2561
4/4

4/4
4/4

4/4
4/4

4

4
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หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู ้
ตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
6. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน และอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
8. กากับดูแลให้ผสู ้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการทางาน
9. จัดให้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกัน หรื อแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการ
ป้ องกันเพื่อลดความเสี่ ยงนั้น
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
12. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูส้ รรหาผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมของผูท้ ี่จะมาเป็ นกรรมการอิสระ และ
นาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งจะทาหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ในกรณี ที่มีกรรมการลาออกและทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริ หารเข้า ร่ วมประชุมเพื่อซักถามข้อมูล และจะเสนอรายชื่อ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการหรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิตามข้อบังคับบริ ษทั คณะกรรมการและจานวนการเข้าร่ วมการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2560-2561 มีดงั ต่อไปนี้
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การเข้าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายศราวุธ บุษยรัตน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2560
3/4

ปี 2561
2/2

2 . รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
3. นายวิโรจน์ เจริ ญตรา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/4
4/4

2/2
2/2

4. นายณฐ หงศ์ลดารมภ์*

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/4

2/2

จานวนครั้งของการประชุมทั้งปี

4

2

* ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ ซึ่งได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการ และ/หรื อ ตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตั้งแต่กรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป
เมื่อครบวาระ หรื อตาแหน่งว่างลง หรื อเพิ่มเติม
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม /ทดแทน /ครบวาระ)
2.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูง ตั้งแต่ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป
3. เสนอแนะวิธีประเมินผลการทางาน ของกรรมการและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประเมินผลของกรรมการและคณะกรรมการบริ ษทั
4. เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใด รวมถึงบาเหน็จ ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฎิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงผลตอบแทนและโบนัส โดย
คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษทั
6. พิจารณาภาพรวมและกรอบการการขึ้นเงินเดือนประจาปี และการจ่ายเงินโบนัสประจาปี หรื อผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริ ษทั
กาหนดให้พนักงานและผูบ้ ริ หาร เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
7. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม
และอย่างเป็ นระบบ
8. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์
9. ปฎิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อเสนอ
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการด้วย
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โดยบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อมีตาแหน่งว่างลง
และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่มเติม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท
1.การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
(1) กรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน) และได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิ สระ รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งใน
ปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการ
ทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการ
ให้ หรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ว ยการรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ า ประกันการให้สิน ทรั พ ย์เ ป็ นหลักประกัน หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามี ภาระหน้าที่ ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ตามวิธีการคานวณ มูลค่าของ
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

78

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผู ้
มีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึงมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ หบริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งใดปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ ภายหลังได้รับ การแต่ง ตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯแล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รั บ มอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือ
ว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
จานวนของกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด โดยมีจานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั จะ
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวนไม่เกิน 1 ใน 3 และจานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรื ออย่าง
น้อย 1 ใน 3 แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
1.ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (Non-Cumulative Voting)
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(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พึง
จะมี หรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
2. การพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการ
(ก) การพ้นตาแหน่งตามวาระ
้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3
- ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
- กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
- กรรมการผูพ้ น้ จากตาแหน่งนี้จะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(ฉ) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3. ในกรณีทกี่ รรมการว่ างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
 วิธีการคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั
แบ่งเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อนั เนื่องจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจด้านการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย อสังหาริ มทรัพย์โดยคานึงถึงความจาเป็ นขององค์กรและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณากลัน่ กรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
กรณีที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกาหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู ้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจด้านการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย อสังหาริ มทรัพย์โดยคานึงถึงความจาเป็ น
ขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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2. การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริ ยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยมี
ปั จจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กฎหมาย ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการในแนวทาง
เดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กร ประสบผลสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายซึ่งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดและ
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรกมารสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
กรณี ผบู ้ ริ หารในตาแหน่งอื่นๆกรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง

นโยบายกาหนดค่ าตอบแทน
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลในแต่ละปี โดย
พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
เพื่อให้สะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดประเภทของกรรมการ
และให้นิยามของกรรมการออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1.
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”
2.
กรรมการที่มาจากบริ ษทั ในเครื อ โดยบริ ษทั ในเครื อหมายถึง นิติบุคคลที่บริ ษทั เข้าไปถือหุน้ ทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ตั้งแต่ร้อยละ 50
3.
กรรมการที่มาจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหมายถึง นิ ติบุคคลที่บริ ษทั เข้าไปถือหุ ้นทั้งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลที่มีนิยามเข้าข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4.
กรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หมายถึงกรรมการที่ เป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ร้อยละ 5
5.
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หมายถึงบุคคลที่เป็ นลูกจ้างประจา ทาหน้าที่บริ หารบริ ษทั มีตาแหน่งหน้าที่ชดั เจนในบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 ท่าน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ในบริ ษทั ดังกล่าวตาม
สัดส่วน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั
ดังกล่าว ในการควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
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กลไกลในการกากับดูแลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การทารายการระหว่าง
บริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
และกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมตั ิการเพิ่มทุน หรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ น
ต้น
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
จากผลการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2547 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิขอ้ กาหนด หลักเกณฑ์และ
บทลงโทษ ในเรื่ องการควบคุมและการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั อย่างรัดกุม โดยเห็นสมควรที่จะกาหนดนโยบาย และวิธีการ
ดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ที่จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้
1. ให้ความรู ้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งพนักงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่ องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริ ษ ัท ก าหนดให้ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่ งสาเนา
รายงานนี้ ให้แก่เลขานุการบริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ซึ่ งกาหนดไว้เป็ นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์
3. บริ ษทั ได้แจ้งให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ บริ ษทั จะแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผอู ้ ื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงการห้ามนาโปรแกรมหรื อการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ก่อนที่จะได้การอนุมตั ิ เพื่อป้ องกันไวรัส และ การทาละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ข้อมูลของบริ ษทั
หากพนักงานกระทาการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั จะดาเนินการทางวินยั เพื่อพิจารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี ดงั นี้
เป็ นการกระทาผิดครั้งแรก
ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
เป็ นการกระทาผิดครั้งที่สอง
ตัดค่าจ้าง / พักงาน
เป็ นการกระทาผิดครั้งที่สาม
เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย
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ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ 3/2554 เพื่ อ ให้ก ารซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์เ ป็ นไปโดยยุติ ธรรมต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และ
บุคคลภายนอก ห้ามมิให้บุคคลที่ถือว่าอาจใช้ขอ้ มูลภายในที่ได้ล่วงรู ้มาในตาแหน่งหรื อฐานะ ดังนี้
 กรรมการบริ ษทั
 ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูจ้ ดั การฝ่ าย
อาวุโส
 บุคลากรฝ่ ายบัญชีและการเงินซึ่งได้ทราบถึงงบบัญชีการเงินฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนรวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
1. ก่อนการเผยแพร่ ขอ้ มูลภายในต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 2 / ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 3 / ตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์
จนถึงวันที่รายงานงบงวดประจาปี )
2.ภายหลังจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลภายในแล้ว เป็ นเวลา 5 วันทาการ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีเวลาประเมินข้อมูลดังกล่าว
เป็ นเวลาพอสมควร
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รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ลาดับ

รายชื่อ

คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ
2. คุณศราวุธ บุษยรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. คุณศิริชยั สมบัติศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายแพทย์สิทธิ พร ศรี นวลนัด
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. คุณสุเทพ ธาระวาส
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10. คุณสิ ทธิพร ทรวงแสวง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11. คุณพูลสิ น ชาตะกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12. คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้น ณ 1 ม.ค. 2561

1.

หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561

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

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

เพิ่มขึ้น/ลดลง

สัดส่ วนการถือหุ ้น
(%)
18.32
4.00
4.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,422

70,422

-

-

146

146

-

-

155,748

155,748

-

-

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าสอบบัญชี ให้บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ดังนี้
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รวม
(2) ค่าบริ การอื่น (Non-audit Fee)
-ไม่มี-

1,270,000 บาท
880,000 บาท
2,150,000 บาท
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Corporate Social Responsibilities : CSR
นโยบายและภาพรวม
ซี เอสอาร์ เป็ นคาย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR)หรื อ บรรษัทบริ บาล หมายถึง การดาเนิ น
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข

ในระดับของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูล้ งทุน บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยการเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และมี
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งการนาเสนอข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูล้ งทุนอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
และในกรณี ที่มีการปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกิจการ การไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อ
กรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ในระดับของผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการบริ ษทั แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยการส่งเสริ มให้มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารจัดการและการกาหนดค่าตอบแทนที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
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ในระดับของพนักงาน บริ ษทั มีการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน การพัฒนาบุคลากร
และการฝึ กอบรมในสถานที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ในระดับของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยให้บริ การลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา
การให้ขอ้ มูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค การยุติขอ้ โต้แย้งและข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
ในระดับของคูค่ า้ บริ ษทั มีการยึดถือข้อปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรม การดาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการ
กรรโชก และการรับหรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ การเคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สินหรื อกรรมสิทธิ์ของคู่คา้ การไม่เอารัดเอาเปรี ยบต่อ
คู่คา้ การส่งเสริ มให้คู่คา้ ดาเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่ วมกับองค์กร นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการปรับปรุ งและพัฒนาความ
สะดวกสบายแก่คู่คา้ ในเรื่ องการอานวยความสะดวกด้านการดาเนินงาน เช่นการเพิ่มช่องทางการวางบิล และการรับเงิน
ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม บริ ษทั มีการสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริ มแรงงานท้องถิ่น
ให้มีโอกาสในตาแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นเพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข
 บริ ษทั มีนโยบายเข้าไปดูแลชุมชนและ บริ เวณใกล้เคียงที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินกิจการ เช่น การบริ จาคเงินให้กบั ชุมชน
หรื อ การบริ จาคเงินให้กบั วัด เช่น เมรุ เผาศพไร้มลพิษ ที่วดั ใหม่ยายนุย้ เป็ นต้น
ในระดับของประชาสังคม บริ ษทั สร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่มหรื อเครื อข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตรา
ดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรื อทาประชาพิจารณ์ต่อการดาเนินกิจการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทาหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา
 บริ ษทั มีนโยบายการจ้างงานที่ไม่เลือกปฎิบตั ิและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผูพ้ กิ าร หรื อ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสอื่นๆ
ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ บริ ษมั มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลัน่ แกล้งหรื อใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึงกรณี การ ฮั้วงาน และ รับสิ นบน
ก็เป็ นข้อห้ามที่ไม่ให้เกิดขึ้นกับบริ ษทั
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การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
เมื่อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 จาพวก (division) โดยจาพวก
แรกเป็ น CSR-after-process หรื อ "กิจกรรมเพื่อสังคม"
 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการช่วยเหลือ สังคมโดยการบริ จาคเงินเพื่อสนับสนุนบารุ งพุทธศาสนา และ ชุมชน
รวมทั้งการบริ จาคสิ่ งของ วัสดุก่อสร้างให้กบั หน่วยงานที่มีความต้องการเช่น โรงเรี ยน หรื อ ชุมชน
จาพวกที่สองเป็ น CSR-in-process หรื อ "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูใ่ นกระบวนการทางานหลัก
ของกิจการ หรื อเป็ นการทาธุรกิจที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ
 ในส่วนงานก่อสร้าง มีกระบวนการก่อสร้างที่คานึงถึงสภาพแวดล้อม การดูแล สถานที่ก่อสร้าง การระบายของ
เสี ยออกจากหน่วยงานก่อสร้าง และ การดูแลชุมชนในสถานที่ก่อสร้าง
 ในส่วนงานผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริ ษทั ได้ กาหนดให้มีมาตรฐานการผลิตที่คานึงถึงผลกระทบต่อ
ชุมชน และ สิ่ งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่คอยติดตามและประเมินผลอยูต่ ลอดเวลา(บริ ษทั ได้จา้ งบริ ษทั
ภายนอกเพื่อการวัดผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน)
 ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั มีการคานึงถึงสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง โดยให้ดาเนินการผ่าน
บริ ษทั แม่ ส่วนในตัวโครงการได้มีการขออนุมตั ิต่อ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมทุกโครงการเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดที่ดีของการก่อสร้าง
จาพวกที่สามเป็ น CSR-as-process ซึ่งอาจเรี ยกว่าเป็ น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่างจากสองจาพวกข้างต้นที่เป็ นบทบาทของ
องค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจาพวกที่สามนี้ มักเป็ นองค์กรที่ดาเนินงานโดยไม่แสวงหากาไรให้แก่ตนเอง ซึ่งบริษัท ยังไม่ ได้มี
การจัดทาในส่ วนนี้ แต่อย่ างใด

รายละเอียด CSR in Process
ส่ วนงาน รับเหมาก่อสร้ าง
กระบวนการทางาน
ก่อนรับงาน
o บริ ษทั จะประเมินลูกค้าของบริ ษทั ร่ วมกับสถาบันการเงินที่บริ ษทั มีความสัมพันธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วนของความ
น่าเชื่อถือ ทางด้านการเงิน และ ความน่าเชื่อถือในเรื่ องของจริ ยธรรม
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o บริ ษทั จะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีความยากง่าย และ มีโอกาสที่จะเกิดปั ญหาต่อ ชุมชนที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงหรื อไม่
รวมถึง พื้นที่ในการก่อสร้าง กรรมสิ ทธิ์ และ การครอบครองเป็ นไปอย่างสุจริ ต มีคดีความฟ้องร้องหรื อไม่
ขณะรับงาน
o บริ ษทั จะมีการเข้าสอบถาม และ ดูแล ชุมชน ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้าง
o บริ ษทั จะมีการจัดการจราจร ในบริ เวณก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และมีการจัดจ้าง ตารวจจราจร มา
ดาเนินงานนอกเวลาตลอดเวลา
o บริ ษทั จะมีการจัดตารางเวลา ไม่ให้มีการส่งของ เทปูน ในช่วงเวลาที่จะทาให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร
o บริ ษทั จัดให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่อชุมชนรอบข้าง หรื อ กรณี ผลกระทบต่อการ
ก่อสร้าง เช่น จัดซื้อ เครื่ องฟอกอากาศ จ่ายค่าล้างรถกรณี รถที่จอดได้รับผลกระทบต่อ ฝุ่ น หรื อ สี ที่อาจจะมาจากการ
ก่อสร้าง เป็ นต้น
o บริ ษทั จัดให้มีการสร้าง Protection ตลอดตึกที่มีการก่อสร้าง
o บริ ษทั จัดให้มีคู่มือ และ แนวทางปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้กบั พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
o บริ ษทั มีการกาหนด ออกแบบ รู ปแบบการก่อสร้างที่คานึงความปลอดภัยของตึกอาคารที่ดาเนินการก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามที่กฏหมายกาหนด
หลังส่งมอบงาน
o บริ ษทั ยังมีการดาเนินงานดูแล ผลงานก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
o บริ ษทั ยังดาเนินการดูแล ชุมชน แม้การก่อสร้างจบไปแล้ว ในกรณี ที่ยงั มี ธุรกรรมคงค้างระหว่างบริ ษทั กับชุมชน
ส่ วนงาน ผลิตและจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ฯ มีการจ้างบริ ษทั ฯประเมินภายนอกเพื่อมาทาการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน และ กระบวนการผลิต เพื่อ
กาหนดให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด (พิจารณารายงานตรวจสอบในส่วนท้ายสุดของหัวข้อ) นอกเหนือจาก
นี้ กระบวนการต่างๆ ในการควบคุม นโยบาย ก็จะมีการกาหนดเป็ นแผนมาจากบริ ษทั แม่ คล้ายกับหน่วยงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
การดาเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อ CSR
ไม่มี
CSR after Process
 ร่ วมงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กบั เขตคลองเตย ถวายวันแม่
 ช่วยตัดต้นไม้ดูแลพื้นที่รอบๆ ชุมชนใกล้โครงการ
 ทาความสะอาดถนนทางเดิน ช่วงหน้าไซต์ยาวถึงบ้านข้างเคียง
 ทาความสะอาดโรงเรี ยนเด็กเล็กกลุ่มอาคารหลวงวิจิตรวาทการ
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การจัดการสิ่งแวดล้ อม
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า และนา้
2559
ปริ มาณการใช้ไฟ(หน่วย)
ปริ มาณการใช้น้ าประปา (ลูกบาศก์เมตร)

231,932
1,554

2560
220,578
1,361

2561
214,128
1,303

ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ที่สานักงานใหญ่ท้ งั สิ้น 214,128 หน่วย ลดลงตลอด 3 ปี ติดต่อกัน เนื่องจากมีการรณรงค์การ
ประหยัดไฟ ลดการใช้ลิฟท์ เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศที่เก่า ที่กินไฟ เป็ นเครื่ องใหม่ ทาให้การใช้ไฟฟ้าลดลงได้อย่างต่อเนื่อง
ปริ มาณการใช้น้ า ปี 2561 ลดลงเช่นเดียวกับปริ มาณการใช้ไฟฟ้า เช่นกัน
นโยบายการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการประเมินความเสี่ ยง ทั้งในเรื่ องความเสี่ ยงจากการทางาน และความเสี่ ยงจากการทุจริ ต โดยในเรื่ อง
ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นงาน ฝ่ ายบริ หารมอบหมายให้ มีผตู ้ รวจสอบภายในอิสระดาเนิ นการ โดยจะมีการเสนอแผน และ มีการ
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรวมกันประเมินความเสี่ ยงในผลการตรวจ สาหรับความเสี่ ยงในเรื่ องการทุจริ ต บริ ษทั ฯ
ได้มอบหมายเป็ น 2 กรณี คือความเสี่ ยงในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ความเสี่ ยงในการบริ หารงาน โดยบริ ษทั มอบหมายให้มี
การตรวจสอบโดยแผนกบัญชี และ แผนกควบคุมสิ นค้าคงเหลื อ โดยให้มีการรายงานทุ กครั้งโดยไม่กาหนดวันล่วงหน้าที่ เกิ ด
เหตุการณ์อนั อาจจะทาให้เกิดความเสี่ ยงในการทุจริ ตได้
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
ฝ่ ายบริ หารกาหนดให้มีการประชุมติดตามแผนการตรวจสอบภายในโดยผูต้ รวจสอบภายในอิสระ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
ทุกไตรมาส โดยให้มีการหารื อร่ วมกันกับฝ่ ายบริ หารและหาข้อแก้ไขทุกครั้ง โดยให้มีการประเมินผลเปรี ยบเทียบกับอดีตว่าได้มี
การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ดีข้ ึนหรื อแย่ลงอย่างไร สาหรับกรณี การประเมินผลในเรื่ องความเสี่ ยงของการทุจริ ต ฝ่ ายบริ หารจะออก
กฎระเบียบทุกครั้งที่พบว่ามีความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ตได้ และให้มีการติดตามว่าได้มีการปฏิบตั ิตามหรื อไม่ซ่ ึงจะมีการ
กาหนดบทลงโทษต่อผูฝ้ ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน
แนววิธีการปฎิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง(รวมความเสี่ยงจากการทุจริต)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ดูแล ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) หมายถึงการเลิกหรื อหลีกเลี่ยงการกระทาเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง เช่นการ
กระทางานที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการไม่กระทา หรื อจ้างบุคคลภายนอกเป็ นต้น
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2) การลดความเสี่ ยง (Risk Reduction) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรื อการลดความเสี ยหาย หรื อการลดทั้งสองด้าน
พร้อมกันการลดความเสี่ ยงที่ สาคัญคือ การจัดระบบการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อค้นพบความเสี่ ยงเฉพาะวัตถุประสงค์น้ นั อย่าง
เหมาะสม ทันกาลมากขึ้นรวมถึงการกาหนดแผนสารองในกรณี มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
3) การแบ่งความเสี่ ยง (Risk Sharing) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรื อการลดความเสี ยหาย โดยการแบ่ง การโอนการหา
ผูร้ ับผิดชอบร่ วมในความเสี่ ยง เช่น การจัดประกันภัย
4) การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) หมายถึงการไม่กระทาการใดๆเพิ่มเติมกรณี น้ ี ใช้กบั ความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญน้อย
ความเสี่ ยงน่าจะเกิดน้อยหรื อเห็นว่ามีตน้ ทุนในการบริ หารความเสี่ ยงสูงกว่าผลที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC) และคณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในสังคม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีวธิ ีการจัดการความเสี่ ยง รวมถึงการจัดให้
มีความเพียงพอในการจัดการเกี่ยวกับจานวนบุคลากร พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการดูแลและปกป้ อง
ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นคนในบริ ษทั ฯ จากแผนกต่างๆ เพื่อช่วยในการกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทางาน และ ความเสี่ ยงในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายใน โดยใช้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงการมีส่วนได้เสี ย ซึ่ ง
ในปี ที่ผา่ นมา ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบี ยบการกากับดู แลที่ ดีเพียงพอ มี ความโปร่ งใสในการจัดการ และ ไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที่ มีสาระสาคัญจากการ
ตรวจสอบ
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3.ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
(1) ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ โดยบุคคลภายนอก (outsource)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์
แอดไวซอรี่ จากัด ให้ปฎิ บตั ิ หน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่ ง บริ ษทั ออนเนอร์
ออดิ ท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ได้ม อบหมายให้ นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ ตาแหน่ ง กรรมการบริ หาร เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฎิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด และ
นางสาวปิ ยมาศ เรื องแสงรอบ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความเป็ น
อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั
มาเป็ นระยะ 4 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฎิ บัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่
COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุ มภายในใหม่ล่าสุ ด วิธีการประเมิ นความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน และได้รับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน รุ่ นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชีฯ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ(หรื อได้รับความเห็ นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้ ารง
ตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
โดยบริ ษทั ได้มีการจัดตั้งคณะทางานป้ องกันความเสี่ ยงและควบคุมภายใน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับ
ผูต้ รวจสอบภายในอิสระที่วา่ จ้างจากภายนอก(outsource) ด้วย และ ดาเนินงานวางแผนการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ ยง
ต่างๆของบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่ อ
นายพูลสิ น ชาตะกูล
นายณัฐพงศ์ แสงทับทิม
นายอัศวิน นามจันทร์
นางปาณิ ศา ภูศิริ
นายราชันย์ สี บุญเรื อง

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สังกัด
ฝ่ ายวิเคราะห์ตน้ ทุน
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินและคลังวัสดุ
ฝ่ ายไอที
ฝ่ ายก่อสร้าง
ฝ่ ายจัดซื้อ
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รายการระหว่ างกัน
1.รายการระหว่ างกัน
(ก) บริษัทและบริษัทย่ อยมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้
บุคคล/นิติบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน
บจ.พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล
(“PCM”)

ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
(ณ 31 ธ.ค. 61)
PCM เป็ นบริ ษทั
เจ้าหนี้ การค้า
ย่อย PB ถือหุน้ ใน เงินประกันผลงานค้างจ่าย
PCM ร้อยละ 99.99
ซื้ อสิ นค้า
เงินปั นผลรับ

บมจ.บิลท์ แลนด์
(“BL”)

BL เป็ นบริ ษทั
ย่อย PB ถือหุน้ ใน
BL ร้อยละ 99.99
(จนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560)

ส่ วนลดจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าเช่า

บจ.บิลท์ ฮาร์ท
(“BH”)

BH เป็ นบริ ษทั
ย่อยของ BL และ
BL ถือหุน้ ใน BH
ร้อยละ 99.97

รายได้ค่าเช่า

บจ.พรี บิลท์
โฮลดิ้ง (“PBH”)

PBH เป็ นบริ ษทั
ย่อย PREB ถือหุ น้
ใน PBH ร้อยละ
100

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยรับ

บจ.อีส แอม อาร์
(“IAA”)

IAA เป็ นบริ ษทั
ย่อย PBH และ
PBH ถือหุน้ ใน
IAA ร้อยละ 100

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

มูลค่า (บาท)
ความเห็นกรรมการ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
11,385,247.79
20,206,675.27 -จากการประเมินของ
49,534.56
0.00 กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริ หาร เงื่อนไขและมูลค่า
35,091,784.72
121,905,275.42 ตามสัญญาซื้ อขาย และราคา
0.00
669,299.52 ขายสิ นค้า/บริ การ เป็ นราคา
ที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ ไม่มีความ
แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
-เป็ นเงินปั นผลที่ได้รับตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตรา
เดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
0.00
38,682,355.67 -จากการประเมินของ
0.00
4,398,580.57 กรรมการตรวจสอบและ
0.00
299,999,998.00 ผูบ้ ริ หาร เงื่อนไขและมูลค่า
0.00
493,586.90 ตามสัญญาก่อสร้าง และ
ราคาขายสิ นค้า/บริ การ เป็ น
ราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มี
ความแตกต่างจากลูกค้าราย
อื่น
-เป็ นเงินปั นผลที่ได้รับตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตรา
เดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
0.00
49,018.70 -จากการประเมินของ
กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริ หาร เงื่อนไขและราคา
ขายสิ นค้า/บริ การ เป็ นราคา
ที่เหมาะสม ยุติธรรม เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ ไม่มีความ
แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
893,000,000.00
0.00 -จากการประเมินของ
9,400,109.59
197,260.27 ผูบ้ ริ หารอัตราดอกเบี้ยการ
15,494,136.98
197,260.27 ให้กยู้ มื เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่
สู งกว่าต้นทุนการกูย้ ืมหรื อ
ต้นทุนเงินฝาก
7,675.48
113,500.00 -จากการประชุมของ
0.00
19,772,500.00 ผูบ้ ริ หารอัตราดอกเบี้ยการ
0.00
106,175.62 ให้กยู้ มื เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่
35,753.01
106,175.62 สู งกว่าต้นทุนการกูย้ ืมหรื อ
1,227,453.63
0.00 ต้นทุนเงินฝาก

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน

ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 61)

ลักษณะรายการ
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้อื่น

บจ.พรี เมี่ยมเพลส
กรุ๊ ป (“PPG”)

PPG เป็ นผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกันใน PPA
และ PPG ถือหุน้
ใน PPA ร้อยละ
50

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยรับ

บจ.พี แอนด์ พี
แอสเซท กรุ๊ ป
(“PPA”)

PPA เป็ นบริ ษทั
ร่ วมค้า และ PBH
ถือหุ น้ ใน PPA
ร้อยละ 49

ลูกหนี้ การค้า
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินประกันผลงานค้างรับ
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
ก่อสร้าง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
รายได้จากการก่อสร้าง

บจ.อนันดา
แอนด์ พาร์ท
เนอร์ สะพาน
ควาย วัน
(“SPV1”)

PREB ลงทุนใน
SPV1 ร้อยละ
13.60

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยรับ

มูลค่า (บาท)
ความเห็นกรรมการ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
1,227,456.63
0.00 -จากการประเมินของ
7,173.35
0.00 กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริ หาร เงื่อนไขและมูลค่า
ตามสัญญาก่อสร้าง และ
ราคาขายสิ นค้า/บริ การ เป็ น
ราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มี
ความแตกต่างจากลูกค้าราย
อื่น
100,000,000.00
100,000,000.00 -จากการประชุมของ
0.00
511,712.33 คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
6,025,000.01
2,624,589.05 7/2560 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2560 อัตรา
ดอกเบี้ยการให้กยู้ มื เป็ น
MLR ของธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่งและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นไม่ต่างจาก
คณะกรรมการ
23,543,918.95
0.00 -จากการประเมินของ
23,238,331.80
0.00 กรรมการตรวจสอบและ
1,807,098.72
0.00 ผูบ้ ริ หาร เงื่อนไขและมูลค่า
ตามสัญญาก่อสร้าง และ
14,231,075.46
0.00 ราคาขายสิ นค้า/บริ การ เป็ น
54,350,220.00
14,350,220.00 ราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม
82,542,056.07
0.00 เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ไม่มี
ความแตกต่างจากลูกค้าราย
อื่น
64,407,698.62
0.00 -อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่
201,163.77
0.00 ตกลงกัน
201,163.77
0.00

2. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทัว่ ไป และบริ ษทั ได้รับและ
จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม รวมทั้งการค้ าประกันการกูย้ ืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุ งฐานะทางการเงินของบริ ษทั ให้ดีข้ ึนเพื่อให้
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

3. มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันที่ไม่เป็ นปกติการค้าโดยทัว่ ไป(การทารายการระหว่างกันที่เป็ นการค้าปกติพิจารณา
จากนโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน) จะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันด้วย ซึ่ งรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสี ยงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ
4. นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มี นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั และในอนาคต โดยมีการกาหนดเงื่ อนไข
ต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบได้กบั ราคาที่ เกิ ดขึ้ นกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้น เช่ น การซื้ อขายสิ นค้า การกูย้ ืมเงิ นหรื อการให้เงิ นกูย้ ืมและการค้ าประกันเงิ นกู้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้มีการมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั กาหนดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือ
หุ น้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5.เหตุผลทีบ่ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่ อยเกิน 10%
- ไม่มี -

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1.ตารางสรุปงบการเงิน
1) งบการเงินปี 2559 - ปี 2561
งบการเงินรวม
2559

2560

(หน่วย : พันบาท)

2561
%

%

%

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

707,490

14

449,103

10.4

440,668

8.8

เงินลงทุนชัว่ คราว

947,628

18.7

1,569,036

36.3

308,070

6.1

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

573,222

11.3

510,605

11.8

538,512

10.7

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

190,991

3.8

162,830

3.8

323,366

6.4

1,255,475

24.8

197,725

4.6

1,419,529

28.2

85,139

1.7

101,004

2.3

113,953

2.3

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

4,218,715

83.4

3,646,465

84.3

3,835,163

76.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

335,750

6.6

299,768

6.9

320,801

6.4

รวมสิ นทรัพย์

5,056,303

100

4,325,767

100

5,029,628

100

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

1,179,496

23.3

1,005,275

23.2

785,555

15.6

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,761,165

54.6

2,159,742

49.9

2,587,351

51.4

211,384

4.2

-

-

138,408

2.8

-

-

-

-

-

-

3,016,338

59.7

2,197,642

50.8

2,765,989

55.0

ทุนจดทะเบียน

308,676

6.1

308,676

7.1

308,676

6.1

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

308,676

6.1

308,676

7.1

308,676

6.1

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น

284,386

5.6

284,386

6.6

284,386

5.7

กาไรสะสม

1,446,899

28.6

1,535,062

35.5

1,670,576

33.2

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

2,039,961

40.3

2,128,124

49.2

2,263,639

45.0

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกูร้ ะยะยาว
รวมหนี้สิน
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2559(ปรับปรุ งใหม่ )

(หน่ วย : พันบาท)

2560

2561

%

%

%

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการก่อสร้าง

3,116,926

89.7

4,090,858

84.7

3,427,070

87.42

-

-

-

-

-

-

308,556

8.9

408,424

8.5

469,073

11.97

-

-

-

-

-

-

50,715

1.5

327,737

6.8

23,921

0.61

รวมรายได้

3,476,196

100

4,827,019

100

3,920,063

100

ต้นทุนขาย

2,914,034

83.8

3,877,089

80.3

3,193,484

81.47

กาไรขั้นต้น

511,448

14.7

622,194

12.9

702,659

17.92

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

189,353

5.4

213,580

4.4

233,730

5.96

17,062

0.5

8

-

66

-

ภาษีเงินได้

122,767

3.5

210,361

4.4

96,657

2.47

กาไรสาหรับปี

788,134

22.7

703,517

14.6

384,206

9.8

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน

งบกระแสเงินสด
เงินสดจากการดาเนินงาน

779,637

(490,194)

(57,154)

เงินสดจากการลงทุน

147,652

1,070,178

(590,574)

(763,824)

(653,575)

639,294

เงินสดจากการจัดหาเงิน

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

13.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
งบรวม
2559

2560

2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า

1.53
0.81
10.34
35.31
2.48

1.69
0.44
8.3
43.96
4.73

1.48
0.50
7.43
49.14
3.50

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้

วัน
เท่า
วัน

147.03
3.56
102.62

77.17
3.55
102.84

104.41
3.58
102.05

Cash Cycle

วัน

79.73

18.29

51.50

อัตรากาไรขั้นต้น – งบการเงินรวม
อัตรากาไรขั้นต้น - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อัตรากาไรขั้นต้น - ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง

%
%
%

14.93
14.72
17.11

13.83
13.30
19.17

18.03
17.50
21.92

อัตรากาไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์
อัตรากาไรสุ ทธิ – งบการเงินรวม
อัตรากาไรสุ ทธิ – ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อัตรากาไรสุ ทธิ – ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้ าง
อัตรากาไรสุ ทธิ – ธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์

%
%
%
%
%

0
6.8
7.33
1.42
0

0
11.69
12.50
3.63
0

0
10.32
10.70
7.54
0

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

%

45.7

33.77

17.51

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

%

20.03

15.63

10.28

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

เท่า

1.04

1.03

0.84

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

งบรวม
2559

2560

2561

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

เท่า
เท่า

1.48
0.1

1.03
0

1.22
0.39

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

40.22

104,761.71

7,290.11

บาท
บาท
บาท
ล้าน
หุ้น
บาท

6.61
2.55

6.89
2.28

7.33
1.25

308.68

308.68

308.68

1

1.80

0.80

ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นหลังการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน
กาไรสุทธิต่อหุ ้น
กาไรสุทธิต่อหุ ้นหลังการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน (Fully diluted)
จานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวณ
เงินปันผลต่ อหุ้น




ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 1.80 บาท
ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.80 บาท

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(ก) ภาพรวมของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ในปี 2561 บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยมีรายได้หลัก 3,896.14 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมาประมาณ 603.14 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็ นการลดลงจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง 663.79 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากส่ วนงานผลิต/จาหน่ ายแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป
ประมาณ 60.65 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
ตารางแหล่งที่มาของรายได้

2559 (ปรับปรุ งใหม่ )

2560

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

3,116.93

ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง

308.56

8.88%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

-

ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

-

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก

3,425.48

กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

89.66% 4,090.86

2561
84.75%

3,427.07

87.42%

408.42

8.46%

469.07

11.97%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98.54% 4,499.28

93.21%

3,896.14

99.39%

-

-

288.63

5.98%

-

-

รายได้อื่น

50.71

1.46%

39.11

0.81%

23.92

0.61%

รวมรายได้อื่น

50.71

1.46%

327.74

6.79%

23.92

0.61%

3,476.19 100.00% 4,827.02

100.00%

รวม

3,920.06 100.00%

รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
(หน่วย : ล้านบาท)
ตารางแหล่งที่มาของรายได้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั อื่น
รวม


2559
3,476.19
3,476.19

2560
100.00%
100.00%

2.82
4,824.2
4,827.02

2561
0.06%
99.94%
100.00%

7.04
3,913.02
3,920.06

0.18%
99.82%
100.00%

อัตราส่วนสภาพคล่องของ PREB สาหรับปี 2559 2560 และ 2561 อยูท่ ี่ 1.53 เท่า 1.69 เท่าและ 1.48 เท่า ซึ่งการลดลงในปี
2561 เกิดจากลงทุนชัว่ คราวลดลงประมาณ 1,260.96 ล้านบาทซึ่ งนาไปใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็ นผลให้ มีการเพิ่มขึ้น
ของส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีการลงทุนในที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โดยมีการเพิ่มของที่ดินและต้นทุนงาน
ระหว่างก่อสร้างถึง 1,221.80 ล้านบาทโดย ณ สิ้ นปี 2561 มียอดเป็ น 1,419.26 ล้านบาท และมีการกูย้ ืมเงินจากสถาบัน
การเงิน จานวน 747.83 ล้านบาท ปั จจุบนั งานระหว่างก่อสร้างที่แสดงในงบการเงินมากจากบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ทั้งจานวน
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)



สาหรับงบการเงินรวมปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้ในกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่ องคือส่ วนงานรับเหมาก่อสร้างและส่ วนงาน
ขายวัสดุก่อสร้างที่ 3,896.14 ล้านบาท รายได้ท้ งั สองส่วนงานรวมกันลดลงจากปี ที่ผ่านมาประมาณ 603.14 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นการลดลงในส่ วนงานรับเหมาก่อสร้างเป็ นสาคัญ จานวนรายได้ที่ลดลงเกิดจากความไม่ต่อเนื่ องของการรับงานใน
ระหว่างปี เนื่ องจากการเปิ ดไซต์งานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการที่ผวู ้ า่ จ้างบางรายทาการซื้ อวัสดุบาง
รายการกับผูข้ ายโดยตรง โดยตัดมูลค่าจากสัญญาจ้าง ซึ่ งเป็ นผลให้การว่าจ้างจริ งตามสัญญาลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ยังคงยึดยอดรวมของสัญญาแต่เดิมไว้เป็ นหลัก ทาให้อตั รากาไรของแต่ละโครงการยังคงเท่าเดิม



ในปี 2561 งบกาไรขาดทุนในการเงินรวมมีการบันทึกส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า จานวน 11.92 ล้าน
บาท จากส่ ว นงานลงทุ น ในกิ จ การอื่ น (ผ่ า นบริ ษัท พรี บิ ล ท์ โฮลดิ้ ง จ ากัด ) ซึ่ งป็ นการลงทุ น ในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์จึงจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2562



บริ ษทั มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2561 ประมาณ 49 วัน 2560 ประมาณ 43 วัน และปี 2559 ประมาณ 35 สู งกว่า
Credit Term ตามนโยบายของบริ ษ ัทเล็กน้อย เนื่ องจากงานราชการจะสามารถเบิกค่างวดงานตามช่วงเวลาการอนุมตั ิ
งบประมาณ และ งานบางส่วนอยูใ่ นระยะการเก็บงานจึงมีการเรี ยกชาระเงินค่างวดงานล่าช้า ในขณะที่การจัดการในส่ วน
ของสิ นค้าคงเหลือในปี 2561 ก็มีผลการจัดการลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ในปี 2561 มีระยะเวลา Cash Cycle
51 วัน ในปี 2560 มีระยะเวลา Cash Cycle 18 วัน และในปี 2559 มีระยะเวลา Cash Cycle 79 วัน ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากสว่นงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ตอ้ งรอระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็ จ ก่อนจะโอนให้ลูกค้า บริ ษทั ฯ ยังคงให้
ความสาคัญกับความเสี่ ยงของการผิดนัดเป็ นสาคัญ โดยพิจารณารับงานจากลูกค้าที่เคยร่ วมงานกันมาก่อน หรื อเป็ นที่รู้จกั
มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างดี หรื อถ้าเป็ นลูกค้าใหม่บริ ษทั ฯจะอาศัยฐานข้อมูลจากสถาบันการเงินที่บริ ษทั ฯใช้ในการดาเนิ นงาน
ในการช่วยตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริ ษทั ลูกค้า



ในปี 2561 แม้ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการชะลอตัวของการเปิ ดโครงการก่อสร้าง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
วัสดุก่อสร้าง แต่ผลให้อตั รากาไรขั้นต้นในปี 2561 กลับเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจาก โครงการที่ปิดตัวลงในปี นี้ ให้
ผลตอบแทนที่ ดี บริ ษทั ฯ มีการควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าประมาณการ รวมถึงการส่ งมอบงานที่มีขอ้ แก้ไขน้อย ทาให้ไม่
ต้องมีตน้ ทุนส่วนเพิ่มจากการเก็บงาน นอกจากนี้ ผลจากการที่ลูกค้าประสงค์จะซื้ อสิ นค้าบางรายการด้วยตัวเอง โดย
หักจากมูลค่าสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน ทาให้บริ ษทั มียอดรายได้ลดลง แต่ยอดรวมของกาไรสุ ทธิ ของโครงการยังคงเป็ น
ยอดตามประมาณการ สาหรับส่วนงานผลิต ก็มียอดอัตรกาไรขั้นต้นดีกว่าปี ที่ผา่ นมาก สาเหตุหลักมาจากปริ มาณยอด
ผลิตมีเพิม่ สูงขึ้นมาก ทาให้ตน้ ทุนคงที่ถูกเฉลี่ยและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ



ผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2561 มียอดกาไรสุ ทธิ 384.21 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.8 2560 มี
ยอดกาไรสุทธิ 703.52 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.58 ในขณะที่ปี 2559 มียอดกาไรสุทธิ 788.13 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 22.67 ซึ่งถ้าตัดกาไรจากส่วนงานที่ไม่ได้ดาเนินต่อเนื่องในปี 2560 ออกจะเป็ นผลให้ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไร
เฉพาะกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องประมาณ 292 ล้านบาท
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บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 20.03 ร้อยละ 15.63 และร้อยละ
10.28 ตามลาดับ โดยในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ตวั เลขค่อนข้างสู งเนื่ องจาก ผลกาไรของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างดีข้ ึน จากความสามารถในการควบคุมต้นทน รวมถึงยอดการโอนห้องชุดในโครงการของBL ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ ทาให้ปี 2559 มียอดอัตราผลตอบแทนดีมาก โดยในปี 2561 อัตราผลตอบแทนลดลงเนื่ องจากปี ที่ ผ่านมา
เนื่องจากเป็ นช่วงลงทุนใหม่ ที่ยงั ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์



สาหรับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ยปี 2561 ที่ร้อยละ 17.51 ลดลงจากปี 2560 ที่มีอตั ราส่ วนที่ 33.77 (ปี 2559 ที่ร้อย
ละ 45.70) (ปี 2558 ที่ 22.45) เป็ นผลมาจากการผลประกอบการโดยรวมลดลง และผลตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนใน
บริ ษทั อื่น และบริ ษทั ร่ วมทุน ของบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะยะเริ่ มต้น



ในปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง เนื่ องจาก
การขายเงินลงทุนในบริ ษทั BL ทาให้ส่วนของหนี้ สินสถาบันการเงินลดลงเป็ นจานวนมาก ส่ วนในปี 2561 อัตราส่ วน
หนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนหนี้ สินระยะยาวต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการกูย้ ืมเงิ นจาก
สถาบันการเงินของส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อนามาซื้อที่ดิน

(ข) ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน – ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จานวน 3,428.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน จานวน 662.56
ล้านบาท แต่มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้นจาก 17.50% เป็ น 13.30% เนื่องจากโครงการที่ส่งมอบงานในช่วงเวลานี้เป็ นโครงการที่
บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี และงานหลายประเภทบริ ษทั ฯ สามารถส่งมอบได้โดยไม่ตอ้ งแก้ไขงาน นอกจากนี้งานที่ส่ง
มอบยังเป็ นงานที่ใช้ทกั ษะเฉพาะด้านทาให้บริ ษทั ฯ สามารถกาหนดราคาและทากาไรได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขั้นต้นใน
แต่ละปี จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของงาน และช่วงเวลาการส่งมอบงาน ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังคงคาดการณ์อตั รากาไรเฉลี่ยที่
ประมาณ 15%
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จานวน 4,090.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 534.3 ล้านบาท แต่มีอตั รากาไร
ขั้นต้นลดลงจาก 20.02% เป็ น 13.30 % เนื่ องจากโครงการในแต่ละปี ที่ทาเสร็ จจะมีอตั รากาไรและโครงสร้างสัญญาต่างกันจึงมี
ผลให้กาไรเฉลี่ยแต่ละปี มีความแตกต่างกัน และเนื่ องจากการชะลอตัวของการเปิ ดโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ ผ่านมา ทาให้งาน
ใหม่ตอ้ งใช้ระยะเวลาช่วงเริ่ มต้นงาน นานกว่าที่ ควรจะเป็ น จึงส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายโครงการมีเพิ่มมากขึ้นทาให้ผลประกอบการ
โดยรวมลดลงจากปี ที่ผา่ นมา
(หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้ างรายได้ – รับเหมาก่อสร้ าง

2559

2560

2561

บริ ษทั ย่อย

439.59

12.36%

(38.68)

(0.95%)

-

-

บริ ษทั อื่น

3,116.93

87.64%

4,129.54

100.95%

3,428.30

100.00%

รวม

3,556.52

100.00%

4,090.86

100.00%

3,428.30

100.00%
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(หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้ างรายได้ - รับเหมาก่อสร้ าง
งานอาคารสู ง
อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ
รวม

2559

2560

2561

2,851.34

80.17%

3,475.3

84.95%

2,598.23

75.79%

705.18

19.83%

615.56

15.05%

830.07

24.21%

3,556.52 100.00%

4,090.86

100.00%

3,428.30 100.00%



ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จานวน 3,428.30 ล้านบาท ลดลง 662.56 ล้านบาท แต่มีอตั รา
กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.30% เป็ น 17.50 % เนื่องจากโครงการที่ทาเสร็ จในปี 2561 มีอตั รากาไรค่อนข้างสูงเนื่องจาก
บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี นอกจากนี้ยงั มี ลูกค้าบางราย ตัดรายการซื้อสิ นค้าเอง แต่ยงั คงยอดรวมตามสัญญา
ว่าจ้าง ทาให้ อัตรากาไรยังคงอยูใ่ นระดับเดิม แต่ยอดรายได้จะลดลง



ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประมาณ 159.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานประมาณ 149.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9.38 ล้านบาท (ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประมาณ
135.30 ล้านบาท) จานวนเงินที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ซ่ ึ งค่าใช้จ่ายหลักเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การ
พัฒนาพนักงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนตามปกติ



นโยบายการรับงาน กลยุทธ์ทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จในปั จจุบนั บริ ษทั
ยังคงมีทิศทางการรับงานโดยมุ่งเน้นการพิจารณาความเสี่ ยงเรื่ องสถานที่ก่อสร้าง และการชาระเงินเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ฯ
เลือกรับงานจากบริ ษทั ฯ ที่เคยร่ วมงานกันมาก่อนและมีชื่อเสี ยงที่ดี ซึ่ งในปั จจุบนั การแข่งขันของการรับงานยังคงมีอยู่
แต่ลดลงจากอดีตซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการเช่น ความพร้อมของทีมงานก่อสร้าง การส่งมอบงานอย่างตรงเวลาและ
มีคุณภาพ ได้กลายมาเป็ นปั จจัยหลักในการเลือกผูร้ ับเหมามากกว่าการพิจารณาเรื่ องราคาเพียงอย่างเดี ยว โดยเฉพาะ
บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ที่มีการวางแผนงานเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ต้องการลดความเสี่ ยงด้านการส่ งมอบที่อยูอ่ าศัย
ให้กับ ลู ก ค้า ลง รวมถึ ง ปั ญ หาเรื่ อ งการก่ อ สร้ า ง จึ ง เลื อ กหัน มาใช้ผูร้ ั บ เหมาที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ โดยไม่ ต ้อ งมี ก ารประมู ล
เปรี ยบเทียบราคาเหมือนในอดีต มีการคาดการณ์วา่ การลงทุนขยายส่ วนต่อของรถไฟฟ้า จะทาให้มีการขยายตัวของการ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย สานักงาน ตามแนวรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย

ผลการดาเนินงาน – ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง ดาเนินงานโดยบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จากัด “พีซีเอ็ม”
ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีจานวน 469.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 60.65 ล้านบาท และ
มีกาไรสุ ทธิ ในส่ วนงานนี้ 35.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.54 เพิ่มขึ้นจากปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากยอดขายที่ เพิ่มขึ้นเป็ นผลให้การ
บริ หารต้นทุ นคงที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทาให้อตั รากาไรของปี นี้ ดีกว่าปี ที่ ผ่านมา โดยความแตกต่างของอัตรากาไรในแต่ละ
ช่วงเวลาจะเกิดจากชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตและขายในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในช่วงปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ผลิตสิ นค้าและขายสิ นค้า
ที่มีอตั รากาไรสูงได้มากขึ้น เช่น GRC และผนังสาเร็ จรู ป
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ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีจานวน 408.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.9 ล้านบาท และมีกาไร
สุทธิในส่วนงานนี้ 13.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.55 เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา มียอดขายผนังสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้างมีจานวน 308.56 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมาประมาณ 57.5
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 ซึ่งเป็ นตามไปสภาวะตลาดที่หดตัวลงทาให้การขายแผ่นพื้นสาเร็ จรู ปและสิ นค้าอื่นๆ ลดลงเช่นกัน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายวัสดุ
ก่อสร้ าง

2559
มูลค่ า

2560
ร้ อยละ

มูลค่ า

2561
ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

- แผ่นพื้นสาเร็ จรู ป

183.52

59.48%

179.54

43.96%

201.58

42.97%

- รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างอื่น

125.04

40.52%

228.88

56.04%

267.49

57.03%

รวมรายได้ของพีซีเอ็ม

308.56

100.00%

408.42

100.00%

469.07

100.00%



จากโครงสร้างรายได้ พบว่า PCM มีสัดส่ วนการขายใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมาแต่มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 PCM มี
อัตรากาไรขั้นต้นประมาณ 21.92% เพิ่มสู งขึ้นจากปี 2560 PCM มีอตั รากาไรขั้นต้นประมาณ 19.17% และ ปี 2559 ที่มี
อัตรากาไรขั้นต้นประมาณ 17.11% ในปี 2561 PCM มียอดขายผนังสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ตน้ ทุน
เฉลี่ยต่อหน่วยของต้นทุนคงที่ลดลง เป็ นผลให้อตั รากาไรขั้นต้นดีข้ ึน



บริ ษทั ฯ มีการคาดการณ์วา่ ตลาดความต้องการ แผ่นสาเร็ จรู ป Precast จะกลายเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เนื่ องจากปั ญหา
ค่าแรง ที่เพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลาที่ลดลงจากการใช้ Precast ในการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม การทาการตลาดของแผ่น
สาเร็ จรู ป Precast ยังคงมีปัญหาบ้าง เนื่ องจากลักษณะการผลิตและการติดตั้งยังเป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิต ทาให้มีลกั ษณะ
เหมือนการขายพร้อมติดตั้ง ซึ่ งจะมีความคล้ายกับการเป็ นผูร้ ับเหมา นอกจากนี้ การสร้างบ้านในลักษณะนี้ จะมีรูปร่ าง
หน้าตาคล้ายกัน ในโครงการที่ต่างกัน ซึ่งถ้ามีความต้องการที่ต่างกัน อาจจะต้องมีการสร้าง แบบ Mold ใหม่ซ่ ึ งจะต้องมี
การลงทุนเพิ่มและใช้เวลาในการผลิตเพิ่มจากแบบเดิม ทาให้ยงั ไม่เกิดความคล่องตัวมากนักในผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็
ตามผลิ ตภัณฑ์ยงั อยู่ในช่วงการพัฒนา และ มีแนวโน้มที่ ตอ้ งมีการปรั บปรุ งและออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้ น
ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคเองก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงการรู ้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั รับงานตาม Order ของลูกค้าที่ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีขอ้ ดีในเรื่ องของการขาย แต่ก็มีขอ้ เสี ยในเรื่ องของการผลิตที่ยงั ไม่สามารถผลิตอย่างต่อเนื่ องเต็มที่
เหมือนการผลิตสิ นค้าทัว่ ไป ซึ่งจะเน้นการผลิตในระดับ economy of scale.
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ผลการดาเนินงาน –การลงทุนในกิจการอื่น ดาเนินงานโดยบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จากัด ("PBH")
ในปี ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท พรี บิ ล ท์ โฮลดิ้ ง จ ากัด ซึ่ ง ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 100 โดยบริ ษ ัท ฯ ได้มี การลงทุ น ในบริ ษ ัท พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ที่สดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยทาธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อที่อยูอ่ าศัยในนาม บริ ษทั อีส
แอม อาร์ จากัด ซึ่ง ณ ปั จจุบนั มีที่ดินอยูร่ ะหว่างการพัฒนา 3 แปลง มูลค่าโครงการรวม 4,420 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้า
ลงทุนในบริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด โดยถือหุน้ อัตราร้อยละ 49 คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 98 ล้านบาท เป็ นอาคารชุด
จานวน 2 โครงการ บริ เวณ สถานี รถไฟฟ้าเสนานิ คมฯ และ บริ เวณทาวน์อินทาวน์ และเข้าร่ วมถือหุ ้นในบริ ษทั พรี มี่ยมเพลส ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือหุน้ อัตราร้อยละ 40 เป็ นโครงการแนวราบ บริ เวณ พหลโยธิน-รัตนโกสิ นทร์สมโภช นอกจากนี้ยงั ได้
เข้าร่ วมทุนกับ บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด โดยถือหุ ้นอัตราร้อยละ 49 เป็ นอาคารชุด บริ เวณ สุ ขุมวิท 39 โดยบริ ษทั ชินวะ เอส 39
จากัด เป็ นบริ ษทั ฯ ลูกของบริ ษทั รับเหมาฯก่อสร้างในญี่ปุ่น
ผลการดาเนินงาน – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินงานโดยบริษัท อีสแอมอาร์ จากัด “IAA”
IAA เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินงานในส่วนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
100 ปั จจุบนั บริ ษทั มีที่ดินสาหรับการพัฒนาเป็ นอาคารชุดเพื่อขายบริ เวณซอยสุ ขุมวิท 26 มูลค่าโครงการประมาณ 800 ล้านบาท
ที่ดินบริ เวณซอยสุขมุ วิท 24 มูลค่าโครงการประมาณ 2,530 ล้านบาท และ โครงการบ้านเดี่ยว บริ เวณ บางแวก พุทธมณฑลสาย 3
มูลค่าโครงการประมาณ 1,090 ล้านบาท รวม 3 โครงการจะมี มูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,343 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่ มรับรู ้
รายได้ในปี 2562 นี้บางส่วน(มาจากโครงการบ้านเดี่ยว)
(ค) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 5,029.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาประมาณ 703.86 ล้านบาท
รายการที่เพิ่มขึ้นมากเป็ นรายการสาคัญได้แก่ ที่ดิน/ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและเงินลงทุนในการร่ วมค้า เนื่องจากการ
ลงทุนในกิจการอื่น

ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
1. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น และ รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ
ในปี 2561 มียอดรวมกันทั้งสิ้ น 861.88 ล้านบาทในขณะที่ ปี 2560 มี ยอดรวมกันทั้งสิ้ น 673.43 ล้านบาท มียอด
เพิ่มขึ้น 188.45 ล้านบาทหรื อประมาณ 27.98%และเมื่อพิจารณา aging ปี 2561 พบว่าบริ ษทั มีลูกหนี้ คา้ งชาระเกิน
กว่า 1 ปี เพียงร้อยละ 2.9 ของลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ตั้งสารอง 100% สาหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ตามนโยบายของบริ ษทั สาหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี
2561 เป็ นของส่วนงานก่อสร้างประมาณ 15.32 ล้านบาท
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559

2560

2561

ลูกหนี้การค้ าและตั๋วเงินรับ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 ปี

477.67

466.27

507.56

18.74

17.91

15.32

รวมทั้งสิ้น

496.41

484.18

522.88

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(18.30)

(18.36)

(17.06)

ลูกหนี้การค้ าสุ ทธิ

478.11

465.82

505.82

95.11

44.79

32.69

รวมลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น

573.22

510.61

538.51

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

190.99

162.83

323.36

รวมทั้งสิ้น

764.21

673.43

1,185.23

35

44

49

- ค้างชาระเกิน 1 ปี

ลูกหนี้อื่น

ระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี้ (วัน)

2. สินค้ าคงเหลือ
สิ้นปี 2561 มียอดสิ นค้าคงเหลือประมาณ 113.95 ล้านบาท โดยเป็ นวัสดุก่อสร้างของธุรกิจก่อสร้างประมาณ 52.44
ล้านบาทที่เหลือเป็ นของบริ ษทั ย่อยในส่วนผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มียอดสิ นค้า
คงเหลือประมาณ 101.00 ล้านบาท เป็ นส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างประมาณ 61.41 ล้านบาท ที่เหลือประมาณ
39.59 เป็ นของส่วนงานผลิตและขายแผ่นพื้นสาเร็จรู ป อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าเฉลี่ย ปี 2561 มีประมาณ
3.50 เท่าซึ่งต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
3. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทั และบริษัทย่ อยในงบการเงินรวม
สิ้ นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 แสดงมูลค่า 320.80 ล้านบาท 299.77 ล้านบาท และ 335.75 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์เป็ นผลจากการขยายธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
งบการเงินรวมได้แสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการรวมมูลค่าส่วนเพิ่มสุทธิ จากค่าเสื่ อมราคาจาก
การตีราคาใหม่ในที่ดิน อาคาร และ เครื่ องจักร ของพีซีเอ็มบางส่วน ซึ่งในวันที่มีการประเมินราคา ณ วันที่มีการซื้อ
เงินลงทุน มีการประเมินราคาที่ดินโดยวิธีราคาตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 132 ล้านบาท และ อาคารและอุปกรณ์โดยวิธี
ทดแทนประมาณ 30.61 ล้านบาท
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สภาพคล่ อง
ภาพรวมโดยสรุป
ปี 2561 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิ ลดลงในภาพรวมประมาณ 8.43 ล้านบาท โดยมีการลงทุนเป็ นจานวนมากผ่านบริ ษทั
ย่อย และ บริ ษทั ร่ วมทุนในส่วนของงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การลดลงของกระแสเงิ นสดส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุ นในกิ จการร่ วมค้าและให้กูย้ ืมกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ส่ วนการ
เพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 639.29 ล้านบาท เป็ นส่ วนของการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้ อที่ดินในส่ วนงาน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จานวน 886.23 ล้านบาทและการจ่ายเงินปั นผล 246.94 ล้านบาท จึงเป็ นผลให้สุทธิ แล้วเงินสดรับจากการ
ดาเนินงานเป็ นลบตามที่กล่าวมา
ภาพรวมกระแสเงินสด / กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ปี 2561 บริ ษ ัท มี ย อดเงิ น สดจากการด าเนิ น งานเป็ นลบสุ ท ธิ ที่ 57.15 ล้านบาท เป็ นผลจากการด าเนิ น งานที่ มี ผ ล
ประกอบการประมาณ 515.90 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวมกับรายละเอียดการใช้จ่ายหลักๆ เช่น การใช้ไปของการลงทุนในที่ ดินและ
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง การลงทุนระยะยาว และการให้กยู้ มื ระยะสั้น จึงเป็ นผลให้สุทธิ แล้วเงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เป็ นบวกตามที่กล่าวมา
ปี 2560 บริ ษทั มียอดเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นลบสุทธิที่ 490.19 ล้าน เป็ นผลจากการดาเนิ นงานที่มีผลประกอบการ
ประมาณ 715.04 ล้านบาท และบริ ษทั ฯนาเงินไปฝากในรู ปแบบการลงทุนชัว่ คราวจานวนมาก จึงเป็ นผลให้เสมือนนาเงินออกจาก
กิจกรรมดาเนินงานซึ่งเมื่อรวมกับรายละเอียดอื่นๆ เป็ นผลให้สุทธิแล้วเงินสดรับจากการดาเนินงานเป็ นลบตามที่กล่าวมา
ปี 2559 บริ ษทั มียอดเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นบวกสุ ทธิ ที่ 787 ล้าน เป็ นผลจากการดาเนิ นงานที่มีผลประกอบการ
ประมาณ 1,079.77 ล้านบาท การใช้เงิ นในการลงทุนในที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ในขณะที่ ลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่นรวมถึงรายได้รับล่วงหน้ามีการบริ หารงานดีข้ ึน โดยเมื่อรวมกับรายละเอียดอื่นๆ เป็ นผลให้สุทธิ แล้วเงินสดรับจากการ
ดาเนินงานเป็ นบวกตามที่กล่าวมา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน จานวน 886.23 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลจานวน 246.94 ล้านบาท เป็ น
ผลให้บริ ษทั มียอดสุทธิเป็ นบวกจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 639.29 ล้านบาท
ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลจานวน 617.35 ล้านบาท ทั้งยังชาระหนี้ เงิ นกูร้ ะยะยาวบางส่ วนจากสถาบันการเงิ น
เป็ นผลให้บริ ษทั มียอดสุทธิเป็ นลบจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 653.57 ล้านบาท
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ปี 2559 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหุ ้นกูจ้ านวน 400 ล้านบาท ทั้งยังชาระหนี้ เงิ นกูร้ ะยะยาวบางส่ วนจากสถาบันจากการเงิ นที่
นามาลงทุนในส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และมีการจ่ายเงินปั นผลไป 154ล้านบาทซึ่ งโดยรวมแล้วบริ ษทั มียอดสุ ทธิ เป็ นลบ
จากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 763.82 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ลงทุนในกิ จการร่ วมค้า จานวน 328.60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนระยะยาวกับบริ ษทั
ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายจานวน 98.20 ล้านบาท และมีการให้กูย้ ืมกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันและกิ จการอื่นจานวน
104.41 ล้านบาท เป็ นผลให้สุทธิแล้ว มีเงินสดลดลงในกิจกรรมลงทุนจานวน 590.57 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการรั บเงิ นสดจากการขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 900 ล้านบาท และรับชาระเงิ นกูย้ ืม
จานวน 380 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นเรื่ องของการถอนเงินสดจากการฝากค้ าประกัน และการจ่ายเงินในส่ วนของการจัดหาสิ นทรัพย์
ถาวร เป็ นผลให้สุทธิ แล้ว มีเงินสดเพิ่มขึ้นในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,070.18 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั มีการนาเงินสดมาลงทุนในเงินออมประเภทต่างๆเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ยประมาณ 500
ล้านบาท ที่เหลือเป็ นเรื่ องของการถอนเงินสดจากการฝากค้ าประกัน และการจ่ายเงินในส่ วนของการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร เป็ นผล
ให้ สุทธิแล้วมีเงินสดเพิ่มขึ้นในกิจกรรมลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
งบรวม
2559

2560

2561

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

935.53

468.20

420.27

ส่ วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียน

116.52

(558.71)

(152.55)

(264.73)

(399.68)

(324.87)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

787.32

(490.19)

(57.15)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

139.97

1,070.18

(590.57)

(763.82)

(838.37)

639.29

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

163.47

(258.39)

(8.43)

เงินสดต้นงวด

544.02

707.49

449.10

เงินสดปลายงวด

707.49

449.10

440.67

ส่ วนเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนีส้ ิน
บริ ษทั มียอดหนี้สินสิ้นปี 2561 ประมาณ 2,765.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 568.35 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ้นทั้งใน
ส่วนหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อซื้อที่ดินนามาพัฒนา
โครงการของบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ทาให้เงินกูย้ มื ดังกล่าวเพิ่มขึ้นทั้งจานวน บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
1.22
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หนีเ้ งินกู้ระยะยาว
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน จานวน 138.41 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมมาเพื่อดาเนิ นงานในส่ วนงาน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ส่วนในปี 2560 ไม่มียอดเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติให้บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 60,000,000หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 60,000,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน354.68 ล้า นบาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนทั้งสิ้ น 368.68 ล้านบาทเพื่อรองรั บการเพิ่ม ทุ นแบบมอบอ านาจทั่วไป(General
Mandate)
ตามมติ ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2558 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2558 มี มติ ให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 60,000,000หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 60,000,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน368.68 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 308.68 ล้านบาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ เกิดจากการเสนอขายหุน้ สามัญจานวน 47 ล้านหุน้ ในราคา 3.25 บาทต่อหุน้ จากราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท โดยได้รับเงินสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายหุ ้นเป็ นจานวนเงินประมาณ 144.84 ล้านบาท ทาให้เกิดส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ประมาณ 97.84 ล้านบาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทย่ อย
ในไตรมาสแรกปี 2547 บริ ษทั ได้มีการลงทุนในหุ ้นสามัญของพีซีเอ็มร้อยละ 99.9998 จานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 499,993 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท โดยจ่ายชาระเป็ นหุน้ ของบริ ษทั จานวน 8,013,536 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นผลให้เกิดส่ วนต่างระหว่าง
ราคาซื้ อขายกับราคายุติธรรมหลังจากที่ได้มีการตีราคาใหม่ในที่ดิน อาคาร และ เครื่ องจักร ของพีซีเอ็มจานวนประมาณ 186.54
ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2548 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นประมาณ 608.8 ล้านบาทสุ ทธิ หลังจากที่ได้มีการเพิ่มทุนโดยการนาหุ ้นเข้าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยได้รับเงิ นจากการจาหน่ ายหุ ้น 144.84 ล้านบาท ซึ่ งในปี นั้นเองบริ ษทั มีการ
ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2548 กาหนดจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 38.25 ล้านบาท และในปี เดี ยวกันได้มีการขายหุ ้นบริ ษทั ทริ
ลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ที่ถือไว้ร้อยละ 60 ทาให้ตอ้ งตัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยออกไป อีกจานวน 40.64 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อ
รวมกับกาไรประจาปี ที่ 83 ล้านบาทเป็ นผลให้มียอดส่วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ 608.8 ล้านบาท โดยในปี 2549 มีการจ่ายเงินปั น
ผลเพิ่มขึ้นอีกหุน้ ละ 0.20 บาท เป็ นเงินจานวน 40 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับผลขาดทุนประจาปี 2549 อีกจานวน 39.1 ล้านบาทเป็ น
ผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2549 มียอดลดลงเหลือเพียง 529.4 ล้านบาทเท่านั้น
ในปี 2550 บริ ษทั ประกาศงดจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับปี 2549 และมีผลขาดทุนอีก 24.8 ล้านบาท จึงเป็ นผลให้ มีส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ลดลงอีกเป็ น 504.60 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่ งเมื่อรวมกับยอดกาไรสุ ทธิ ในปี 2551 จานวน 40.51 ล้านบาท จึงทาให้ในปี
2551 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นประมาณ 545 ล้านบาท โดยกันเป็ นเงิ นสารองตามกฎหมายไว้เพิ่มขึ้นอีก 1.95 ล้าบาทรวมเป็ น
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10.35 ล้านบาท ในปี 2552 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2551 จานวน 10 ล้าน และกันสารองเพิ่มขึ้น
อีก 1.25 ล้านบาททาให้มี กาไรสะสมส่วนที่จดั สรรแล้วประมาณ 11.60 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับกาไรสุทธิของปี 2552 แล้วบริ ษทั มี
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมประมาณ 547.69 ล้านบาท และในปี 2553 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานของปี 2552
จานวน 10 ล้าน และกันสารองเพิ่มขึ้นอีก 4.37 ล้านบาททาให้มีกาไรสะสมส่วนที่จดั สรรแล้วประมาณ 15.97 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อรวม
กับกาไรสุทธิของปี 2553 แล้วบริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 601.33 ล้านบาท
ในปี 2556บริ ษทั มี ผลกาไรสุ ทธิ 260.85 ล้านบาท กันเงิ นเข้าสารองประมาณ 7.22 ล้านบาทรวมเป็ นเงิ นสารองตาม
กฏหมายประมาณ 30.36 ล้านบาท บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินประมาณ 86 ล้านบาท และเป็ นหุ ้นจานวน77 ล้านบาท (ทา
ให้ทุนเรื อนหุน้ เพิ่มขึ้น) รวมการปรับผลประโยชน์พนักงานอีกประมาณ 24.39ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
ประมาณ 1,108.6 ล้านบาท
ในปี 2557บริ ษทั มี ผลกาไรสุ ทธิ 305.90 ล้านบาท กันเงิ นเข้าสารองประมาณ 6.50 ล้านบาทรวมเป็ นเงิ นสารองตาม
กฏหมายประมาณ 36.87 ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 1,291.04 ล้านบาท
ในปี 2558บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ 303.37 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 1,408.90 ล้านบาทไม่ตอ้ งกันเงิน
สารองตามกฏหมายเนื่องจากมีการกันยอดดังกล่าวครบตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
ในปี 2559 บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ 785.40 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 2,039.96 ล้านบาท ไม่ตอ้ งกันเงิน
สารองตามกฏหมายเนื่องจากมีการกันยอดดังกล่าวครบตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
ในปี 2560บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ 703.52 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 2,128.12 ล้านบาทไม่ตอ้ งกันเงิน
สารองตามกฏหมายเนื่องจากมีการกันยอดดังกล่าวครบตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
ในปี 2561บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิ 384.21 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมประมาณ 2,263.64 ล้านบาทไม่ตอ้ งกันเงิน
สารองตามกฏหมายเนื่องจากมีการกันยอดดังกล่าวครบตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
(ง) ปัจจัย ข้ อมูล และอิทธิพลทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเสนอจ่ายเงินปั นผลหุน้ ละ 0.80 บาท
ในปี 2561 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ร่วมทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ 1) ร่ วมทุนกับ บริ ษทั ชินวะ เรี ยลเอสเตท(ไทย
แลนด์) จากัด และ บริ ษทั พรี แซนส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด เพื่อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สถานที่โครงการอยูบ่ ริ เวณสุขมุ วิท 39 บริ เวณ
สถานีพร้อมพงษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 2,455.25 ล้านบาท 2) ร่ วมทุนกับ กลุ่ม บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สถานที่โครงการอยูบ่ ริ เวณพหลโยธิน-รัตนโกสิ นทร์สมโภช มูลค่าโครงการประมาณ 586 ล้านบาท 3)
ร่ วมทุนกับ กลุ่ม บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สถานที่โครงการอยูบ่ ริ เวณทาวน์อินทาวน์
มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท
ในเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด (“IAA”) ได้มีการเพิ่มทุนและปรับเปลี่ยนการถือหุน้ ของ PBH เป็ นร้อย
ละ 100 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 100 ล้านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
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มูลค่ างานคงเหลือ ณ สิ้นปี 2561

แหล่งรายได้ (หน่ วย : พันล้านบาท)

งานอื่นๆ
รวม
อัตราส่ วนของงานในกลุ่มต่ อทั้งหมด

มูลค่ างาน
คงเหลือสิ้นปี
2561
7.73
7.73
0.0%

รายได้ 2561

มูลค่ างาน
เพิม่ ขึน้ ใน
2561

มูลค่ างาน
คงเหลือสิ้นปี
2561

2.60
2.60
0.0%

3.01
3.01
0.0%

8.14
8.14
0.0%

คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ
ภายในปี
2562
50%
50%
50%

คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในปี
2563

คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในปี
2564

42%
42%
42%

8%
8%
8%

(จ) ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2561 มีมูลค่า 2,150,000บาทโดยจ่ายให้กบั บริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด โดยผูส้ อบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2561 คือ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบียน
ผูส้ อบเลขที่ 5599
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2560 มีมูลค่า 2,120,000บาทโดยจ่ายให้กบั บริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด โดยผูส้ อบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2560 คือ นางสุวมิ ล กฤตยาเกีรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบเลขที่
2982
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2559 มีมูลค่า 2,390,000บาทโดยจ่ายให้กบั บริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด โดยผูส้ อบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2559 คือ นางสุวมิ ล กฤตยาเกีรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบเลขที่
2982
บริ ษทั ไม่มีค่าบริ การอื่นให้กบั ผูส้ อบบัญชีในปี 2559 - 2561

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลสถิติ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบการเงินบางส่ วนและอัตราส่ วนที่สาคัญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2559

2560

2561

4,218.71

3,646.46

3,835.16

837.59

679.30

1,194.46

รวมสิ นทรัพย์

5,056.30

4,325.77

5,029.63

หนี้สินหมุนเวียน

2,756.05

2,159.74

2,587.35

260.29

37.90

178.64

รวมหนี้สิน

3,016.34

2,197.64

2,765.99

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

2,039.96

2,128.12

2,263.64

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,056.30

4,325.77

5,029.63

รายได้จากรับเหมาก่อสร้าง

3,116.93

4,090.86

3,427.07

รายได้จากผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง

308.56

408.42

469.07

กาไรขั้นต้น

511.45

622.19

702.66

กาไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ)

788.13

703.52

384.21

6.61

6.89

7.33

2.553

2.279

1.245

308.68

308.68

308.68

0.81

0.44

0.50

14.93%

13.83%

18.03%

6.8%

11.69%

10.32%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

45.70%

33.77%

17.51%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

20.03%

15.63%

10.28%

1.48

1.03

1.22

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุ ทธิต่อหุน้ (ตามงบการเงิน)
จานวนหุ้นจดทะเบียนและเรียกชาระ
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุ ทธิ

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

121

122

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

123

124

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

125

126

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

127

128

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

440,668,261.42

449,103,128.99

99,017,022.74

221,143,945.77

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

308,070,278.23

1,569,035,600.33

207,620,198.83

1,569,035,600.33

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

8

538,512,251.66

510,605,413.94

435,545,253.41

383,322,048.36

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

9

154,350,220.00

114,350,220.00

993,000,000.00

119,772,500.00

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ

10

323,366,321.78

162,829,581.49

324,593,778.41

162,829,581.49

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง

11

1,419,528,666.30

197,725,000.00

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

12

113,952,973.38

101,004,203.16

52,438,501.42

61,415,596.87

512,931,296.82

526,919,010.88

509,587,397.69

522,933,531.17

23,783,144.07

14,892,525.28

23,783,144.07

14,892,525.28

3,835,163,413.66

3,646,464,684.07

2,645,585,296.57

3,055,345,329.27

0.00

0.00

786,554,633.75

786,554,633.75

ลูกหนี้เ งินประกันผลงาน
เงินมัดจา
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

14, 41

411,661,487.17

94,982,365.33

0.00

0.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

15

99,307,700.00

1,100,000.00

98,407,700.00

0.00

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

16

64,407,698.62

0.00

64,407,698.62

0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

320,800,779.34

299,768,394.49

50,016,168.95

50,592,140.72

33,434,755.74

20,653,614.10

33,368,252.42

19,104,207.34

ภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน

18

166,849,120.00

163,623,375.00

166,849,120.00

163,623,375.00

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น

19

7,110,091.95

5,753,099.70

2,749,502.36

2,851,453.53

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

20

82,664,353.05

86,554,257.15

76,840,188.66

82,954,910.41

8,228,695.00

6,867,031.45

7,988,695.00

6,771,331.45

1,194,464,680.87

679,302,137.22

1,287,181,959.76

1,112,452,052.20

5,029,628,094.53

4,325,766,821.29

3,932,767,256.33

4,167,797,381.47

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

22

747,827,500.00

0.00

0.00

0.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

23

785,554,547.13

1,005,274,576.53

706,464,555.90

976,626,538.65

เจ้าหนี้เ งินประกันผลงาน

217,154,033.07

210,350,770.34

215,855,471.55

209,034,519.34

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

710,595,340.98

339,967,270.03

710,595,340.98

339,967,270.03

24

91,628,526.35

577,588,558.30

91,628,526.35

577,588,558.30

26

1,556,824.00

896,549.00

1,321,730.00

635,929.00

26,972,991.79

23,311,091.94

26,972,991.79

23,311,091.94

6,061,305.62

2,353,675.68

0.00

0.00

2,587,351,068.94

2,159,742,491.82

1,752,838,616.57

2,127,163,907.26

25

138,407,500.00

0.00

0.00

0.00

26

40,230,548.09

37,899,859.00

30,345,732.00

26,443,432.00

178,638,048.09

37,899,859.00

30,345,732.00

26,443,432.00

2,765,989,117.03

2,197,642,350.82

1,783,184,348.57

2,153,607,339.26

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีขายตั้งพัก
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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-3บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

1,633,708,628.69

1,496,229,201.62

1,519,652,886.81

1,384,260,021.26

2,263,638,649.64

2,126,159,222.57

2,149,582,907.76

2,014,190,042.21

ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

327.86

1,965,247.90

0.00

0.00

รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2,263,638,977.50

2,128,124,470.47

2,149,582,907.76

2,014,190,042.21

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

5,029,628,094.53

4,325,766,821.29

3,932,767,256.33

4,167,797,381.47

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ - จากการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

รายได้จากการก่อสร้าง

3,427,069,671.98

4,090,858,475.13

รายได้จากการขายสินค้า

469,072,877.39

408,424,315.54

0.00

0.00

3,896,142,549.37

4,499,282,790.67

3,428,297,128.61

4,090,858,475.13

รายได้

รวมรายได้

3,428,297,128.61 4,090,858,475.13

ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง

(2,827,241,385.37) (3,546,946,063.38) (2,828,461,668.65) (3,546,832,963.14)

ต้นทุนขายสินค้า

(366,242,245.84)

รวมต้นทุน

(330,142,943.33)

0.00

0.00

(3,193,483,631.21) (3,877,089,006.71) (2,828,461,668.65) (3,546,832,963.14)

กาไรขั้นต้น

702,658,918.16

622,193,783.96

599,835,459.96

544,025,511.99

0.00

288,628,334.47

0.00

600,000,194.00

23,920,721.82

39,108,313.89

32,663,083.81

42,217,201.76

726,579,639.98

949,930,432.32

632,498,543.77

1,186,242,907.75

(9,098,126.66)

(6,893,953.94)

0.00

0.00

(225,937,341.73)

(205,176,111.85)

(159,370,861.85)

(149,991,384.24)

1,305,537.39

(1,509,672.66)

0.00

0.00

(65,970.45)

(7,522.43)

(65,967.36)

(7,245.29)

(11,920,878.16)

(3,017,634.67)

0.00

0.00

480,862,860.37

733,325,536.77

473,061,714.56

1,036,244,278.22

(96,656,666.10)

(210,361,477.13)

(90,727,679.41)

(207,534,281.13)

384,206,194.27

522,964,059.64

382,334,035.15

828,709,997.09

0.00

180,552,798.94

0.00

299,999,998.00

384,206,194.27

703,516,858.58

382,334,035.15

1,128,709,995.09

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

0.00

0.00

0.00

0.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

384,206,194.27

703,516,858.58

382,334,035.15

1,128,709,995.09

รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อื่น ๆ

29

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

35

กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

39

กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
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-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

384,420,596.67

522,999,042.24

382,334,035.15

828,709,997.09

0.00

180,552,069.97

0.00

299,999,998.00

384,420,596.67

703,551,112.21

382,334,035.15

1,128,709,995.09

(214,402.40)

(34,982.60)

0.00

0.00

0.00

728.97

0.00

0.00

(214,402.40)

(34,253.63)

0.00

0.00

384,206,194.27

703,516,858.58

382,334,035.15

1,128,709,995.09

384,420,596.67

703,551,112.21

382,334,035.15

1,128,709,995.09

(214,402.40)

(34,253.63)

0.00

0.00

384,206,194.27

703,516,858.58

382,334,035.15

1,128,709,995.09

กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

1.245

1.694

1.239

2.685

กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

0.000

0.585

0.000

0.972

1.245

2.279

1.239

3.657

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานยกเลิก
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่
ไม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

เงินปั นผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2561

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

3.3

ซื้ อสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2560

308,676,462.00

0.00

0.00

0.00

308,676,462.00

0.00

0.00

เงินปั นผลจ่าย

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

0.00

ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

28

0.00

97,844,800.00

0.00

0.00

0.00

97,844,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,844,800.00

หุน้ สามัญ

และชาระแล้ว
308,676,462.00

ส่วนเกินมูลค่า

ทุนที่ออก

ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2560

หมายเหตุ
จัดสรรแล้ว

186,541,112.75

0.00

0.00

0.00

186,541,112.75

0.00

0.00

0.00

0.00

186,541,112.75

36,867,646.20

0.00

0.00

0.00

36,867,646.20

0.00

0.00

0.00

0.00

36,867,646.20

1,633,708,628.69

384,420,596.67

(246,941,169.60)

0.00

1,496,229,201.62

703,551,112.21

(617,352,924.00)

0.00

0.00

1,410,031,013.41

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินรวม

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สารองตามกฎหมาย

หุน้ สามัญ - จากการ

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

2,263,638,649.64

384,420,596.67

(246,941,169.60)

0.00

2,126,159,222.57

703,551,112.21

(617,352,924.00)

0.00

0.00

2,039,961,034.36

บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

327.86

(214,402.40)

0.00

(1,750,517.64)

1,965,247.90

(34,253.63)

(2.48)

(3,506.89)

2,000,030.00

2,980.90

อานาจควบคุม

ส่วนได้เ สียที่ไม่มี

2,263,638,977.50

384,206,194.27

(246,941,169.60)

(1,750,517.64)

2,128,124,470.47

703,516,858.58

(617,352,926.48)

(3,506.89)

2,000,030.00

2,039,964,015.26

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

( หน่วย : บาท )
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2561

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2560

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2560

28

28

หมายเหตุ

308,676,462.00

0.00

0.00

308,676,462.00

0.00

0.00

97,844,800.00

0.00

0.00

97,844,800.00

0.00

0.00

97,844,800.00

หุน้ สามัญ

และชาระแล้ว
308,676,462.00

ส่วนเกินมูลค่า

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

186,541,112.75

0.00

0.00

186,541,112.75

0.00

0.00

186,541,112.75

36,867,646.20

0.00

0.00

36,867,646.20

0.00

0.00

36,867,646.20

1,519,652,886.81

382,334,035.15

(246,941,169.60)

1,384,260,021.26

1,128,709,995.09

(617,352,924.00)

872,902,950.17

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุน้ สามัญ - จากการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

2,149,582,907.76

382,334,035.15

(246,941,169.60)

2,014,190,042.21

1,128,709,995.09

(617,352,924.00)

1,502,832,971.12

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

( หน่วย : บาท )
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บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

480,862,860.37

733,325,536.77

473,061,714.56

1,036,244,278.22

0.00

213,704,437.76

0.00

299,999,998.00

480,862,860.37

947,029,974.53

473,061,714.56

1,336,244,276.22

ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

11,920,878.16

3,017,634.67

0.00

0.00

ค่าเสื่อมราคา

31,641,184.52

41,668,461.38

14,727,251.02

23,191,476.29

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตัดจ่าย

1,602,326.86

1,759,742.13

1,124,960.17

1,292,132.82

หนี้สงสัยจะสูญ

(1,305,537.39)

1,509,672.66

0.00

0.00

รายได้จากการริ บเงินประกันผลงาน

(1,680,152.43)

(236,166.91)

(1,680,152.43)

(236,166.91)

ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน-สินทรัพย์รอการขาย

0.00

(4,855,926.81)

0.00

0.00

ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าวัสดุสนิ้ เปลือง

0.00

1,186,300.52

0.00

0.00

(กาไร)จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

(288,628,334.47)

0.00

(600,000,194.00)

(กาไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

(4,637,417.81)

(12,449,907.02)

(3,327,602.56)

(12,449,907.02)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์

1,289,185.68

1,689,417.19

1,620,447.61

240,111.84

0.00

43,187.16

0.00

20,484.95

6,707,087.59

6,551,488.75

4,588,101.00

4,407,163.00

65,970.45

917,622.14

65,967.36

7,245.29

(12,075,963.61)

15,837,705.92

(25,419,573.73)

19,282,958.97

0.00

0.00

0.00

(300,669,297.52)

514,390,422.39

715,040,871.84

464,761,113.00

471,330,283.93

บวก กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเ งินได้เ ป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

137

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

1,265,602,739.91

(583,952,743.21) 1,364,743,004.06

(583,952,743.21)

(26,601,300.33)

76,873,903.43

(45,937,089.66)

172,107,669.42

(160,536,740.29)

28,161,888.96

(161,764,196.92)

28,161,888.96

(1,221,803,666.30)

(11,261,086.22)

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

(12,948,770.22)

(17,051,712.82)

8,977,095.45

(12,058,826.38)

ลูกหนี้เ งินประกันผลงาน

13,987,714.06

(52,917,090.95)

13,346,133.48

(46,323,227.82)

เงินมัดจา

(8,890,618.79)

(542,065.84)

(8,890,618.79)

(4,355,799.54)

ภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

0.00

(68,052.59)

0.00

0.00

สินทรัพย์รอการขาย

0.00

2,136,689.07

0.00

0.00

(1,361,663.55)

(95,423.55)

(1,217,363.55)

(100,923.55)

(217,973,152.34)

(114,160,323.72)

(271,532,620.51)

(89,270,325.72)

8,483,415.16

22,054,169.21

8,501,104.64

16,477,966.22

0.00

(34,216,887.11)

0.00

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(3,716,123.50)

(5,029,569.00)

0.00

(2,361,082.00)

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง

370,628,070.95

(415,917,296.26)

370,628,070.95

(415,917,296.26)

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง

(485,960,031.95)

163,334,866.10

(485,960,031.95)

163,334,866.10

3,661,899.85

(13,384,923.96)

3,661,899.85

(13,247,966.41)

0.00

(2,361,082.00)

0.00

0.00

(243,355,868.62) 1,259,316,500.05

(316,175,516.26)

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้สินดาเนินงาน เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้เ งินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขาย

ภาษีขายตั้งพัก
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนินงาน

36,962,195.05

เงินสดจ่าย-ค่าดอกเบี้ยจ่าย

(4,807,665.05)

(3,465,983.14)

(65,967.36)

(7,245.29)

เงินสดรับ-ค่าดอกเบี้ยรับ

14,074,652.73

14,929,368.63

19,126,970.34

19,473,622.21

0.00

91,144.20

0.00

0.00

(103,383,647.13)

(258,392,277.87)

(98,877,002.74)

(252,532,828.04)

(490,193,616.80) 1,179,500,500.29

(549,241,967.38)

ภาษีเ งินได้รับคืน
จ่ายภาษีเ งินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(57,154,464.40)
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-3 บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เ กี่ยวข้องกัน

(40,000,000.00)

(114,350,220.00) (1,093,000,000.00)

(369,772,500.00)

0.00

380,000,000.00

219,772,500.00

530,003,619.61

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(1,750,517.64)

0.00

0.00

(499,999,985.00)

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(328,600,000.00)

(98,000,000.00)

0.00

0.00

(98,207,700.00)

0.00

(98,407,700.00)

0.00

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

899,999,994.00

0.00

899,999,994.00

เงินลงทุนชัว่ คราวเงินฝากประจา(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

0.00

(25,005,138.18)

0.00

(25,005,138.18)

(52,550,190.79)

(17,293,893.87)

(15,053,661.10)

(12,572,682.82)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์

1,081,267.59

1,400,259.92

613,390.00

1,335,787.22

เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น

(2,913,780.65)

(167,997.00)

(977,470.54)

(147,000.00)

131.54

0.00

131.54

0.00

(3,225,745.00)

43,594,710.85

(3,225,745.00)

43,594,710.85

(64,407,698.62)

0.00

(64,407,698.62)

0.00

0.00

0.00

0.00

300,669,297.52

(590,574,233.57) 1,070,177,715.72 (1,054,686,253.72)

868,106,103.20

เงินสดรับจากการให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เ กี่ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนระยะยาว

เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินมีภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากรายได้เ งินปั นผล
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุน

0.00

2,000,030.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

0.00

(38,222,517.00)

0.00

0.00

เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

747,827,500.00

0.00

0.00

0.00

เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

138,407,500.00

0.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(246,941,169.60)

(617,352,926.48)

(246,941,169.60)

(617,352,924.00)

639,293,830.40

(653,575,413.48)

(246,941,169.60)

(617,352,924.00)

(8,434,867.57)

(73,591,314.56)

(122,126,923.03)

(298,488,788.18)

449,103,128.99

707,489,688.40

221,143,945.77

519,632,733.95

0.00

(184,795,244.85)

0.00

0.00

440,668,261.42

449,103,128.99

99,017,022.74

221,143,945.77

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจาก
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538
และเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนาเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เ ปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เ กี่ยวข้อง
2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการ
ในเรื่ องที่มคี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เ กิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการ
ไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เ ป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
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2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคา ของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือ เมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมี
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เ กี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
ในการบันทึก และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประเมินประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ที่เ หลืออยูโ่ ดยประมาณ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่
ได้ใช้เ มือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอ
การตัดบัญชีเ ป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เ ริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เ ป็ นการปรับปรุ งและ
อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้มกี ารปรับปรุ งในสาระสาคัญและประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ที่เ กี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มผี ลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
2.4.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุ งในสาระสาคัญ
1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า โดยอธิบายให้
ชัดเจนว่ากิจการที่เ ลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
(ซึ่ งถือโดยกิจการหรื อถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรื อกิจการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน) โดยกิจการต้องเลือกวิธีการนี้ในแต่ละบริ ษทั ร่ วม
หรื อการร่ วมค้า ณ วันที่เ ริ่ มรับรู ้ รายการครั้งแรกของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า นอกจากนี้ได้มกี ารอธิบายให้ชดั เจนถึง
การพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน โดยอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
การโอนอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุนไปบัญชีอื่น ๆ หรื อโอนจากบัญชีอื่น ๆ มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุนเฉพาะ
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วพบว่า
ไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น
2.4.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกฉบับใหม่
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการสาหรับการรายงาน
ข้อมูลที่มปี ระโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และ
กระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการที่ทากับลูกค้า โดยกิจการรับรู ้ รายได้เ พือ่ แสดงการส่งมอบสินค้าหรื อบริ การที่สญั ญา
ให้ลูกค้า ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามหลักการรับรู ้ รายได้ 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการ
ในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้ าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้
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-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การการโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น
2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มผี ลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงายทางการเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มผี ลบังคับใช้

จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี

และ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั

อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

-52. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มกี ารวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์ และ
หนี้สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่า ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มนี ยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม ระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า มีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มนี ยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพือ่ วัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มนี ยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมือ่ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
● ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มสี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกัน
● ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสินทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
● ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มนี ยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานที่เ กิดการโอน
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
● หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนชัว่ คราว

● หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37

เครื่ องมือทางการเงิน
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-63. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมใน
บริ ษทั เหล่านั้น หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เ ป็ นสาระสาคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นาบริ ษทั ย่อย
เข้ามาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มอี านาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เ พือ่ แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานรวมของ บริ ษทั พรี บิลท์
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จากัดด้านลักษณะ
ธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบการเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ หรื อมีอานาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุน้
ชื่อบริ ษทั ย่อย

ความสัมพันธ์

- บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่

บริ ษทั ย่อย

แมททีเ รี ยล จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิต / ขายพื้น

หรื อส่วนได้เ สีย
2561

2560

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

89.99

คอนกรี ตอัดแรง

- บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย

ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

- บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของ

พัฒนาอสังหา-

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

ริ มทรัพย์

เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ได้เ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 36 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 180 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 20 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 200 ล้านบาท
โดยบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงทุนเพิม่ ทั้งจานวน ทาให้สว่ นได้เ สียเพิม่ จากร้ อยละ 89.99 เป็ นร้ อยละ 99.00
ต่อมาเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอมอาร์ จากัด ได้เ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 20 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 300 ล้านบาท
โดยบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงทุนเพิม่ ทั้งจานวน รวมทั้งชื่อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวน 0.4 ล้านหุน้ ทาให้สว่ นได้
เสียเพิม่ จากร้ อยละ 99.00 เป็ นร้ อยละ 100.00
บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมือ่ บริ ษทั ฯ เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผล
ตอบแทนผันแปร จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้น ทาให้เ กิดผลกระทบ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มกี ารควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิน้ สุดลง
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-73. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม (ต่อ)
การสูญเสียความควบคุม
เมือ่ บริ ษทั ฯ สูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วน
ได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เ กิดขึ้น
จากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษทั ย่อย รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เ สียในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูไ่ ด้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สญ
ู เสียการควบคุม
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ

รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

โดยพิจารณาเมือ่ ผลงานการก่อสร้างตามสัญญาของบริ ษทั ฯ

สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญารับรู้เ ป็ นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ โดยอัตราส่วน
ของงานที่ทาเสร็ จประมาณโดยวิศวกร ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการก่อ
สร้างที่เ กิดขึ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จ จนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง
ทั้งสิน้ กรณี ที่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิน้ ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กิจการ
จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าว เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยงั ไม่ถึง
กาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เ ป็ น "รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ" ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.3 บริ ษทั ย่อย รับรู้รายได้จากการขายเมือ่ มีการส่งมอบสินค้า และได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เ ป็ นสาระ
สาคัญให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัยเป็ นรายได้ท้งั จานวน เมือ่ บริ ษทั ย่อย
ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มนี ยั สาคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.1.5 บริ ษทั ย่อยคานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พ้นื ที่ และเกณฑ์ราคาขาย
4.1.6 กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่
ต้องจ่ายคืนเมือ่ สิน้ ระยะเวลาที่กาหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มสี ภาพคล่องซึ่ งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย
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-84. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ(ต่อ)
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ด้วยยอดสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณการจากจานวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ จานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง หรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
และดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เ กี่ยวข้อง ซึ่ งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมือ่ งานก่อสร้างแล้วเสร็ จหรื อโครงการ
หยุดพัฒนา
4.5 การบันทึกต้นทุนจากการกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกต้นทุนทางการเงินที่เ กิดจากการกูย้ ืม เพือ่ ใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้างเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน
โครงการที่เ กี่ยวข้อง และจะหยุดบันทึกเมือ่ โครงการได้แล้วเสร็ จ พร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายหรื อ
หยุดชะงักลง จนกว่าจะมีการดาเนินการพัฒนา/ก่อสร้างต่อไป
4.6 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธีเ ข้าก่อน
ออกก่อน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เ ป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์

เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุน

ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายหลักทรัพย์เ พียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคานวณกาไรหรื อ
ขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกัน คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.7.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า และหลักทรัพย์เ ผื่อขาย จะใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที่ประกาศ
ณ วันที่รายงาน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
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-94. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ(ต่อ)
4.7.4 เงินลงทุนในการร่ วมค้า ในกิจการที่มอี านาจควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีสว่ นได้เ สียโดยรวม
ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน นับจากวันที่มอี านาจร่ วมกัน
จนถึงวันที่อานาจควบคุมร่ วมสิน้ สุดลง ในกรณี ที่สว่ นแบ่งขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู้
มีจานวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็ นศูนย์ และหยุดรับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุน
4.7.5 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้วยราคาทุน ปรับยอดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด" ในการจัดทางบการเงิน
รวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้เ พือ่ การซื้ อเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั คานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ดงั นี้
จานวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20

ส่วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 20

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

5

เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสานักงาน

3-5

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5

ห้องตัวอย่าง

5

ยานพาหนะ

5

โครงป้ายโฆษณา

5

อาคารชัว่ คราวและสินทรัพย์ประจาอื่น ๆ

5

ในการจัดทางบการเงินรวม สินทรัพย์ประจาที่มกี ารประเมินราคายุติธรรมเพิม่ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเ อ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด" เพือ่ ใช้ในการซื้ อเงินลงทุน ได้คานวณค่าเสื่อมราคาใหม่ สาหรับอาคารและอุปกรณ์
โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เ หลือ โดยประมาณของสินทรัพย์ นับจากวันที่บริ ษทั ฯ ซื้ อเงินลงทุนมาดังนี้
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
จานวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่อมราคา สาหรับ
ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมือ่ ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มี
นัยสาคัญ เมือ่ เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิด
ค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบบัญชี
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่มตี วั ตน
ต่างๆ เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้วา่ สินทรัพย์เ กิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมีราคา
ต่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า ซึ่ งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มอี ยูอ่ ีกต่อไป
หรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น"
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เ กิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.10 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เ กิดประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเ ส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 3-10 ปี
4.11 ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
4.11.1 ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเ งินได้ที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และ
คานวณภาษีเ งินได้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
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4.11.2 ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มผี ลบังคับ
ใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จานวนเท่าที่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มกี าไรทางภาษีเ พียงพอ
ต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมด หรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เ กิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.12 กองทุนสารองเลี้ยงชีพและค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.12.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู้เ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย เมือ่ เกิดรายการ
4.12.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มกี องทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับการบริ หาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก
กลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เ กิดรายการนั้น
4.12.3 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ภายใต้สมมติฐานที่กลุ่มบริ ษทั กาหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม
ผลกาไรหรื อขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน จะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มมี ติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณี เ ลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มสี ิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศใน
ราชกิจจานุเ บกษา ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมือ่ มีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย
4.13 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการหารยอดกาไรสุทธิ
สาหรับรอบระยะเวลารายงาน ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.14 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการ และตั้งข้อ
สมมติฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่ งผลที่เ กิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมือ่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตาม

กฎหมายหรื อจากการอนุมาน อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้สญ
ู เสีย
ทรัพยากรที่มปี ระโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจ เพือ่ จ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมด หรื อบางส่วนอย่างแน่นอน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เ กินจานวนประมาณการหนี้สินที่เ กี่ยวข้อง
5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อยตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560

3. บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

4. บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

บริ ษทั ร่ วมค้าของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

5. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

6. บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

7. บริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป จากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันในบริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้ อยละ 50

8. บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์ สะพานควาย
วัน จากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั พรี บิลล์ จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 13 และมี
กรรมการร่ วมกัน
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กลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เ กี่ยวข้องกันมีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

นโยบายการกาหนดราคา

ลักษณะรายการค้า
ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.00 - 5.00 ต่อปี

ค่าเช่าสานักงาน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

บริ ษทั บิลท์ ฮาร์ ท จากัด

ค่าเช่าสานักงาน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่

ซื้ อ-ขายสินค้า

ราคาตลาด

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี

บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

รายได้จากการก่อสร้ าง

ราคาตามสัญญาซึ่ งเป็ นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี

บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

แมททีเ รี ยล จากัด

ราคาตามสัญญาซึ่ งเป็ นไปตามราคาตลาด

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด รายได้จากการก่อสร้ าง
บริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป จากัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.275 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (ณ วันที่
ในงบการเงินร้ อยละ 6.025 ต่อปี )

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

สะพานควาย วัน จากัด
รายการบัญชีที่เ ป็ นสาระสาคัญระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ลูกหนี้การค้า
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป

23,543,918.95

0.00

23,543,918.95

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

54,350,200.00

14,350,220.00

0.00

0.00

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

0.00

0.00

893,000,000.00

0.00

บจก. อีส แอม อาร์

0.00

0.00

0.00

19,772,500.00

154,350,200.00

114,350,220.00

993,000,000.00

119,772,500.00

64,407,698.62

0.00

64,407,698.62

0.00

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป

รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
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- 14 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ดอกเบี้ยค้างรับ
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป

0.00

511,712.33

0.00

511,712.33

1,012,303.17

198,550.46

0.00

0.00

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

0.00

0.00

9,400,109.59

197,260.27

บจก. อีส แอม อาร์

0.00

0.00

0.00

106,175.62

201,163.77

0.00

201,163.77

0.00

1,213,466.94

710,262.79

9,601,273.36

815,148.22

0.00

0.00

1,227,453.63

0.00

23,238,331.80

0.00

23,238,331.80

0.00

23,238,331.80

0.00

24,465,785.43

0.00

0.00

0.00

7,675.48

113,500.00

1,807,098.72

0.00

1,807,098.72

0.00

0.00

0.00

2,175,245.84

10,552,953.87

0.00

0.00

9,210,001.95

9,653,721.40

14,231,075.46

0.00

14,231,075.46

0.00

0.00

0.00

49,534.56

0.00

บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป

บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
รวม
รายได้ที่ยงั ไม่เ รี ยกชาระ
บจก. อีส แอม อาร์
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
รวม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บจก. อีส แอม อาร์
เงินประกันผลงานค้างรับ
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
เจ้าหนี้การค้า
บจก. พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เ รี ยกชาระ
บจก. พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
บจก. พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล
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- 15 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
รวม

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2561

100,000,000.00
14,350,220.00
114,350,220.00

0.00
40,000,000.00
40,000,000.00

0.00
0.00
0.00

100,000,000.00
54,350,220.00
154,350,220.00

0.00

64,407,698.62

0.00

64,407,698.62

511,712.33
198,550.46

6,025,000.01
813,752.71

(6,536,712.34)
0.00

0.00
1,012,303.17

0.00
710,262.79

201,163.77
7,039,916.49

0.00
(6,536,712.34)

201,163.77
1,213,466.94
(หน่วย : บาท )

31 ธันวาคม 2560
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
บจก. อีส แอม อาร์
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
บจก. อีส แอม อาร์
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2561

100,000,000.00
0.00
19,772,500.00
119,772,500.00

0.00
1,093,000,000.00
0.00
1,093,000,000.00

0.00
(200,000,000.00)
(19,772,500.00)
(219,772,500.00)

100,000,000.00
893,000,000.00
0.00
993,000,000.00

0.00

64,407,698.62

0.00

64,407,698.62

511,712.33
197,260.27
106,175.62

6,025,000.01
15,494,136.98
35,753.01

(6,536,712.34)
(6,291,287.66)
(141,928.63)

0.00
9,400,109.59
0.00

0.00
815,148.22

201,163.77
21,756,053.77

0.00
(12,969,928.63)

201,163.77
9,601,273.36
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- 16 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายได้และรายจ่ายกับกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน ที่มสี าระสาคัญ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ส่วนลดจ่าย
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

38,682,355.67

บจก. อีส แอม อาร์

0.00

0.00

1,227,456.63

0.00

บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป

0.00

0.00

82,542,056.07

0.00

0.00

0.00

83,769,512.70

0.00

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

4,398,580.57

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

0.00

0.00

15,494,136.98

197,260.27

บจก. อีส แอม อาร์

0.00

0.00

35,753.01

106,175.62

813,752.71

198,550.46

0.00

0.00

6,025,000.01

2,624,589.05

6,025,000.01

2,624,589.05

201,163.77

0.00

201,163.77

0.00

7,039,916.49

2,823,139.51

21,756,053.77

7,326,605.51

0.00

0.00

7,173.35

0.00

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

299,999,998.00

บจก. พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล

0.00

0.00

0.00

669,299.52

0.00

0.00

0.00

300,669,297.52

บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

0.00

493,586.90

บจก. บิลท์ ฮาร์ ท

0.00

0.00

0.00

49,018.70

รวม

0.00

0.00

0.00

542,605.60

0.00

0.00

35,091,784.72

121,905,275.42

รายได้จากการก่อสร้ าง

รวม
ดอกเบี้ยรับ

บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป
บจก. พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป
บจก. อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน
รวม
รายได้อื่น
บจก. อีส แอม อาร์
เงินปั นผลรับ

รวม
รายได้ค่าเช่าและบริ การสาธารณู ปโภค

ซื้ อสินค้า
บจ. พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล
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- 17 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
2 แห่ง วงเงินรวม 40 ล้านบาท ซึ่ งค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้าประกันการซื้ อสินค้า จานวนเงิน 48.30
ล้านบาท และ 57.92 ล้านบาท ตามลาดับ ให้กบั บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด วงเงินรวม 100 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
วงเงินรวม 2,021.49 ล้านบาท และ 314.09 ล้านบาท ตามลาดับ
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
เงินสด
เช็คถึงกาหนดชาระ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

205,000.00

215,000.00

0.00

0.00

33,038,337.72

92,562.36

33,038,337.72

92,562.36

3,946,837.57

2,096,751.70

3,807,609.60

2,009,735.45

392,379,756.11

359,202,462.72

51,072,745.40

131,545,295.75

11,098,330.02

87,496,352.21

11,098,330.02

87,496,352.21

440,668,261.42

449,103,128.99

99,017,022.74

221,143,945.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีเ งินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากประจา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.80 ถึง 1.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.80 ถึง 1.65 ต่อปี ตามลาดับ
7. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
เงินฝากประจา 4 - 12 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

7,488,229.18

268,528,642.34

7,488,229.18

268,528,642.34

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า

300,582,049.05

1,300,506,957.99

200,131,969.65

1,300,506,957.99

รวม

308,070,278.23

1,569,035,600.33

207,620,198.83

1,569,035,600.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเ งินฝากประจากับธนาคาร ระยะเวลา 4 เดือน ถึง 12 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0.80 ถึง 1.85 ต่อปี และร้อยละ 0.90 ถึง 1.80 ต่อปี ตามลาดับ
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- 18 7. เงินลงทุนชัว่ คราว (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน/
ทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

300,000,000.00
582,049.05
300,582,049.05

2560
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

300,582,049.05
0.00
300,582,049.05

1,288,057,050.97
12,449,907.02
1,300,506,957.99

1,300,506,957.99
0.00
1,300,506,957.99
( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ราคาทุน/
ทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

200,000,000.00
131,969.65
200,131,969.65

2560
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

200,131,969.95
0.00
200,131,969.95

1,288,057,050.97
12,449,907.02
1,300,506,957.99

1,300,506,957.99
0.00
1,300,506,957.99

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระ
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน
อายุระหว่าง 91 - 180 วัน
อายุระหว่าง 181 - 360 วัน
อายุมากกว่า 360 วัน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

2560

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

289,588,587.58

279,052,051.61

241,080,200.87

233,161,044.91

132,944,643.15
85,031,654.52
0.00
15,317,892.94
522,882,778.19
(17,057,318.21)
505,825,459.98

180,699,902.42
5,744,903.60
776,886.15
17,907,600.67
484,181,344.45
(18,362,855.60)
465,818,488.85

80,944,929.53
75,354,959.60
0.00
15,317,892.94
412,697,982.94
(15,317,892.94)
397,380,090.00

108,251,966.04
0.00
0.00
15,317,892.94
356,730,903.89
(15,317,892.94)
341,413,010.95
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- 19 ( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น

1,912,215.38

4,923,404.24

1,612,848.70

4,963,573.68

24,498,037.28

25,590,621.38

22,108,809.95

22,823,939.09

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,746,452.94

3,745,142.06

10,128,088.12

3,835,484.73

ภาษีซ้ื อตั้งพัก

4,530,086.08

10,527,757.41

4,315,416.64

10,286,039.91

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

32,686,791.68

44,786,925.09

38,165,163.41

41,909,037.41

รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

538,512,251.66

510,605,413.94

435,545,253.41

383,322,048.36

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

9. เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป จากัด จานวน 100 ล้านบาท โดยผูก้ ู้ ได้ออก
ตัว๋ สัญญาใช้เ งินอาวัลส่วนตัว โดยกรรมการของบริ ษทั ที่เ กี่ยวข้องกัน ครบกาหนดเมือ่ ทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.025 ต่อปี
(MLR ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)) โดยไม่มหี ลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด จานวน 893 ล้านบาท โดยผูก้ ไู้ ด้ออกตัว๋ สัญญาใช้เ งิน
ครบกาหนดเมือ่ ทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่มหี ลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด จานวน
54.35 ล้านบาท และ 14.35 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผูก้ ไู้ ด้ออกตัว๋ สัญญาใช้เ งินครบกาหนดเมือ่ ทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.275 ต่อปี โดยไม่มหี ลักประกัน
10. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

10,314,570,948.28

3,476,929,354.44

10,315,798,404.91

3,476,929,354.44

6,718,005,812.64

1,519,541,491.99

6,719,233,269.27

1,519,541,491.99

มูลค่างานตามสัญญาที่รับรู้รายได้ตาม
อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
(หัก) มูลค่างานก่อสร้างที่เ รี ยกเก็บ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ

(6,394,639,490.86) (1,356,711,910.50)
323,366,321.78

162,829,581.49

(6,394,639,490.86) (1,356,711,910.50)
324,593,778.41

162,829,581.49
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- 20 11. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

1,406,522,896.18

197,725,000.00

0.00

0.00

งานระหว่างก่อสร้าง

5,924,264.54

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนการกูย้ ืม

7,081,505.58

0.00

0.00

0.00

1,419,528,666.30

197,725,000.00

0.00

0.00

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการของ บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ได้นาไปจดจานอง
เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวและระยะสั้นกับธนาคาร ตามหมายเหตุ 22, 25
ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ได้มกี ารบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นทุนโครงการ
จานวน 7.08 ล้านบาท
12. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สินค้าสาเร็ จรู ป

34,843,942.66

23,899,175.44

0.00

0.00

วัตถุดิบ

16,277,354.51

10,633,335.55

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้าง

52,438,501.42

61,415,596.87

52,438,501.42

61,415,596.87

วัสดุสนิ้ เปลือง

11,579,475.31

6,242,395.82

0.00

0.00

115,139,273.90

102,190,503.68

52,438,501.42

61,415,596.87

(1,186,300.52)

(1,186,300.52)

0.00

0.00

113,952,973.38

101,004,203.16

52,438,501.42

61,415,596.87

รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าวัสดุสนิ้ เปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ

ประเภทกิจการ
ผลิต / ขาย พื้นคอนกรี ต อัดแรง
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวม

ชื่อกิจการ
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั พรี เ มี่ยม เพลส ดีเ วลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด

ประเภทกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อขาย
รวม

14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ชื่อกิจการ
บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด
บริ ษทั พรี บลิ ท์ โฮลดิง้ จากัด

13. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

2560
99.99
100.00

2561
49.00
40.00
49.00

2560
49.00
0.00
0.00

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

2561
99.99
100.00

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

- 21 -

2561
89,447,482.60
63,125,039.22
259,088,965.35
411,661,487.17

2560
94,982,365.33
0.00
0.00
94,982,365.33

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

( หน่ วย : บาท )

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
0.00
669,299.52
0.00
0.00
0.00
669,299.52

งบการเงินรวม

2560
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

วิธีส่วนได้เ สีย

2561
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

( หน่ วย : บาท )
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- 22 14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 ของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด มีมติ
ให้ร่วมลงทุน กับบริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส กรุ๊ ป จากัด โดยจัดตั้ง บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด สัดส่วนการถือหุน้
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ถือหุน้ ร้ อยละ 40 และ บริ ษทั พรี เ มีย่ ม เพลส กรุ๊ ป จากัด ถือหุน้ ร้ อยละ 60
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงทุนเพิม่ ใน บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
รวมเป็ นหุน้ ที่ถือทั้งหมด จานวน 980,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิน 98 ล้านบาท รวมเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 49 ของ บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 ของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด มีมติ
ให้ร่วมลงทุนในบริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส ดีเ วลลอปเม้นท์ จากัด จานวน 640,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั พรี เ มีย่ มเพลส ดีเ วลลอปเม้นท์ จากัด มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิน 64 ล้านบาท โดย
จ่ายชาระและรับโอนหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ทาสัญญาร่ วมลงทุนในบริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด
โดยร่ วมทุนกับบริ ษทั ชินวะ เรี ยล เอสเตท (ไทยแลนด์) จากัด และบริ ษทั พรี แซนส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ
49 : 26 : 25 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงทุนจานวน 2,646,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิน
264.6 ล้านบาท
15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

900,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

98,407,700.00

0.00

98,407,700.00

0.00

99,307,700.00

1,100,000.00

98,407,700.00

0.00
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล 2 ฉบับ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.375 - 5.50 อายุ 10 - 15 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยใช้เ ป็ น
หลักประกันการใช้กระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล 3 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.99 - 5.50 อายุ 5-15 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน ในวันที่ 3 กันยายน 2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2566
โดยใช้เ ป็ นหลักประกันการใช้กระแสไฟฟ้า
( หน่วย : บาท )

ชื่ อกิจการ

สัดส่วนการลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์ สะพานควาย
วัน จากัด

13.06

0.00

98,407,700.00

16. เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเ งินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์ สะพานควาย วัน จากัด
จานวน 64.41 ล้านบาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุน้ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็ นเงินกูไ้ ม่มหี ลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี

0.00

22,833,288.12

อาคารชัว่ คราวและสินทรัพย์ประจาอื่น ๆ

รวม

มูลค่าสุทธิ

รวม

อาคารชัว่ คราวและสินทรัพย์ประจาอื่น ๆ

โครงป้ายโฆษณา

335,749,883.93

383,604,724.40

20,420,017.23

161,084.64

432,645.50

33,807,163.35

13,832,605.69

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

ยานพาหนะ

226,484,268.57

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

ห้องตัวอย่าง

1,175,114.71

22,051,618.01

เครื่ องใช้สานักงาน

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร

9,158,495.61

56,081,711.09

ส่วนปรับปรุ ง - ทีด่ นิ

ค่าเสื่ อมราคาสะสม:-

159,309.00

0.00

12,300.00

41,645,134.27

764,212.89

256,741.30

2,824,159.23

130,474.42

2,341,298.30

26,025,326.86

3,760,599.69

292,845.40

4,488,056.66

761,419.52

16,153,828.48

3,103,000.00

โครงป้ายโฆษณา

719,354,608.33

42,924,423.66

ยานพาหนะ

0.00

1,317,304.15

8,572,111.31

2,789,619.82

1,743,289.70

ห้องตัวอย่าง

0.00

0.00

0.00

3,303,184.20

เพิ่มขึ้ น

178,370.95

20,173,259.20

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

30,111,678.04

294,516,888.12

5,806,103.32

ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

102,813,256.45

เครื่ องใช้สานักงาน

195,151,050.77

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

1 มกราคม 2560

ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ

ราคาทุน:-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

0.00

0.00

0.00

(15,677,422.80)

(7,533,990.86)

0.00

(149,068.60)

(46,599.57)

(872,660.01)

(6,195,029.54)

(880,074.22)

0.00

0.00

0.00

(17,367,469.72)

0.00

(7,543,349.94)

0.00

(149,070.60)

(104,068.00)

(1,001,438.53)

(7,543,644.03)

(1,025,898.62)

ลดลง

(8,571,632.61)

0.00

(417,825.94)

(4,372,953.19)

(516,520.35)

(1,162,902.79)

(172,124.22)

(1,736,887.71)

(192,418.41)

0.00

0.00

(17,371,769.34)

(2,306,635.50)

1,453,751.77

(3,103,000.00)

(6,609,000.00)

(1,639,221.70)

(2,400,069.95)

379,980.01

(2,577,455.07)

(570,118.90)

0.00

0.00

โอนเข้า (ออก)
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299,768,394.49

401,000,803.26

13,650,239.26

0.00

32,109,300.79

0.00

14,138,341.19

246,142,441.67

23,195,255.77

1,275,541.70

60,569,767.75

9,919,915.13

700,769,197.75

661,355.27

16,902,998.95

0.00

36,178,653.06

0.00

18,089,054.87

295,925,335.41

29,811,508.55

5,235,984.42

102,813,256.45

195,151,050.77

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

0.00

0.00

0.00

31,641,184.52

936,214.84

0.00

1,707,352.19

0.00

1,970,947.19

17,429,792.90

4,171,539.75

245,674.08

4,496,212.40

683,451.17

55,037,534.64

31,746,431.03

2,473,595.68

0.00

553,271.03

0.00

2,165,864.99

11,924,365.61

6,174,006.30

เพิ่มขึ้ น

0.00

0.00

0.00

(11,898,562.05)

(25,774.55)

0.00

(1,791,151.09)

0.00

(512,590.39)

(7,583,141.66)

(1,985,904.36)

0.00

0.00

0.00

(14,262,527.32)

0.00

(35,000.00)

0.00

(1,791,155.09)

0.00

(526,167.24)

(9,769,293.61)

(2,140,911.38)

ลดลง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(21,433,742.81)

293,000.00

0.00

202,266.36

0.00

0.00

15,500,200.93

0.00

0.00

2,721,430.80

2,716,844.72

โอนเข้า (ออก)

320,800,779.34

420,743,425.73

14,560,679.55

0.00

32,025,501.89

0.00

15,596,697.99

255,989,092.91

25,380,891.16

1,521,215.78

65,065,980.15

10,603,366.30

741,544,205.07

10,974,043.49

19,634,594.63

0.00

35,143,035.36

0.00

19,728,752.62

313,580,608.34

33,844,603.47

5,235,984.42

105,534,687.25

197,867,895.49

31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย : บาท)
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ราคาทุน:ทีด่ นิ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราว
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารชัว่ คราว
รวม
มูลค่าสุทธิ
0.00
0.00
0.00
3,178,422.20
5,537,839.21
1,301,789.15
0.00
39,000.00
1,453,751.77
11,510,802.33
618,425.49
245,674.08
3,575,528.84
15,290,480.07
2,175,415.33
875,560.28
410,392.20
23,191,476.29

6,799,623.03
1,029,867.62
20,485,360.15
84,434,216.95
12,767,951.44
20,716,779.72
11,147,588.19
157,381,387.10
63,875,686.69

เพิ่มขึ้ น

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
27,644,539.97
111,860,529.85
17,692,818.83
23,597,460.52
12,223,978.28
0.00
221,257,073.79

1 มกราคม 2560

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

0.00
0.00
(865,633.22)
(4,993,777.07)
(805,025.58)
0.00
(7,523,066.86)
(14,187,502.73)

0.00
0.00
0.00
(1,011,453.62)
(6,340,943.07)
(905,553.11)
0.00
(7,532,424.94)
0.00
(15,790,374.74)

ลดลง
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,453,751.77
(1,453,751.77)
0.00
7,418,048.52
1,275,541.70
23,195,255.77
94,730,919.95
14,138,341.19
21,592,340.00
4,034,913.53
166,385,360.66
50,592,140.72

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
29,811,508.55
111,057,425.99
18,089,054.87
23,597,460.52
6,184,305.11
0.00
216,977,501.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2560

618,425.49
245,674.08
4,099,115.34
6,603,950.20
1,915,458.55
665,991.86
578,635.50
14,727,251.02

0.00
0.00
0.00
5,643,473.90
6,835,452.76
1,426,106.52
0.00
2,473,595.68
0.00
16,378,628.86

เพิ่มขึ้ น

0.00
0.00
(1,985,904.36)
(5,899,434.93)
(512,590.39)
(215,998.00)
0.00
(8,613,927.68)

0.00
0.00
0.00
(2,140,911.38)
(7,958,198.67)
(526,167.24)
(216,000.00)
0.00
0.00
(10,841,277.29)

ลดลง

8,036,474.01
1,521,215.78
25,308,466.75
95,435,435.22
15,541,209.35
22,042,333.86
4,613,549.03
172,498,684.00
50,016,168.95

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
33,314,071.07
109,934,680.08
18,988,994.15
23,381,460.52
8,657,900.79
0.00
222,514,852.95

31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)
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- 26 18. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีเ งินฝากประจาธนาคาร 6 แห่ง ใช้เ ป็ นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสือ
ค้าประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี ตามหมายเหตุ 21 และ 36.1
19. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รอการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
21,931,395.55
0.00
21,931,395.55
12,987,618.84
ซื้ อเพิม่
168,000.00
0.00
168,000.00
147,000.00
โอนออก
(1,465,142.30)
0.00
(1,465,142.30)
0.00
ตัดจาหน่าย
(628,520.02)
0.00
(628,520.02)
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
20,005,733.23
0.00
20,005,733.23
13,134,618.84
ซื้ อเพิม่
1,889,320.11
1,070,000.00
2,959,320.11
1,023,010.00
ตัดจาหน่าย
(45,300.00)
0.00
(45,300.00)
(45,300.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
21,849,753.34
1,070,000.00
22,919,753.34
14,112,328.84
ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
(13,901,350.08)
0.00
(13,901,350.08)
(8,991,032.49)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
(1,759,742.13)
0.00
(1,759,742.13)
(1,292,132.82)
โอนออก
779,941.66
0.00
779,941.66
0.00
ตัดจาหน่าย
628,517.02
0.00
628,517.02
0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(14,252,633.53)
0.00
(14,252,633.53)
(10,283,165.31)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
(1,602,326.86)
0.00
(1,602,326.86)
(1,124,960.17)
ตัดจาหน่าย
45,299.00
0.00
45,299.00
45,299.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(15,809,661.39)
0.00
(15,809,661.39)
(11,362,826.48)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5,753,099.70
0.00
5,753,099.70
2,851,453.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6,040,091.95
1,070,000.00
7,110,091.95
2,749,502.36
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,759,742.13
1,602,326.86

1,292,132.82
1,124,960.17
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- 27 20. สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3,411,463.64

3,749,760.14

3,063,578.59

3,063,578.60

ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,252,623.88

1,489,883.98

1,252,623.88

1,252,623.88

8,357,474.42

7,759,281.60

6,333,492.40

5,415,872.20

66,536,887.72

76,002,359.14

66,216,887.72

75,712,817.14

3,105,903.39

(2,447,027.71)

(26,393.93)

(2,489,981.41)

82,664,353.05

86,554,257.15

76,840,188.66

82,954,910.41

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
อื่นๆ
รวม
21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แห่ง และ 5 แห่ง วงเงินรวม 160 ล้านบาท
และ 155 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18
22. เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2561

อัตราดอกเบี้ย
2560

(ร้ อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
2561

2560

กูย้ ืมระยะสั้นที่ 1

600.00

0.00

MLR-3.225

600,000,000.00

0.00

กูย้ ืมระยะสั้นที่ 2

150.00

0.00

MLR-2.75

147,827,500.00

0.00

750.00

0.00

747,827,500.00

0.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นทุกวง ค้ าประกันโดย ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างโครงการ ตามหมายเหตุ 11 และค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ
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23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
เจ้าหนี้การค้า

2560

2561

2560

212,970,572.64

362,840,669.95

199,479,114.64

357,187,129.19

61,744,884.46

132,350,687.55

70,668,965.35

142,004,408.95

426,736,891.90

480,218,633.35

404,855,631.18

462,777,097.64

45,575,214.04

8,734,900.11

0.00

0.00

2,339,810.98

0.00

0.00

0.00

36,187,173.11

21,129,685.57

31,460,844.73

14,657,902.87

572,583,974.49

642,433,906.58

506,985,441.26

619,439,409.46

785,554,547.13

1,005,274,576.53

706,464,555.90

976,626,538.65

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เ รี ยกชาระ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
24. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

มูลค่างานตามสัญญา

5,539,185,803.63

7,476,897,649.58

มูลค่างานก่อสร้างที่เ รี ยกเก็บ

2,638,903,201.63

5,790,236,053.06

(หัก) การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ

(2,547,274,675.28) (5,212,647,494.76)

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

91,628,526.35

577,588,558.30
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25. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2561

กูย้ ืมระยะยาว
สินเชื่อหมุนเวียน

อัตราดอกเบี้ย
2560

(ร้ อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
2561

2560

332.00

0.00

MLR-3.225

138,407,500.00

0.00

5.00

0.00

MOR-1.00

0.00

0.00

337.00

0.00

138,407,500.00

0.00

เงินกูย้ ืมระยะยาวทุกวง และสินเชื่อหมุนเวียน ค้ าประกันโดย ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างโครงการ ตามหมายเหตุ 11 และค้ าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ มีเ งื่อนไขการชาระต่างกันในแต่ละวงเงิน ครบกาหนดชาระภายใน 3 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก โดยผ่อนชาระคืนเงินต้น
จากการปลอดจานอง ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของราคาขาย

26. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

41,787,372.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

38,796,408.00

2561
31,667,462.00

2560
27,079,361.00
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26. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเ คราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เ มือ่ เกษียณอายุ ที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
ผลประโยชน์เ มือ่ เกษียณอายุ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

น้อยกว่า 1 ปี

1,556,824.00

896,549.00

1,321,730.00

635,929.00

มากกว่า 1 ปี

40,230,548.09

37,899,859.00

30,345,732.00

26,443,432.00

41,787,372.09

38,796,408.00

31,667,462.00

27,079,361.00

รวม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นปี

38,796,408.00

48,904,360.00

27,079,361.00

27,701,031.00

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย

6,707,087.59

6,551,488.75

4,588,101.00

4,407,163.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(3,716,123.50)

(10,058,402.00)

0.00

(5,028,833.00)

0.00

(6,601,038.75)

0.00

0.00

41,787,372.09

38,796,408.00

31,667,462.00

27,079,361.00

ยกเลิกส่วนงาน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิน้ ปี
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- 31 26. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

5,452,510.59

5,384,865.58

3,821,802.00

3,724,704.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

1,254,577.00

1,166,623.16

766,299.00

682,459.00

รวม

6,707,087.59

6,551,488.74

4,588,101.00

4,407,163.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
( ร้อยละ )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

2.80

2.80

อัตราเงินเฟ้อ

3.00

3.00

สาหรับช่วงอายุไม่เ กิน 30 ปี

7.50

7.50

สาหรับช่วงอายุไม่เ กิน 30-40 ปี

6.50

6.50

สาหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไป

3.00

5.50

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน

3.00

N/A

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน

0 - 25

0 - 25

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน

0 - 45

N/A

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน

ข้อสมมติเ กี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เ ผยแพร่ ทวั่ ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")
การวิเ คราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เ กี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้ อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

อัตราคิดลด
- เพิม่ ขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(3,715,059.00)

(3,584,389.00)

(2,639,341.00)

(2,488,492.00)

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

4,179,961.00

4,050,225.00

2,994,088.00

2,839,016.00
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( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
- เพิม่ ขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

5,591,388.00

4,836,480.00

3,866,087.00

3,312,841.00

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(4,983,025.00)

(4,317,830.00)

(3,412,511.00)

(2,927,765.00)

- เพิม่ ขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(6,090,822.00)

(5,325,476.00)

(4,510,972.00)

(3,909,447.00)

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

7,668,547.00

6,691,949.00

5,772,499.00

4,992,724.00

อัตราการหมุนของพนักงาน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.12.3 กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่เ มือ่ มีการประกาศในพระราชกิจจานุเ บกษา ซึ่ งอาจจะมีผล บังคับใช้ในปี 2562 เมือ่ มีผลบังคับใช้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
การตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 9.52 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั จานวน 4.85 ล้านบาท)
27. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้มกี ารจัดสรรกาไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็ นทุนสารองจนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้ไม่อาจ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
28. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล
โดยจัดสรรจากผลการดาเนินงาน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท โดยจ่ายเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 หุน้ ละ 1 บาท คงเหลือจ่ายเพิม่ อีก หุน้ ละ 0.80 บาท โดยได้จ่ายเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2560 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาทต่อหุน้ โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล
โดยจัดสรรจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายเป็ นเงินสด ในอัตรา 1.00
บาทต่อหุน้ โดยได้จ่ายเมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2560 มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท ต่อหุน้ โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุน้ โดยได้จ่าย
เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ของบริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด เมือ่ วันที่ 27 เมษายน
2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 0.069 บาท โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตรา 0.069 บาท ต่อหุน้ โดยได้จ่ายเมือ่ วันที่
30 พฤษภาคม 2560
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รายได้อื่นสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

รวม

2560

2561

2560

12,075,963.61

15,837,705.92

25,419,573.73

19,282,958.97

647,189.94

1,053,207.78

315,928.01

990,186.57

4,637,417.81

16,402,650.23

3,327,602.56

16,402,650.23

0.00

0.00

0.00

669,299.52

6,560,150.46

5,814,749.96

3,599,979.51

4,872,106.47

23,920,721.82

39,108,313.89

32,663,083.81

42,217,201.76

เงินปันผลรับ
อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา

(10,944,767.22)

(8,377,879.82)

0.00

0.00

(1,221,803,666.30)

(197,725,000.00)

0.00

0.00

28,500,612.18

103,093,574.37

0.00

0.00

ซื้ อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้าง

1,221,803,666.30

197,725,000.00

0.00

0.00

ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง

1,945,020,335.60

2,653,472,688.47

1,945,020,335.60

2,653,472,688.47

258,736,085.33

212,365,956.98

0.00

0.00

93,848,340.46

111,182,078.88

93,848,340.46

111,182,078.88

891,602,802.49

836,239,763.78

789,021,666.12

731,437,059.38

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

27,228,589.80

33,274,651.60

19,538,980.00

20,606,572.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,021,760.00

5,765,990.00

4,021,760.00

4,161,990.00

ค่าเสื่อมราคา

31,641,184.52

41,668,461.38

14,727,251.02

23,191,476.29

ค่าตัดจาหน่าย

1,602,326.86

1,759,742.13

1,124,960.17

1,292,132.82

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
สินค้าซื้ อมาเพือ่ ขาย

วัตถุดิบและวัสดุสนิ้ เปลืองใช้ไป
ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
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- 34 31. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มอี ยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ต้นทุนการก่อสร้างที่เ กิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั

13,204,723,305.02 14,185,951,634.06 13,205,950,761.65 14,185,951,634.06

จานวนเงินทั้งสิน้ ที่กิจการมีสิทธิเ รี ยกร้อง
จากผูจ้ า้ งสาหรับงานก่อสร้างซึ่ งเป็ นสินทรัพย์

1,236,596,928.89

1,033,439,243.03

1,237,824,385.52

1,033,439,243.03

32. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้เ ข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนฯ ซึ่ งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 2 โดยมีเ งื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื่อนไข เมือ่ สมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อ
ลาออกจากการเป็ นสมาชิก
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

5,432,883.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

5,553,737.88

2561
4,422,698.00

2560
4,057,804.00

33. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เ กี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ ในฐานะผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามนิยามในประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที่ 4 ทุกราย

ค่าตอบแทนกรรมการ

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

186,492,601.33

(207,534,281.13)
30,084,068.97

(8,781,070.22)

38,865,139.19

(63,965,492.36)

0.00

(3.09)

1,305,537.39

0.00

(56,638,162.84)

(8,632,863.82)

0.00

102,830,631.55

(401,334,030.56)

504,164,662.11

11,619,183.10

(2,870,149.69)

14,489,332.79

(63,799,074.63)

0.00

(277.14)

(1,509,672.66)

0.00

(55,395,170.89)

(6,893,953.94)

0.00

78,288,407.42

(452,252,451.04)

530,540,858.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(15,761,319.70)

(19,390.93)

(15,741,928.77)

(15,741,928.77)

0.00

(15,494,136.98)

0.00

0.00

(247,791.79)

2561

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,018,825.61)

12,746.66

(1,031,572.27)

(1,031,572.27)

0.00

(197,260.27)

0.00

0.00

(834,312.00)

2560

ส่วนงานลงทุนในกิจการอื่น

งบการเงินรวม

0.00

0.00

0.00

0.00

(13,314,498.64)

2,871,474.46

(16,185,973.10)

(16,185,973.10)

0.00

(4,618,266.38)

0.00

0.00

(11,102,443.88)

(465,262.84)

2561

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,863.97)

30,207.03

(216,071.00)

(216,071.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

(216,071.00)

2560

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

0.00

0.00

0.00

อื่นๆ

53,535,324.13

0.00

53,535,324.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,535,324.13

2561

0.00

0.00

0.00

645,130,758.12

0.00

645,130,758.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

645,130,758.12

2560

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,754.71 ล้านบาท และ 2,844.86 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้ าง

34.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

34.2 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่ งดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ เ ดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจาแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

(90,727,679.41)

349,670,951.34

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเ งินได้

394,026,882.46

(149,998,629.53)

(159,436,829.21)

440,398,630.75

0.00

(7,245.29)

0.00

(4,161,990.00)

(145,829,394.24)

0.00

0.00

544,025,511.99

0.00

(65,967.36)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเ งินได้

รวมค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

ต้นทุนทางการเงิน

0.00

(4,021,760.00)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

หนี้สงสัยจะสูญ

0.00

(155,349,101.85)

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

0.00

รายได้อื่น

599,835,459.96

(2,828,461,668.65) (3,546,832,963.14)

กาไรขั้นต้น

ต้นทุนการก่อสร้ าง และขาย

4,090,858,475.13

3,428,297,128.61

2560

2561

2561

2560

ส่วนงานขายพื้นคอนกรี ต

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้ าง

รายได้จากการก่อสร้ าง และขาย

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

34.1 บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้ าง บริ ษทั พีซีเ อ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเ รี ยล จากัด ขายพื้นคอนกรี ตอัดแรง และบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ดาเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น ข้อมูลทางการเงิน จาแนกตามส่วนงาน สาหรับปี สิน้ สุด

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน

- 35 -

(11,920,878.16)

20,112,403.36

1,421,918.63

(29,614,602.31)

36,312,068.00

2560

(3,017,634.67)

197,260.27

1,260,826.28

(317,394,109.76)

121,996,407.47

(122,116,542.92)

รายการตัดบัญชี

(36,319,241.35)

2561

รวม
2560
4,499,282,790.67

384,206,194.27

(96,656,666.10)

480,862,860.37

(245,716,779.61)

(11,920,878.16)

(65,970.45)

1,305,537.39

(4,021,760.00)

(221,915,581.73)

(9,098,126.66)

23,920,721.82

702,658,918.16

522,964,059.64

(210,361,477.13)

733,325,536.77

(216,604,895.55)

(3,017,634.67)

(7,522.43)

(1,509,672.66)

(4,161,990.00)

(201,014,121.85)

(6,893,953.94)

327,736,648.36

622,193,783.96

(3,193,483,631.21) (3,877,089,006.71)

3,896,142,549.37

2561

( หน่วย : บาท)
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- 36 35. ภาษีเ งินได้
35.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ภาษีเ งินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเ งินได้สาหรับปี

92,766,762.00

204,406,348.25

84,612,957.66

201,402,796.33

3,889,904.10

5,955,128.88

6,114,721.75

6,131,484.80

96,656,666.10

210,361,477.13

90,727,679.41

207,534,281.13

ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

35.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
480,862,860.37

2560
733,325,536.77

2561
473,061,714.56

2560
1,036,244,278.22

20

20

20

20

96,172,572.07

146,665,107.35

94,612,342.91

207,248,855.64

(3,405,810.07)

57,741,240.90

(9,999,385.25)

(5,846,059.31)

การกลับรายการ

3,889,904.10

5,955,128.88

6,114,721.75

6,131,484.80

รวม

484,094.03

63,696,369.78

(3,884,663.50)

285,425.49

ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

96,656,666.10

210,361,477.13

90,727,679.41

207,534,281.13

อัตราภาษีเ งินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

20

29

19

20

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเ งินได้
อัตราภาษีเ งินได้ร้อยละ
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเ งินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษี
และรายได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
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36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน
ให้กบั บริ ษทั อื่น เพือ่ ค้ าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้ างและการจ่ายชาระหนี้วงเงินรวม 4,626.56 ล้านบาท
และ 4,508.41 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 1,193.33 ล้านบาท และ 785.36 ล้านบาท ตามลาดับ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ค้ าประกันโดยการจานา เงินฝากประจา ตามหมายเหตุ 18
36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพือ่ เป็ นประกันเงินรับล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้ าง การปฏิบตั ิตามสัญญาก่อสร้ าง และเงินประกันผลงาน จานวน 518.86 ล้านบาท และ 522.19 ล้านบาท
ตามลาดับ
36.3 เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้องผูว้ า่ จ้างรายหนึ่งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้ าง จานวน
ทุนทรัพย์ 61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ และบริ ษทั ดังกล่าวได้ปฏิเ สธและยื่นฟ้องแย้งด้วย จานวน
ทุนทรัพย์ 67,628,075.00 บาท คดียงั อยูใ่ นขั้นตอนพิจารณาของศาลฎีกา
36.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารสานักงาน สัญญามีอายุ 3 ปี
และสามารถต่อสัญญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 3 ปี โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต จานวน 5.64 ล้านบาท
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาค่าจ้างบริ หารงาน สัญญามีอายุ 1 ปี
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างบริ หารงานในอนาคต จานวน 1.64 ล้านบาท
36.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะ สัญญามีอายุ 5 ปี โดย
มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต จานวน 3.29 ล้านบาท
37. เครื่ องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้ การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เ ปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
37.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เ กี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชาระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เ พียงพอกับโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว
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- 38 37. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
37.3 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สญั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่ งก่อให้เ กิดความเสียหาย
แก่กิจการ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเ คราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้าก่อน
เริ่ มดาเนินงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามบัญชี
ของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เ กิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
37.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่ งก่อให้เ กิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริ ษทั
ในงวดปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสัญญาบางส่วน จะกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว และแล้วแต่ผใู ้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้เ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 5, 22 และ 25
37.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มคี วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มรี ายการลูกหนี้และเจ้าหนี้เ ป็ นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ
37.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมลู ค่าใกล้เ คียงกับราคายุติธรรม

นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารเชื่อว่า

กลุ่มบริ ษทั ไม่มคี วามเสี่ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มนี ยั สาคัญ
38. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุนที่เ หมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

1.22

1.03

0.83

1.07
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39. การดาเนินงานที่ยกเลิก
รายการที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
แสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ส่วนงานที่ยกเลิก
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

0.00

510,446,528.96

0.00

0.00

รายได้จากการบริ การ

0.00

3,434,984.00

0.00

0.00

รายได้อื่น

0.00

4,453,953.89

0.00

0.00

เงินปั นผลรับ

0.00

0.00

0.00

299,999,998.00

0.00

518,335,466.85

0.00

299,999,998.00

ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

0.00

249,751,479.61

0.00

0.00

ต้นทุนบริ การ

0.00

2,194,902.00

0.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

0.00

34,926,526.34

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.00

16,848,021.43

0.00

0.00

ต้นทุนทางการเงิน

0.00

910,099.71

0.00

0.00

0.00

304,631,029.09

0.00

0.00

กาไรก่อนภาษีเ งินได้

0.00

213,704,437.76

0.00

299,999,998.00

ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

0.00

(33,151,638.82)

0.00

0.00

กาไรสาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

0.00

180,552,798.94

0.00

299,999,998.00

0.000

0.585

0.000

0.972

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
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39. การดาเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ)
กระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของการดาเนินงานที่ยกเลิกแสดงได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

0.00

245,406,388.65

0.00

0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

0.00

(276,682.10)

0.00

299,999,998.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

0.00

(38,222,517.00)

0.00

0.00

0.00

206,907,189.55

0.00

299,999,998.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ ขึ้นสุทธิ
40. การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะดังนี้
(หน่วย: บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

0.00

300,582,049.05

0.00

300,582,049.05

0.00

200,131,969.65

0.00

200,131,969.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เ พือ่ ค้า :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

ในระหว่างงวด ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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- 41 41. การจัดประเภทบัญชีใหม่
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้มกี ารจัดประเภทบัญชีใหม่จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า เนื่องจาก
การลงทุนเป็ นลักษณะการควมคุมร่ วมกันซึ่ งถือเป็ นการร่ วมค้า

ผลของการจัดประเภทบัญชีใหม่ทาให้บางรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน เปลี่ยนแปลง ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ก่อนจัดประเภท รายการที่จดั ประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

94,982,365.33

(94,982,365.33)

0.00

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

0.00

94,982,365.33

94,982,365.33
( หน่วย : บาท )

งบกระแสเงินสดรวม
ก่อนจัดประเภท รายการที่จดั ประเภท

หลังจัดประเภท

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

3,017,634.67

(3,017,634.67)

0.00

ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

0.00

3,017,634.67

3,017,634.67

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(98,000,000.00)

98,000,000.00

0.00

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในการร่ วมค้า

0.00

(98,000,000.00)

(98,000,000.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเ งินได้เ ป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
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- 42 42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติดงั นี้
อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท เป็ นจานวนเงิน
246.95 ล้านบาท
อนุมตั ิออกและเสนอขายหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทมีหลักประกันหรื อไม่มหี ลักประกันวงเงินไม่เ กิน 2,000 ล้านบาท
อายุหุน้ กูไ้ ม่เ กิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
ทั้งนี้มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
43. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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ชื่อบริ ษทั

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Home Page
:
จานวนและชนิดของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :

ชื่อบริ ษทั ย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Home Page
:
จานวนและชนิดของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :

ชื่อบริ ษทั ย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
จานวนและชนิดของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
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บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน)
Pre-Built Public Company Limited
รับเหมาก่อสร้าง
503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
0107547000061 (เดิม 0107574700068)
02-960-1380-9
02-960-1392-4
www.prebuilt.co.th
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด
PCM Construction Materials Company Limited
ผลิตและจาหน่ายแผ่นพื้นคอนกรี ตอัดแรง วัสดุก่อสร้าง
26/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน-ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
0135543003969 (เดิมบอจ. ปท. 4398)
02-987-1020-8
02-987-0671
www.pcm.co.th
หุน้ สามัญ 9,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด
Pre-Built Holding Company Limited
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
503 ชั้นที่ 2 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี11120
0125560009538
02-960-1380-9
02-960-1394
หุน้ สามัญ 100,000,000 หุน้ มูลค่า หุน้ ละ 5บาท
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั ย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
จานวนและชนิดของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

ผูส้ อบบัญชี
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษทั อีส แอม อาร์จากัด
Is Am Are Company Limited
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
503 ชั้นที่ 5 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี11120
0125560029199
02-960-1380-9
02-960-1394
หุน้ สามัญ 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5บาท

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
02-009-9999
02-009-9991
www.set.or.th/tsd

นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซ.สุขมุ วิท 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพ
02-259-5300-2
02-259-8959

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)
ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อwww.prebuilt.co.th

