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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1      เป้าหมายการด าเนนิธุรกจิในอนาคต 

บริษทั 
ในปัจจุบนับริษทัมีจุดยนืท่ีชดัเจนคือ กำรเป็นผูรั้บเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญในเร่ืองกำรสร้ำงบำ้น อำคำรทุกขนำด   

โดยเป็นผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงดว้ยระบบ Pre-Cast ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเป็นของบริษทัเอง จำกประสบกำรณ์
ท่ีบริษทัเรียนรู้และพฒันำมำเกือบ 10 ปี โดยบริษทัมีกำรตั้งเป้ำหมำยในอนำคตช่วง 3-5 ปีขำ้งหนำ้ไวด้งัน้ี 

 บริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมยอดขำยอยำ่งต่อเน่ือง โดยประมำณร้อยละ 10-20 ต่อปี ในสภำวะเศรษฐกิจปกติ 
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยไดแ้ก่ โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์โรงงำน ศูนยก์ำรคำ้ และหน่วยงำนรำชกำร โดยเน้น
งำนที่ให้ผลตอบแทนดี เจำ้ของโครงกำรเป็นผูมี้ควำมน่ำเช่ือถือ และมีควำมมัน่คงในเร่ืองสถำนะทำง
กำรเงิน โดยยึดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีดีดว้ยกำรส่งมอบงำนที่ตรงตำมเวลำ และคุณภำพที่ก ำหนดไว ้
เพื่อใหไ้ดรั้บควำมไวว้ำงใจสูงสุดจำกลูกคำ้   

 บริษทัมีเป้ำหมำยที่จะน ำเสนอระบบกำรก่อสร้ำงที่พกัอำศยัทั้งในส่วนท่ีเป็นบำ้นเด่ียว  ทำวน์เฮำ้ส์ และ 
อำคำรคอนโดมิเนียม ดว้ยระบบ Pre-Cast ท่ีพฒันำในลกัษณะเฉพำะของบริษทัเองให้กบัโครงกำรขนำด
ใหญ่ทั้ งภำครัฐ และภำคเอกชน เพื่อลดตน้ทุนค่ำก่อสร้ำง ลดระยะเวลำก่อสร้ำง และสำมำรถควบคุม
คุณภำพไดดี้ข้ึน 

 
พีซีเอม็ 
เน่ืองจำกตลำดแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง ใชเ้งินลงทุนไม่สูงนกั จึงมีโอกำสท่ีจะมีผูผ้ลิตรำย

ใหม่ๆ เขำ้มำแข่งขนัในตลำดมำกข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำมพีซีเอม็ไดว้ำงแผนงำนส ำหรับ 3-5 ปีขำ้งหนำ้ไวด้งัน้ี 
 พยำยำมรักษำตลำดแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท่ีมีอยู่ไว ้ โดยกำรรักษำคุณภำพสินคำ้และบริกำร แมว้ำ่พีซีเอ็มจะ

สำมำรถคิดคน้วธีิกำรลดตน้ทุนโดยไม่ตอ้งลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิม โดยกำรใชน้ ้ ำยำเร่งกำรท ำปฏิกิริยำของ
คอนกรีต หรือกำรหำวสัดุท่ีรำคำถูกกวำ่ แต่มีคุณภำพเท่ำเทียมกนัมำใชใ้นส่วนผสมในกำรผลิต พีซีเอ็มก็
ยงัคงคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ มำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพื่อลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพของสินคำ้ 

 พยำยำมสร้ำงตลำด และพฒันำผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Fibre Reinforced Concrete) ใหเ้ ป็น
ท่ีนิยม และเป็นท่ีรู้จกัของผูรั้บเหมำ และเจำ้ของโครงกำร ซ่ึงในปี 2548 พีซีเอม็มียอดผลิตคอนกรีตเสริมใย
แกว้ร้อยละ 100 แสดงใหเ้ห็นผลส ำเร็จในกำรผลิตเป็นอยำ่งสูง โดยในปี 2548 ช่วงปลำยปีพีซีเอม็ไดพ้ฒันำ
ฝีมือแรงงำนเพ่ิมข้ึน ท ำใหมี้ยอดก ำลงักำรผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว้เพ่ิมข้ึนเป็น 1.8 ลำ้นกิโลกรัมต่อปี จำก
เดิมที่มีประมำณ 1.5 ลำ้นกิโลกรัมต่อปี นอกจำกน้ีพีซีเอ็มยงัคงพยำยำมที่จะพฒันำผลิตภณัฑ์ดังกล่ำว
ออกมำในรูปแบบสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้มำตรฐำนเพ่ือใหลู้กคำ้ทัว่ๆ ไปสำมำรถซ้ือมำใชง้ำนได ้ซ่ึงเม่ือท ำเป็น 
Mass Production แลว้จะช่วยลดตน้ทุนลงไดม้ำก 

 พฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบับริษทัเพื่อช่วยในกำรพฒันำวิธีกำรก่อสร้ำงให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และมี
คุณภำพต่อไป พร้อมกบัสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ให้เกิดข้ึนกบัพีซีเอม็ เช่น ผนงัส ำเร็จรูป Pre-Cast 
ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯเร่ิมมีกำรท ำสัญญำล่วงหนำ้กบับริษทัคู่คำ้แลว้ และคำดวำ่จะมีกำรเพ่ิมก ำลงักำร
ผลิตอยำ่งต่อเน่ือง และสร้ำงฐำนลูกคำ้รำยใหม่ๆ 
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บิลท ์แลนด ์
บริษทัไม่มีแผนท่ีจะเติบโตอยำ่งกำ้วกระโดดในส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์เน่ืองดว้ยบริษทัตอ้งกำรสร้ำง

ควำมพร้อม โดยพิจำรณำจำกทิศทำงของสภำวะเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกำรวำงแผนพฒันำบริษัทให้
เจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื บริษทัจึงวำงแผนงำนส ำหรับ 3-5 ปีขำ้งหนำ้ไว ้ดงัน้ี 

 บริษทัมีแผนจะพฒันำโครงกำรใหม่ๆ ท่ีมีควำมแน่นอนค่อนขำ้งมำกในเร่ืองกำรใหผ้ลตอบแทนท่ีดี โดยใน
ส่วนงำนอำคำรชุด ยงัคงเนน้พ้ืนท่ีแนวรถไฟฟ้ำเป็นส ำคญั ซ่ึงตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นท่ี
อยูอ่ำศยัไดเ้ป็นอยำ่งดี     ส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรแนวรำบ บริษทัก็ยงัคงมองหำท่ีดินท่ีมีศกัยภำพ ท ำเล
ท่ีตั้งไม่ไกลจำกควำมเจริญ มีกำรคมนำคมสะดวกและอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

 บริษทัมีแผนท่ีจะพฒันำโครงกำรอยำ่งต่อเน่ืองแต่ไม่เร่งรีบ โดยบริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะผลิตผลงำนให้ดี
และมีประสิทธิภำพเพื่อให้โครงกำรเป็นโครงกำรที่ดี  และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกคำ้ โดยอำจจะ
พฒันำโครงกำรปีละ 1 ถึง 2 โครงกำร ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำขนำดของโครงกำร และควำมพร้อมของบริษทั
ดว้ย 

 บริษทัมีแผนในกำรสร้ำง Brand ใหเ้ป็นท่ีจดจ ำ และสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัผูซ้ื้อของบริษทั ซ่ึงจะท ำให้เกิด
ประโยชน์กบัลูกคำ้โดยรวม กำรรักษำมำตรฐำนและส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพให้ลูกคำ้ภำยในก ำหนดเวลำ 
ก็เป็นหน่ึงในกำรสร้ำง Brand นอกเหนือจำกกำรพฒันำในเร่ืองอ่ืนๆ 

 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั(มหำชน) ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 17 
กมุภำพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นชอบและเสนอใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรขำยเงิน
ลงทุนในบริษทั บิลท์ แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 299,999,998 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.999%) 
รวมทั้งบริษทัยอ่ย อนัไดแ้ก่ บริษทั บิลท์ ฮำร์ท จ ำกดั ซ่ึงบริษทั บิลท์ แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)  เป็นผูถื้อหุ้น
จ ำนวน 9,997 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97)ใหก้บันำยชยัรัตน์  ธรรมพีร ซ่ึงเป็นรองประธำนกรรมกำรผูมี้
อ ำนำจ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 899,999,994 บำท  

 
บิลท ์ฮำร์ท 
บริษทั บิลท์ ฮำร์ท จ ำกดั ก่อตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรองรับกำรบริกำรหลงักำรขำยของ บริษทั บิลท ์

แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัพฒันำอสังหำริมทรัพย ์โดยช่วยในกำรบริหำรอำคำรนิติบุคคล และเป็นนำยหนำ้
อสงัหำริมทรัพย ์ในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะขำยต่อหรือใหเ้ช่ำ ซ่ึงมิไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัในเร่ืองของผลก ำไร  
พร้อมกนัน้ี บริษทั บิลท์ ฮำร์ท จ ำกดั ไดท้ ำกำรศึกษำขอ้มูลทำงกำรตลำดจำกสภำวะแวดลอ้มจริง  พร้อมกบัประเมิน
ควำมเส่ียง  จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อน ำขอ้มูลดังกล่ำวมำปรับปรุง พฒันำ
สินคำ้และบริกำรในกลุ่มบริษทั 
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1.2       การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
 

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

 
ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2559 
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o บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเพ่ิมจำก 15 ลำ้นบำท เป็น 20 ลำ้นบำท และคร้ังท่ีสองเพ่ิม
จำก 20 ลำ้นบำท เป็น 25 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 
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o บริษทัฯ ไดล้ดทุนท่ีช ำระแลว้จำก 25 ลำ้นบำท เป็น 6.25 ลำ้นบำท และจำก 6.25 ลำ้นบำท เป็น 1.56 ลำ้น
บำท เพื่อลดขำดทุนสะสมของบริษทัฯ 

o บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั (“PCM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บโอนใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำน และไดซ้ื้อทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ในส่วนของวสัดุก่อสร้ำงท่ีอ ำเภอล ำลูกกำ จำกบริษทั 
เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ PCM หรือร้อยละ 99.99 
โดย PCM ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูป ตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2544 
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o บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้เพ่ิมทุน จ ำนวน 343,750 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สิทธิ ท ำใหทุ้นท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ของบริษทัเพ่ิมเป็น 5,000,000 บำท  
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o บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชน ภำยใตช่ื้อ “บริษทั พรีบิลท ์ จ ำกดั 
(มหำชน)” และเปล่ียนแปลงมูลคำ่หุน้ท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 10 บำท เป็นหุน้ละ 1 บำท เม่ือวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 
2547 

o บริษทัไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท เป็น 200 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุน ดงัต่อไปน้ี 

 เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวน 8,013,536 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือแลก (Swap) กบักำรซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ 
แมททีเรียล จ ำกดั จ ำนวน 499,993 หุน้คิดเป็นมูลค่ำ 8.01 ลำ้นบำท   

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

 เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวน 9,851,102 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท ใหแ้ก่นำยวโิรจน์ เจริญตรำ ซ่ึงเป็น
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั 

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

o ในเดือนมีนำคม 2547 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนในพีซีเอม็ จำก 5 ลำ้นบำท เป็น 30 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท เพื่อช ำระคืนเงินกู ้ท ำใหส้ดัส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง 

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

o ในเดือนกรกฎำคม 2547 บริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจำก 10,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 10 ลำ้นหุน้  มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  บริษทัไดซ้ื้อหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
5,994,000 หุน้ ท ำใหบ้ริษทัถือหุน้ในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั รวม 6,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 60 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำยในรำคำประมำณ 700,000-
1,200,000 บำท 
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ในเดือนสิงหำคม 2548 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจ และโครงสร้ำงกำรถือหุน้ใหม่ 
เพ่ือไม่ใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และใหล้กัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัมีควำมชดัเจน โดย 
o บริษทัไดข้ำยหุน้ของบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ทั้งหมด จ ำนวน 6,000,000 หุน้ ในรำคำ

ปรับปรุงตำมบญัชี (มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2548 เท่ำกบัหุน้ละ 9.56 บำท ซ่ึงปรับปรุงดว้ย
ส่วนเกินจำกกำรประเมินรำคำท่ีดินและอำคำร) หุน้ละ 10.06 บำท ใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล
อปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  กำรประเมินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำโดยบริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน ์ฟิลลิปส์ จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

o บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ไดข้ำย
หุน้ของบริษทั รวมจ ำนวน 51,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33  ของหุน้ช ำระแลว้ทั้งหมดของพรีบิลท ์
ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี (ดูผงัโครงสร้ำงกำรถือหุน้ประกอบ) 

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

จ ำนวน 22,000,000 หุน้ และจ ำนวน 19,000,000 หุน้ จะเสนอขำยพร้อมกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ประชำชน (IPO) ดงันั้นภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้แลว้ จะท ำใหก้ลุ่มเจริญตรำ 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 27.40 ของทุนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ก่ประชำชน ในขณะท่ี
บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ จ ำกดั(มหำชน) มีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 24.02 

o ในเดือนสิงหำคม 2548 บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 
0.25 บำท 

o วนัท่ี 15-17 พฤศจิกำยน 2548 บริษทัฯ ไดท้ ำกำรเปิดจองหุน้สำมญัเสนอขำยต่อประชำชนในรำคำหุน้ละ 



                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559  

 ส่วนท่ี 1 หนำ้  5  

ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2559 
3.25 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 
2548 ท ำใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้รวมทั้งส้ิน 200 ลำ้นบำท 

o วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2548 หุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนไดถู้กท ำกำรซ้ือขำยผำ่นระบบกำรซ้ือ
ขำยหุน้ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก  
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ไม่มีเหตกุำรณ์ และ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั 
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ไม่มีเหตกุำรณ์ และ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั 

  
2551 

o เดือนตุลำคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 

  
2552 

o ตำมมติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี  2/2552 เห็นสมควรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยจำก 20 ลำ้นบำทเป็น 40 ลำ้น
บำท และวนัท่ี 12 มีนำคม 2552 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลำ้นบำท และ เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2554 คณะกรรมกำรฯไดมี้ 
กำรอนุมติักำรเพ่ิมทุนของบริษทับิลท ์แลนด ์จ ำกดั เพ่ิมอีก 60 ลำ้นบำทเป็น 100 ลำ้นบำท 

o บริษทับิลท ์แลนด ์จ ำกดั เปิดโครงกำรแรกช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป ร่วมฤดี” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  380 
ลำ้นบำท 

2553 o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั เปิดโครงกำรท่ี 2 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป พหลโยธิน” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  
395.5 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั บิลท ์ฮำร์ท จ ำกดั (“BH”) โดยถือหุน้ร้อยละ 99.97 โดย
ด ำเนินกิจกำรเป็นตวัแทนบริหำรอำคำรนิติบุคคล และตวัแทนนำยหนำ้อสงัหำริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 
1 ลำ้นบำท 

2554 o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั เปิดโครงกำรท่ี 3 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป รัชดำ” มูลค่ำโครงกำรประมำณ  312 
ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั เปิดโครงกำรท่ี 4 ช่ือ “โครงกำรเทมโป เอม็ ติวำนนท”์ มูลค่ำโครงกำรประมำณ  
295.1 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั เปิดโครงกำรท่ี 5 ช่ือ “โครงกำรเทมโป ทำวน์ รัตนำธิเบศร์-ไทรมำ้” มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 136.3 ลำ้นบำท เป็นโครงกำรแนวรำบโครงกำรแรก 

2555 o บริษทั AP ขำยหุน้ของบริษทั  ท ำใหโ้ครงสร้ำงผูถื้อหุน้เปล่ียนไป 
2556 o วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2556 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน ภำยใตช่ื้อ 

บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) (“BL”) มีทุนจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
o วนัท่ี 7 มิถุนำยน 2556 PCM เพ่ิมทุนอีก 67 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 97 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
o วนัท่ี 21 มิถุนำยน 2556 BL เพ่ิมทุนอีก 100 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

2557 o บริษทัฯ มีแผนกำรในกำรแยกส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพยอ์อกเพื่อน ำเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
ฯ  โดยปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนกำรเตรียมกำร 

o บริษทัฯ ออกหุน้กูมู้ลค่ำ 400 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.99 เป็นหุน้กู ้ชนิดระบุผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2559 
ดอ้ยสิทธ์ิ อำย ุ3 ปี 

2558 o บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จ ำกดั(มหำชน) เปิดโครงกำรท่ี 6 ช่ือ “โครงกำรเดอะ เทมโป แกรนด ์สำธร-วฒุำกำศ” 
มูลค่ำโครงกำรประมำณ 2,690.2 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั(มหำชน) เปิดโครงกำรท่ี 7 ช่ือ “โครงกำรเทมโป วนั รำมค ำแหง-พระรำม 9” มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 303.2 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จ ำกดั(มหำชน)  เปิดโครงกำรท่ี 8 ช่ือ “โครงกำรเทมโป ควอด (สะพำนใหม่)” มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 347.2 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จ ำกดั(มหำชน) เปิดโครงกำรท่ี 9 ช่ือ “โครงกำรเลสโต คอนโด สุขมุวทิ 113” มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 1,068.2 ลำ้นบำท 

o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั(มหำชน) เปิดโครงกำรท่ี 10 ช่ือ “โครงกำรเดอะ ริทโม่ ชยัพฤกษ-์วงแหวน” มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 881.1 ลำ้นบำท 

2559 o บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั(มหำชน) ในเดือนพฤษภำคม ไดเ้ขำ้ซ้ือที่ดินเพ่ิมอีก 1 แปลง มูลค่ำประมำณ 169.3 
ลำ้นบำท เพื่อเป็นท่ีดินในกำรพฒันำในอนำคต 

o บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั จ่ำยเงินปันผลให ้บริษทัฯ มูลค่ำ 9.99 ลำ้นบำท 
o 7 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูมู้ลค่ำ 400 ลำ้นบำทก่อนครบก ำหนดอำยหุุน้กู ้
o บริษทัฯ รับงำนรำชกำรอีกคร้ังหลงัจำกหยดุรับงำนรำชกำรมำนำน โดยรับงำนจำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1.5 พนัลำ้นบำท 



                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559  

 ส่วนท่ี 1 หนำ้  7  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 
 

 โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน 
 
                                       ถือหุ้นประมำณ 26%   
 
 
 
โครงสร้างการถือหุ้นในอดตี ก่อน และ หลงัเสนอขาย IPO 
 
 
 ก่อนปรับโครงสร้าง หลงัปรับโครงสร้างในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APD  = บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ AP = บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
PRE-BUILT  = บมจ. พรีบิลท ์ PCM = บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
1 ก่อน และหลงัปรับโครงสร้ำงเดือนกุมภำพนัธ์ 2547 กลุ่มเจริญตรำถือหุ้นร้อยละ 66.26 และ 29.28 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ (153 
ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

PCM PRE-BUILT 

99.99% 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

80.20% 19.80% 

APD 

AP 

99.99% 

PCM 

PRE-BUILT 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

35.27% 

99.99% 

APD 

64.08% 

AP 

99.99% 

0.65% 

กลุ่มเจริญตรำ บมจ. พรีบิลท ์ ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 
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 ในเดือนมิถุนำยน 2547 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน และไดข้ำยหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) ในวนัท่ี 31 
สิงหำคม 2548 เพื่อไม่ใหมี้ควำมควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 

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

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเสนอขาย IPO 

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

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

ไดรั้บในอนำคต ปี 2547-2551 โดยใชอ้ตัรำส่วนลดร้อยละ 12 
 

PCM 

PRE-BUILT 

กลุ่มเจริญตรำ 

99.99% 

APD กลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล ผูถื้อหุน้เดิม 

43.82% 17.70% 2.67% 35.81% 



                                           บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559  

 ส่วนท่ี 1 หนำ้  9  

2. มูลค่ำของพีซีเอม็ ใชว้ธีิมูลค่ำถวัเฉล่ียระหวำ่ง 
- วธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (Adjusted Book Value)* ค ำนวณจำกประมำณกำรงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

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

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

* เน่ืองจำกพรีบิลทด์ ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง สินทรัพยส่์วนใหญ่มีเพียงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง 
ซ่ึงเส่ือมสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน  จึงไม่มีกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว  ในขณะท่ีสินทรัพยส่์วนใหญ่ของ
พีซีเอม็ ประกอบดว้ยท่ีดิน อำคำร โรงงำน และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นท่ี
ขนำดใหญ่ ดงันั้นจึงไดมี้กำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย ์เพ่ือสะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริง 
มูลค่ำท่ีใชใ้นกำรแลกหุน้ตำมวธีิขำ้งตน้ ไดแ้สดงมูลค่ำตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

มูลค่ำ บมจ. พรีบิลท ์ บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่แมททีเรียล 
วธีิมูลค่ำตำมบญัชี/วธีิปรับมูลค่ำบญัชี 1 14.366 346.523 
วธีิส่วนลดกระแสเงินสด 2 435.689 374.783 
มูลค่ำเฉล่ีย 225.027 360.653 
1. ประมำณกำรงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 
2. ประมำณกำรงบกำรเงินปี 2547 -2551 
มูลค่ำของพรีบิลท ์225.027 ลำ้นบำท มีหุน้จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้  ดงันั้นมูลค่ำของพีซีเอม็ 360.653 ลำ้นบำท จะแลกกบัหุน้
ของพรีบิลทไ์ด ้(5*360.653)/225.027 เท่ำกบั 8.01 ลำ้นหุน้  
 
และจำกควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรค ำนวณอตัรำส่วนกำรแลกหุน้ ไดใ้ชมู้ลค่ำถวัเฉล่ียระหวำ่งวธีิ
ปรับมูลค่ำตำมบญัชี และวธีิส่วนลดกระแสเงินสด ตำมอตัรำส่วนลดท่ีร้อยละ 10, 12, และ 15 ไดด้งัน้ี 

พรีบิลท์ 
อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่ำตำมวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 465.26 435.69 395.98 
มูลค่ำตำมวธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี 8.41 8.41 8.41 

มูลค่ำเฉล่ีย 236.84 222.05 202.20 
 

พีซีเอม็ 
อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่ำตำมวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 402.38 374.78 337.62 
มูลค่ำตำมวธีิปรับมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี 327.34 327.34 327.34 

มูลค่ำเฉล่ีย 364.86 351.06 332.48 
 

จำกมูลค่ำถวัเฉล่ียดงักล่ำว จะมีผลใหอ้ตัรำส่วนกำรแลกหุน้เป็นดงัน้ีหน่วย: ลำ้นหุน้ 
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อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

อตัรำส่วนกำรแลกหุน้ (หุน้พีซีเอม็ 499,993 หุน้ต่อหุน้พรีบิลท)์ 7.70 7.90  8.22 
 

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

บริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 
308.68 ลำ้นบำท ในขณะที่บริษทัย่อยคือ  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกัด เป็นผูผ้ลิต และขำยพ้ืน
คอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้ำง และให้บริกำรติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง  และเมือ่วนัที่ 12 มีนำคม 2552 บริษทั บิลท ์
แลนด ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย และ
เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2554 บริษทั บิลท์ ฮำร์ท จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท์ แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)ไดจ้ด
ทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ประกอบธุรกิจตวัแทนบริหำรอำคำรนิติบุคคล และตวัแทนนำยหนำ้อสงัหำริมทรัพย ์

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตำมแผนผงัดงัน้ี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     99.97%

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

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

 

บริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล จ ากดั 
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

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

 

99.99% 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(ทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ) 
(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 1 บำท จ ำนวน 300 ลำ้นหุน้)   

บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จ ากดั 
บริหารอาคารนติบุิคคล และ ตวัแทนนายหน้า 

อสังหาริมทรัพย์ 
(ทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำทเรียกช ำระเตม็มูลค่ำ)  

(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 1 หม่ืนหุน้) 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
   
    ไม่ม ี 
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ ประกอบธุรกิจดำ้นรับเหมำก่อสร้ำง ผลิตและขำยวสัดุก่อสร้ำง พฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์รับจำ้งบริหำรอำคำรชุดนิติบุคคล และเป็นนำยหนำ้ขำยอสงัหำริมทรัพย ์โดยสำมำรถแบ่งกำรประกอบ
ธุรกิจเป็น 4 ประเภทหลกั  ดงัน้ี 

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

(“PCM”) 
3. ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) (“BL”) 
4. ธุรกิจตวัแทนบริหำรอำคำรนิติบุคคล และนำยหนำ้อสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงด ำเนินกำรโดย บริษทั บิลท ์ฮำร์ท 

จ ำกดั (“BH”) 
 

ประเภทรายได้ 
 แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและผลติภณัฑ์  

ด าเนนิการ
โดย 

% 
การ 

2557 
งบรวม 

2558 
งบรวม 

2559 
งบรวม 

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

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง PREB           

- กลุ่มบมจ. เอพี (ไทยแลนด)์     - - - - - - 

- ลูกคำ้อ่ืนๆ     5,612.38 89.96 3,532.06 83.87 3,116.93 58.00 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำง     - - - - - - 

 รวมรำยไดข้องบริษทั     5,612.38 89.96 3,532.06 83.87 3,116.93 58.00 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ BL 99.99 193.64 3.10 233.58 5.55 1,889.99 35.17 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง PCM 
     99.99  

  

      

- แผน่พื้นส ำเร็จรูป   242.88 3.89 195.65 4.64 183.52 3.41 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้อ่ืน  114.58 1.84 170.40 4.05 125.04 2.33 

รวมรำยไดข้องธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง   
357.46 5.73 366.05 8.69 308.56 5.74 

 

รำยไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (3)   75.18 1.21 79.56 1.89 58.59 1.09 

รวมรายได้ของบริษัท และ บริษัทย่อย   6,238.66 100.00 4,211.25 100.00 5,374.07 100.00 

ที่มา : บริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน) , บริษัท พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

หมำยเหตุ  
 (1) ในเดือนมกรำคม 2547 พีซีเอ็มไดข้ยำยก ำลงักำรผลิต โดยเช่ำโรงงำน 1 แห่ง จำกบุคคลภำยนอก ซ่ึงไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชใ้นกำรผลิตแผ่นพื้นส ำเร็จรูป และ
กำรผลิตเสำเขม็ 
(2) รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ของพีซีเอ็ม เป็นกำรซ้ือมำขำยไปวสัดุก่อสร้ำงทัว่ๆ ไป เช่น ปูนซีเมนต ์ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  รวมถึงรำยกำรผลิต
ท่ีไม่ใช่สินคำ้หลกั 
(3) รำยไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รำยไดจ้ำกกำรขำยอ่ืนๆนอกเหนือจำกรำยกำรหลกั และรำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัดุ เป็นตน้ 
(4) พีซีเอ็มขำยสินคำ้ให้กบักลุ่มบมจ. เอพี (ไทยแลนด)์  ในปี 2559 และปี 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 18.51 ลำ้นบำทและ 20.03 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  
 

PREB ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง งำนโครงสร้ำงและงำนระบบขนำดใหญ่ โดยเน้นงำนก่อสร้ำงอำคำร 
อำคำรส ำนกังำน และงำนอำคำรสูง อีกทั้งยงัมีบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Turn-key Project) ซ่ึงเป็นกำร
ให้บริกำรตั้งแต่ออกแบบอำคำร ระบบกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่งภำยใน ตลอดจนงำนสำธำรณูปโภค ซ่ึงช่วยให้ลูกคำ้
สำมำรถประหยดัตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง ทั้งยงัได้ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ยิ่งข้ึน  กลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เจำ้ของโครงกำรต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน โดยกำรรับงำนจะมีทั้งในส่วนของกำรประมูล
งำน (ประมำณร้อยละ 40) และกำรติดต่อโดยตรงจำกลูกคำ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และผลงำนในอดีตของบริษทั
ฯ (ประมำณร้อยละ 60) ซ่ึงบริษทัฯ จะก ำหนดรำคำค่ำก่อสร้ำงโดยใชว้ิธีตน้ทุนบวกส่วนต่ำงก ำไรโดยก ำหนดอตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ของแต่ละโครงกำรไวล่้วงหนำ้เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสม  

ผลงำนท่ีบริษทัไดรั้บในลกัษณะกำรประมูลงำนในหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจท่ีผำ่นมำไดแ้ก่ อำคำร
เรียน และปฏิบติักำรสถำปัตยกรรมของโครงกำรจดัตั้งวทิยำเขตสุพรรณบุรี อำคำรของ SME BANK, Bangkok 
Airways  อำคำรสำธำรณสุข โรงพยำบำลอ ำเภอพระพทุธบำท จงัหวดัสระบุรี อำคำรมหำมกฎุรำชวทิยำลยั งำนก่อสร้ำง
บนัไดเล่ือน สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS  TOPS ซุปเปอร์มำร์เก็ต สถำนีบริกำร B-QUICK โรงพยำบำลท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน อำคำรในกลุ่ม JAY-MART  อำคำร Central world  โครงกำรเดอะรอยลัเรสซิเดน้ท ์
อำคำรจอดรถโรงแรมมิลเลเน่ียม อำคำรส ำนกังำนของกลุ่ม DTAC อำคำรและคลงัเก็บสินคำ้ของกลุ่มบริษทั Athens  
อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 25 ชั้น Le Monaco โครงกำร Centric Scene สุขมุวทิ 64  โครงกำร Condominium  D65  โครงกำร 
Centric Scene รัชวภิำ อำคำรโรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa  อำคำรArt Museum  โรงแรม 24 ชั้นGrand 
Howard โรงงำน Precision พลำสติก  The Oriental Beach Condominium   อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 42 ชั้น Villa อโศก   
โรงงำน Oishi Aseptic  อำคำรโรงงำน Oishi UHT  อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั 30 ชั้น The Trust ป่ินเกลำ้ และ The Trust 
พระรำม 3  อำคำรจอดรถวดัพระธรรมกำย โรงงำนอิชิตนัเฟส 2 โครงกำร The Crest สุขมุวทิ 34  The Room วงเวยีน
ใหญ่  โครงกำร Ideo สำทร-ท่ำพระ โครงกำร Unixx  อำคำรRestaurant Thonglor  อำคำรพระผูป้รำบมำร  อำคำรชุดท่ี
พกัอำศยั 38 ชั้นAERAS Ashton Chula-silom   Whizdom ลำดพร้ำว  Premio Fresco  Ideo Mobi บำงซ่ือ  Mews เยน็
อำกำศ  Beatniq  The Loft Asoke (สนข.) และในปี 2559 โครงกำรก่อสร้ำงท่ีเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่  โครงกำร Tela ทองหล่อ  
โครงกำร Sand พระต ำหนกั  Whizdom ท่ำพระ อำคำรเรียนรวมเฟส 2 มธ.รังสิต  อุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.รังสิต
เป็นตน้   

 

ธุรกจิผลติและขายวสัดุก่อสร้าง 
 

พีซีเอ็ม มีโรงงำนอยู ่3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธำนี บนถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ด ำเนินธุรกิจผลิต และ
ขำยวสัดุก่อสร้ำง  ใหบ้ริกำรติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง ภำยใตช่ื้อ   วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตของ PCM ไดแ้ก่ 
ปูนซีเมนต ์เหลก็ ลวดแรงดึงสูง หิน และทรำย ซ่ึง PCM ไดจ้ดัซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยไม่มีกำรซ้ือวตัถุดิบ
จำกผูจ้  ำหน่ำยรำยใดเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมดผลิตภณัฑห์ลกัสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
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1. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ (SOLID PLANKS)/ แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ (CORRUGATED PLANKS) 
เป็นแผ่นคอนกรีตอดัแรงท่ีมีขนำดควำมหนำ  5-6  ซม.  กวำ้ง  35  ซม.  และยำวตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ เมื่อน ำมำวำงเรียงชิดกนัตลอดควำมยำวคำนของอำคำร และเทคอนกรีตทบัหน้ำ (CONCRETE 
TOPPING) บนแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป จะไดพ้ื้นอำคำรท่ีมีควำมแขง็แรงทนทำน กำรใชแ้ผน่พ้ืนส ำเร็จรูปชนิด
น้ีจะท ำให้กำรก่อสร้ำงรวดเร็ว และประหยดักว่ำกำรก่อสร้ำงแบบท่ีใชไ้มแ้บบ และหล่อคอนกรีตในท่ี 
ผลิตภณัฑท์ั้ง 2 ประเภทมีลกัษณะและคุณสมบติักำรใชง้ำนท่ีคลำ้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 
 แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ (Solid Planks) 

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

 
 

 แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ (Corrugated Planks) 
มีคุณสมบติัเหมือนกบัแผน่พ้ืนทอ้งเรียบทุกประกำร เพียงแต่มีควำมหนำ 6 ซม. ลกัษณะพ้ืนทอ้งจะ
เป็น 3 ขำ ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดทอ้งเรียบแลว้ น ้ ำหนกัของแผน่จะไม่ต่ำงกนัมำกนกัแมจ้ะมี
ควำมหนำมำกกว่ำ เน่ืองจำกลกัษณะของกำรเวำ้เป็น 3 ขำด้ำนล่ำง จึงช่วยลดน ้ ำหนักของเน้ือ
คอนกรีตท่ีไม่จ ำเป็นออกไปดว้ยควำมหนำท่ีมำกกวำ่ดงักล่ำว ท ำใหส้ำมำรถเพ่ิมขนำดควำมยำวของ
แผ่นพ้ืนท่ีจะวำงบนคำนได้ยำวข้ึนโดยพ้ืนไม่แอ่นตัว ซ่ึงช่วยให้ไม่ต้องใช้ไม้ค  ้ ำยนั เป็นกำร
ประหยดัค่ำใชจ่้ำย และเพ่ิมควำมสะดวกในกำรติดตั้ง รวมทั้งลดปัญหำเร่ืองปลวกท่ีเกิดจำกกำรใช้
ไมค้  ้ำยนั 
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2. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวง (Hollow Core Slab) 
 เป็นแผ่นคอนกรีตอดัแรงกลวง มีขนำดควำมกวำ้ง 1.20 เมตร มีควำมหนำแตกต่ำงกนั 5 ขนำด คือ  
8, 12, 15, 20 และ 25 ซม. ส ำหรับควำมยำวสำมำรถผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้   แผ่นพ้ืน
ส ำเร็จรูปชนิดน้ีถูกออกแบบมำส ำหรับใชก้บัอำคำรขนำดกลำง และขนำดใหญ่ท่ีตอ้งกำรรับน ้ ำหนกัมำก 

 

 
 

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

3. เสำเขม็ 
 เป็นเสำคอนกรีตอดัแรงหนำ้ตดัเป็นรูปตวั “I” ผลิตโดยใชแ้ท่นผลิตและเคร่ืองจกัรชุดเดียวกบัท่ีใช้
ผลิตแผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวง จึงสำมำรถสลบัหรือปรับเปล่ียนกำรผลิตกบัแผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบ
กลวงไดต้ลอดเวลำ มีคุณสมบติัเป็นเสำเขม็ขนำดเลก็ท่ีใชท้ ำเป็นเสำร้ัวของบำ้นในโครงกำร
อสงัหำริมทรัพยต์่ำงๆ หรือใชต้อกเป็นฐำนรำกของบำ้นพกัอำศยัหรืออำคำรขนำดเลก็ เช่น อำคำร
พำณิชย ์ นิยมใชก้นัแพร่หลำย โดยเฉพำะในโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยต์่ำงๆ  วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำร
ผลิตเหมือนกบัแผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวงทุกประกำร คือ ประกอบดว้ย ปูนซิเมนต ์ทรำย หิน น ้ำ และ
ลวดอดัแรง 
 

 
 
4. คอนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Fibre Reinforced - GRC) 
 GRC เป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตส ำเร็จรูปอีกชนิดหน่ึง ท่ีผลิตข้ึนจำกส่วนผสมของซีเมนต ์ทรำยและใย
แกว้ชนิดพิเศษ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกัและใช้กนัแพร่หลำยในประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น เป็น
ผลิตภณัฑต์กแต่งท่ีมีพ้ืนผิวเรียบสวยงำมสำมำรถท ำเป็นรูปแบบต่ำงๆ ได ้กำรติดตั้งรวดเร็ว GRC เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ ำหนกัเบำ และสำมำรถผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของสถำปนิกและวิศวกร ปัจจุบนั GRC 
ไดถู้กน ำไปใชใ้นงำนต่ำงๆ ดงัน้ี: 
งำนดำ้นวศิวกรรม ผนงักนัเสียงทำงด่วน ผนงักนัเสียงในอุโมงคร์ถไฟใตดิ้น 
                ผนงัภำยนอกอำคำร หลงัคำ กนัสำด ฯลฯ  
งำนดำ้นสถำปัตยกรรม งำนประดบัภำยนอกอำคำรท่ีตอ้งกำรควำมละเอียดและควำมสวยงำมเป็นพิเศษ  
นอกจำกผลิตภณัฑห์ลกัขำ้งตน้ พีซีเอม็ยงัมีกำรผลิตบลอ็กปูถนน ในช่วงท่ีมีก ำลงักำรผลิตเหลือจำกกำร
ใชผ้ลิตสินคำ้หลกั  
 
 
 
 



                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   18  

 

ตวัอย่างผลติภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว 
 

     
 
 
 นอกจำกน้ีพีซีเอ็มยงัท ำธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้วสัดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ เช่น กระเบ้ืองมุงหลงัคำ ปูนซีเมนต ์
คอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงรำยไดจ้ำกธุรกรรมดงักล่ำวในปี 2548 คิดเป็นสัดส่วนรำยไดป้ระมำณร้อยละ 10 
ของรำยไดร้วมของพีซีเอม็ วตัถุประสงคห์ลกัของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวนอกจำกเพ่ือรักษำสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่ำงคู่คำ้แลว้ ยงัเป็นกำรเพ่ิมยอดสั่งซ้ือกับผูข้ำยวตัถุดิบให้พีซีเอ็มดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะมี
ส่วนลดจำกยอดซ้ือใหก้บัลูกคำ้ (Volume Discount) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีพีซีเอม็จะไดป้ระโยชน์มำกจำกกำรซ้ือ
วตัถุดิบมำเพื่อใชใ้นกำรผลิตสินคำ้หลกั 
 
5.คอนกรีตส ำเร็จรูป (Pre-Cast Concrete) 
 Pre-Cast Concrete คือ คอนกรีตส ำเร็จรูปท่ีผลิตจำกโรงงำนแลว้น ำไปประกอบท่ีหนำ้งำน อำทิ เช่น 
ผนงั พ้ืน หรือคำน เป็นตน้ ในอดีตท่ีผ่ำนมำพีซีเอ็มไดผ้ลิตผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป Pre-cast เพ่ือใชก้บั
อำคำรสูง เช่น ผนงัภำยนอกของคอนโดมิเนียม ผนงัภำยนอกของอำคำรสูงท่ีใชเ้ป็นส ำนกังำนเป็นตน้ มำ
อย่ำงต่อเน่ือง แต่ดว้ยเหตุท่ีวำ่งำนดงักล่ำวเป็นลกัษณะของงำนว่ำจำ้งให้ผลิตเป็นคร้ังครำวไป (Tailor 
Made) เม่ือหมดงำนก็ตอ้งหำงำนใหม่ ตอ้งท ำแบบหล่อใหม่รำยไดจ้ำกผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปดงักล่ำวจึง
ไม่สม ่ำเสมอ และไม่สูงมำกนกั ดว้ยกำรเลง็เห็นวำ่ปัญหำแรงงำนขำดแคลนจะเป็นปัญหำใหญ่ในอนำคต 
ในปี 2553 ท่ีผ่ำนมำ พีซีเอ็มจึงตดัสินใจลงทุนเพ่ิมเติมประมำณ 40 ลำ้นบำท ดดัแปลงโรงงำนเดิมและ
ดดัแปลงเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิมมำเพ่ือใช้ผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูปส ำหรับอำคำรพกัอำศยัท่ีเป็น
แนวรำบ ไดแ้ก่ ทำวน์เฮำ้ส์ หรือบำ้นเด่ียว ซ่ึงตลำดก ำลงัขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง โดยช้ินส่วนคอนกรีต
ดงักล่ำว ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นผนังและพ้ืน ส ำหรับอำคำรทั้ งหลงั โดยพีซีเอ็มสำมำรถจะหำผูซ้ื้อซ่ึงเป็น
เจำ้ของโครงกำรขนำดใหญ่ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรกำรใชว้สัดุดงักล่ำวปีละหลำยพนัหลงัไดโ้ดยไม่ยำก ซ่ึงจะ
ท ำให้พีซีเอ็มมีรำยไดจ้ำก Pre-cast อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจำกในโครงกำรเดียวกนัจะมีบำ้นหลำยร้อย
หลงัซ่ึงมีแบบเพียงไม่ก่ีแบบเท่ำนั้น โดยปัจจุบนัในปี 2554 ก ำลงักำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนสำมำรถรองรับกำร
สัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ไดแ้ลว้     
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รูปภาพการผลติ 

Pre-Cast Concrete ส ำหรับกำรก่อสร้ำงแบบ Mass Product 

    
 

 
 

    
 



                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   20  

 

 
 

PCM ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี โดยไดล้งทุนขยำยก ำลงัผลิต  
พ้ืนและผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปเพ่ือประกอบเป็นบำ้น Pre-Cast 

โดยจะมีก ำลงัผลิตประมำณ 250,000 ตร.ม. ต่อปี 
หรือคิดเป็นบำ้นส ำเร็จรูปประมำณ 500 หลงัต่อปี 

 
 

    
 

เม่ือมีกำรใชช้ิ้นส่วนส ำเร็จรูป Pre-Cast Concrete System 
ส ำหรับบำ้นเด่ียว 1 หลงัจะช่วยลดเวลำก่อสร้ำงในส่วนของงำนโครงสร้ำง 

ลงไดจ้ำกประมำณ 60 วนั/หลงั เหลือ 8 วนั/หลงั 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

BL ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรเติบโตอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป  โดยในช่วงแรกจะ
เป็นกำรสร้ำงแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ให้เป็นที่รู้จักของตลำด โดยมีแนวกำรพฒันำพ้ืนท่ีในแนวรถไฟฟ้ำเป็นส ำคญั 
บริษทัฯ มีสดัส่วนของกำรก่อสร้ำง คอนโดมิเนียม และบำ้นจดัสรรท่ียงัไม่แน่นอนเน่ืองจำกโครงกำรเพ่ิงจะเร่ิมเปิดตวั  
แต่มีเป้ำหมำยในกำรพฒันำโครงกำรคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้ำเท่ำนั้น ในขณะท่ีบำ้นจดัสรรยงัคงอยูใ่นพ้ืนท่ีมี
ควำมเจริญ กำรคมนำคมสะดวก  โดยในปีท่ีผ่ำนมำสัดส่วนกำรก่อสร้ำงคอนโดยงัมีสัดส่วนค่อนขำ้งมำกเกือบร้อยละ 
90  

 

ธุรกจิตัวแทนบริหารอาคารนิติบุคคล และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 

BH ด ำเนินธุรกิจในกำรบริหำรอำคำรนิติบุคคล และนำยหนำ้อสังหำริมทรัพย ์โดย BH ไดถู้กจดัตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรองรับกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยของ BL โดย BH ด ำเนินกำรบริหำรอำคำรนิติบุคคล และบริหำรหอ้ง
ชุดในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะขำยต่อหรือใหเ้ช่ำ โดยมิไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัในเร่ืองของผลก ำไร 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

ก การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคญั 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 

บริษัทมกีลยุทธ์ทางการตลาดดงันี ้
 

1. พิจำรณำขอ้มูลของโครงกำร ท ำเลท่ีตั้งโครงกำร วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและประวติัของผูว้่ำจำ้ง ก่อนกำร
ประมูลงำน เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรรับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำง 

2. กำรส่งมอบงำนท่ีตรงตำมเวลำ โดยใชเ้ทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง Precast ท ำให้สำมำรถผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ
สม ่ำเสมอในเวลำท่ีรวดเร็ว 

3. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยใชว้ศิวกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงเพื่อใหง้ำนมี
ประสิทธิภำพ ไดม้ำตรฐำน และมีคุณภำพ 

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

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

6. กำรให้บริกำรหลงักำรขำย ดว้ยควำมรับผิดชอบในทุกโครงกำร เพ่ือรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยำวกบั
ลูกคำ้ 
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7. กำรใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำดในกำรหำงำน โดยส่งพนกังำนดำ้นกำรตลำดไปติดต่อกบัสถำปนิกของโครงกำร
ต่ำงๆ โดยให้ค  ำปรึกษำในกำรออกแบบและวำงแผนกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะ
ยำว 

 

จ านวนและขนาดคู่แข่งขัน 
ในตลำดผูรั้บเหมำก่อสร้ำงในประเทศ ทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยมี์เป็นจ ำนวนมำก  

ยิง่ถำ้นบัรวมผูรั้บเหมำรำยยอ่ย จะยิ่งมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนไปอีก   แต่อยำ่งไรก็ตำมประเภทของผูรั้บเหมำ สำมำรถแยกเป็น
ตำมขนำดไดป้ระมำณดงัน้ีคือ   1. ผูรั้บเหมำรำยย่อย  (ซ่ึงจะรับทั้งงำนโครงสร้ำงและงำนระบบ)   2. ผูรั้บเหมำงำน
ระบบ  3. ผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงและงำนระบบรำยใหญ่   4. ผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงรำยใหญ่   โดยจะมีกำรจดั
ประเภทของผูรั้บเหมำอีกว่ำเป็นผูรั้บเหมำท่ีรับท ำงำนก่อสร้ำงบำ้น แนวรำบ  กบัผูรั้บเหมำท่ีรับงำนก่อสร้ำงอำคำร
ขนำดสูง และผูรั้บเหมำท่ีรับงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่อีกดว้ย โดยทัว่ไปผูรั้บเหมำท่ีรับงำนรำชกำร
เป็นหลกัมกัจะไม่ค่อยรับงำนเอกชน ในขณะท่ีผูรั้บเหมำงำนเอกชนเป็นหลกัก็จะไม่ค่อยรับงำนรำชกำร เน่ืองจำกควำม
ช ำนำญรวมถึงช่องทำงในกำรติดต่อมีควำมแตกต่ำงกนั    และผูรั้บเหมำท่ีรับงำนก่อสร้ำงบำ้นแนวรำบมกัจะไม่ค่อยรับ
งำนโครงสร้ำงอำคำรสูงในลกัษณะรับงำนทั้งโครงกำร   ซ่ึงชนิดของเน้ืองำนแนวรำบท่ีเป็นกำรสร้ำงบำ้นกบักำรสร้ำง
อำคำรสูงมีควำมแตกต่ำงกนั   โดยผูรั้บเหมำท่ีรับงำนบำ้นมกัจะเป็นผูรั้บเหมำรำยยอ่ยท่ีรับงำนตรงกบัเจำ้ของโครงกำร 
มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนไป เช่นงำนก่อ งำนฉำบ หรือ งำนบันได เป็นตน้ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใช้แรงงำนคนมำกกว่ำ
เคร่ืองจักร  ในขณะท่ีผูรั้บเหมำงำนท่ีรับงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่จะใช้เคร่ืองจักรมำกกว่ำแรงงำนคน  ท ำให้
โอกำสท่ีผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงอำคำรสูงจะรับงำนก่อสร้ำงบำ้นแนวรำบทั้งโครงกำรจึงเป็นเร่ืองยำก  

 

ส ำหรับ บมจ.พรีบิลท ์ในส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงในปัจจุบนั ถือวำ่เป็นผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำง และงำนระบบ
ขนำดใหญ่ ท่ีเนน้งำนก่อสร้ำงอำคำร  อำคำรส ำนกังำน  และ งำนอำคำรสูง โดยมีกำรก่อสร้ำงงำนบำ้นแนวรำบบำ้งแต่ก็
ท ำให้เฉพำะกบับริษทัยอ่ยเท่ำนั้น  โดยคู่แข่งในปัจจุบนัจะเป็นผูรั้บเหมำรำยใกลเ้คียงกนั ทั้งท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลำด
หลกัทรัพยแ์ละท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์  แต่อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกพฤติกรรมของกำรวำ่จำ้งเปล่ียนแปลง
ไป จำกอ ำนำจกำรต่อรองของผูรั้บเหมำท่ีมีเพียงเลก็นอ้ยไดเ้พ่ิมข้ึนมำอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถต่อรองไดเ้น่ืองจำก ปริมำณ
ควำมตอ้งกำรในกำรก่อสร้ำงมีมำกข้ึนในขณะท่ีผูรั้บเหมำท่ีสำมำรถผลิตผลงำนไดเ้ป็นท่ีน่ำพอใจมีนอ้ยลง  ผูว้ำ่จำ้งไม่
อยำกเผชิญกับควำมเส่ียงในกำรควบคุมงำนเอง กับกำรจ้ำงงำนกับผูรั้บเหมำรำยย่อย จึงท ำให้อ ำนำจต่อรองของ
ผูรั้บเหมำในปัจจุบนัดีข้ึน   ซ่ึงบริษทัไดเ้พ่ิมอ ำนำจต่อรองและปรับเปล่ียนวิธีกำรรับงำนโดยกำรสร้ำงพนัธมิตรทำง
กำรคำ้เพ่ิมมำกข้ึน  จึงท ำให้ในปัจจุบนับริษทัไดรั้บงำนต่อเน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทัโดยไม่ตอ้งมีกำรประมูล
งำนแข่งขนัรำคำกนัเพ่ิมข้ึน 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

ก ำไรและก ำหนดอตัรำก ำไรขั้นตน้ของแต่ละโครงกำรไวก่้อนล่วงหนำ้เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสม หำกรำคำท่ี
ลูกคำ้ก ำหนดต ่ำกวำ่ท่ีบริษทัก ำหนดไว ้บริษทัจะไม่รับงำนนั้นๆ   

ตน้ทุนและควำมเส่ียงท่ีบริษทัใชเ้ป็นปัจจยัในกำรพิจำรณำรับงำนจะรวมไปถึงตน้ทุนทำงกำรเงิน และควำมเส่ียง
ดำ้นกำรเรียกช ำระเงินด้วย  บริษทัจะปฏิเสธกำรรับงำนท่ีมีควำมเส่ียงดังกล่ำวขำ้งตน้รวมไปถึงควำมเส่ียงในกำร
ก่อสร้ำงในสถำนท่ีและวธีิกำรก่อสร้ำงท่ีอำจเกิดควำมผิดทำงดำ้นกฎหมำยและส่ิงแวดลอ้มได ้

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

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

 มำกมำย ซ่ึงเป็นปัจจยัใหลู้กคำ้มีควำมมัน่ใจ และรำคำมกัจะถูกก ำหนดให้ผูรั้บเหมำทุกรำยในรำคำ
 เดียวกนั ประมำณร้อยละ 60  

 
ธุรกจิผลติ และ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
พีซีเอ็มไดใ้ชก้ลยุทธ์ในกำรแข่งขนั โดยกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้และกำรบริกำร โดยสินคำ้ของ

พีซีเอ็มเป็นท่ีรู้จกัดีในกลุ่มลูกคำ้ผูรั้บเหมำ ซ่ึงเป็นลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย โดยพีซีเอ็มมีนโยบำยรำคำท่ีปรับตำม
ตน้ทุนกำรผลิตและสำมำรถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรำยอ่ืนในตลำดเดียวกนัได ้

 

 จุดแขง็ของบริษทัพีซีเอม็ เป็นผูอ้ยูใ่นอุตสำหกรรมมำนำน เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่ม
ลูกคำ้ ในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 

 จุดอ่อนของบริษทัพีซีเอม็ ไม่มีกลุ่ม/เครือบริษทั ท่ีผลิตวตัถุดิบครบวงจร   
 

จ านวนและขนาดคู่แข่งขัน 
แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปท้องเรียบมีผูผ้ลิตในท้องตลำดอยู่เป็นจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรำยย่อย  

ปัจจุบนัพีซีเอม็ จดัเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่ 1 ใน 2 รำย (มีก ำลงักำรผลิตใกลเ้คียงกนั) ร่วมกบั บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
โดยคำดวำ่ก ำลงัผลิตของทั้ง 2 รำย รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของตลำดแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ ส ำหรับ
แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวงนั้น พีซีเอ็มมีส่วนแบ่งกำรตลำดน้อยมำก เม่ือเปรียบเทียบกบั CPAC (บริษทัใน
เครือปูนซีเมนตไ์ทย) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ 

ส ำหรับผลิตภณัฑเ์สำเข็มนั้น มีผูผ้ลิตในตลำดจ ำนวนมำก เน่ืองจำกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น
นกั 



                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   24  

 

ในส่วนของผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ มีคู่แข่งขนันอ้ยรำย คู่แข่งท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำพีซีเอ็ม ไดแ้ก่ 
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง และ บจ. พรีเมียร์ แต่ถือไดว้ำ่เป็นกำรผลิตสินคำ้ต่ำงประเภทกนั 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

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

 
นโยบายราคา 

 

พีซีเอม็มีกำรก ำหนดรำคำขำยส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย และใหส่้วนลดส ำหรับลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้ในปริมำณ
และเง่ือนไขท่ีพีซีเอม็ก ำหนดโดยมีมำตรฐำนของสินคำ้ ซ่ึงถำ้เปรียบเทียบรำคำขำยสุทธิกบัคู่แข่งขนัแลว้ ระดบั
รำคำขำยแผน่พ้ืนทอ้งเรียบของพีซีเอม็จะใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัจึงมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำกบั
คู่แข่งรำยอ่ืนได ้

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 

พีซีเอม็จะแบ่งช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตำมประเภทของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีต่ำงกนั ดงัน้ี 

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

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

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
 
1. บริษทัจะพิจำรณำแหล่งท ำเลท่ีตั้งของโครงกำรวำ่มีศกัยภำพเพียงพอหรือไม่ และตน้ทุนของกำรไดม้ำคุม้ค่ำ

ต่อกำรลงทุนหรือไม่ 
2. บริษทัจะมีกำรเก็บ Land Bank ไวใ้นจ ำนวนท่ีไม่ท ำให้เกิดปัญหำระยะยำว เพ่ือให้บริษทัมีสภำพคล่อง

เพียงพอ และจะไม่ท ำกำรกูย้ืมเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเก็บไวจ้ ำนวนมำก  โดยจะค่อยๆพฒันำโครงกำรไปเร่ือยๆ  
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และตอ้งมัน่ใจว่ำโครงกำรท่ีก ำลงัท ำอยู่สำมำรถผ่ำนพน้จุดคุม้ทุน จนสำมำรถสร้ำงก ำไรไดใ้นระดบันึง 
และสำมำรถด ำเนินกำรต่อไดอ้ยำ่งไม่มีปัญหำ  บริษทัจึงจะเร่ิมพฒันำโครงกำรอ่ืนต่อไป (กำรเร่ิมพฒันำ
โครงกำรใหม่ อำจจะเร็วหรือชำ้ ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ในขณะนั้น) 

3. บริษทัจ้ำงทีมขำยท่ีมีประสิทธิภำพ และมีฐำนลูกค้ำในมือเพ่ือให้เกิดผลตอบรับท่ีดีต่อกำรขำยในบำง
โครงกำร แต่ในขณะเดียวกันบริษทัก็ค่อยๆเพ่ิมพนักงำน และฝึกฝนพนักงำนเดิมให้มีประสิทธิภำพให้
สำมำรถรองรับงำนท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนำคต  ปัจจุบนับริษทัมีโครงกำรท่ีขำยเองโดยพนกังำนของบริษทั และ 
บริษทัฯ ตวัแทนขำย 

4. บริษทัมีควำมตั้งใจในกำรส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน ตรงเวลำ และมีควำมมุ่งมัน่ในกำรใหบ้ริกำร
ท่ีดีท่ีสุดกบัลูกคำ้ของบริษทั 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัมีกลุ่มลูกคำ้แปรเปล่ียนไปตำมโครงกำรท่ีบริษทัจะสร้ำงโครงกำรข้ึน โดยบริษทัจะใช ้ Brand ของ
โครงกำรเป็นตวัก ำหนดกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
  บริษทัใชก้ำรโฆษณำผำ่นส่ือต่ำงๆ เช่น ป้ำยโฆษณำ ส่ือ และส่ิงพิมพ ์โดยแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัๆ ไดด้งัน้ี  

 Web site ของโครงกำรและของบริษทั 
 ป้ำยโฆษณำ ส่ิงพิมพ ์หรือ ส่ือ media ต่ำงๆ 
 กำรออกบูธตำมงำนบำ้นและคอนโด 
 ผำ่นนำยหนำ้ตวัแทน 

 

ข สภาพการแข่งขนั 
 
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปี 2559 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์) 
 

ปี 2559 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงไดรั้บประโยชน์จำกโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ของรัฐบำลท่ีทยอยออกมำ 
เพรำะเป็นหน่ึงในกลไกส ำคญัในกำรผลกัดนัให้เกิดกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
สดัส่วนกำรก่อสร้ำงจำกภำครัฐคิดเป็นประมำณ 54% ของมูลค่ำกำรก่อสร้ำงในประเทศรวม ส่วนโครงกำรภำคเอกชน
และโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัคำดวำ่จะไม่ขยำยตวัมำกนกั ตำมทิศทำงกำรลงทุนภำคเอกชนต่ำงๆ และตลำดท่ีอยูอ่ำศยัท่ียงัคง
ชะลอตวั 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2560 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์) 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 ในปี 2560 – 2561 กำรลงทุนก่อสร้ำงท่ีอยูอ่ำศยัของภำคเอกชนจะปรับตวัดีข้ึน อยำ่งค่อยเป็นค่อยไป โดยงำน
ก่อสร้ำงท่ีอยูอ่ำศยั จะเติบโตไปตำมแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ  ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมจะไดรั้บอำ
นิสงคจ์ำกโครงกำรพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Border Special Economic Zones : Border SEZs) ท่ีภำครัฐจะเร่ง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคในแต่ละพ้ืนท่ีใหแ้ลว้เสร็จในปี 2560 ซ่ึงจะท ำใหเ้กิด
กำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนนบัจำกคร่ึงหลงัของปี 2560 ประกอบกบัผลจำกมำตรกำรส่งเสริมลงทุนของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of Investment of Thailand : BOI) ขณะท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรพำณิชยค์ำดวำ่จะ
ค่อยๆ ฟ้ืนตวั ตำมภำวะเศรษฐกิจไทยและก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัดีข้ึน 

แรงกดดนัดำ้นตน้ทุนผอ่นคลำยลง ทั้งดำ้นแรงงำนและตน้ทุนวสัดุก่อสร้ำง ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนอำจ
ไม่รุนแรงนกั แมโ้ครงกำรภำครัฐเติบโตสูง แต่โครงกำรภำคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวั อยำ่งไรก็ดี ผูรั้บเหมำเร่ิมปรับตวัใช้
เทคโนโลยก่ีอสร้ำงใหม่ๆ มำกข้ึน อำทิ กำรก่อสร้ำงแบบส ำเร็จรูป (Pre-Fabrication) ซ่ึงจะช่วยลดกำรพ่ึงพำแรงงำนคน
ลง ดำ้นรำคำวสัดุก่อสร้ำงโดยรวมน่ำจะขยบัข้ึนเล็กนอ้ย จำกท่ีเคยอยูใ่นระดบัต ่ำมำกในอดีต แมจ้ะมีปัจจยับวกจำกท่ี
ควำมตอ้งกำรใชว้สัดุก่อสร้ำงมำกข้ึน หรือจีนพยำยำมลดก ำลงักำรผลิตเหล็กก่อสร้ำงลง แต่ก็มีผลให้รำคำวสัดุก่อสร้ำง 
โดยเฉพำะเหลก็ ขยบัข้ึนในช่วงสั้นๆ 

วสัดุก่อสร้าง 
 ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพำณิชย ์รำยงำนวำ่อุตสำหกรรมวสัดุก่อสร้ำงปี 2560 มีแนวโนม้ไดรั้บผลดี 
จำกกิจกรรมก่อสร้ำงท่ีคำดวำ่จะปรับตวัดีข้ึน ทั้งจำกกำรก่อสร้ำงภำครัฐและภำคเอกชน ส่งผลทำงบวกต่ออุตสำหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้ำง ทั้งอุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์พรีคำสต ์คอนกรีตหล่อส ำเร็จส ำหรับงำนแลนดส์เคป  
 
อสังหาริมทรัพย์ 
 โดยภำพรวมของตลำดอสงัหำริมทรัพยใ์นปี 2559 มีอตัรำเติบโตลดลงเน่ืองจำกปัจจยัลบของเศรษฐกิจไทย
และอุปทำนท่ีลน้ตลำด โดยเฉพำะตลำดคอนโดมิเนียมและอสงัหำริมทรัพยป์ระเภทบำ้น อยำ่งไรก็ตำมในปี 2560 มีกำร
คำดกำรณ์วำ่ตลำดจะโตข้ึนจำกเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้จะฟ้ืนตวัและกำรปรับตวัของบริษทัพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 
 
ทาวน์เฮาส์ 
 เน่ืองดว้ยมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำงๆ ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 ส่งผลใหอุ้ปทำนตลำดทำวน์เฮำส์
สูงข้ึนร้อยละ 23 และยอดขำยเติบโตข้ึนร้อยละ 12เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 ซ่ึงยอดขำยปรับตวั
สูงสุดในทำวน์เฮำส์กลุ่มรำคำ 3.00-4.99 ลำ้นบำทโดยในไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 มีกำรออกใบอนุญำตจดักำรท่ีดินของ
ทำวน์เฮำส์อยูท่ี่ประมำณ 10,200 ยนิูต ซ่ึงสูงกวำ่ช่วงเวลำเดียวกนัในปี 2558 ค่อนขำ้งมำก อนัเป็นผลมำจำกมำตรกำร
กระตุน้ของรัฐบำล โดยภำพรวมของ 2559 ตลำดทำวน์เฮำส์มียอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนสวนทำงกบัตลำดบำ้นเด่ียวและ
คอนโดมิเนียม เน่ืองจำกคอนโดมิเนียมมีรำคำท่ีสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหก้ ำลงัซ้ือตำมรำคำท่ีสูงข้ึนไม่ทนั รวมถึง
แผนกำรพฒันำของโครงกำรคมนำคมท่ีขยำยตวัไปยงัเขตนอกเมือง ท ำใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่กลบัมำสนใจทำวน์เฮำส์ 
โดยเฉพำะช่วงรำคำ 1.5-5 ลำ้นบำท และถึงแมว้ำ่รำคำของทำวน์เฮำส์มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในปี 2560 จำกกำรเขำ้ถึง
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ของรถไฟฟ้ำ แต่คำดวำ่จะเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2-3 เท่ำนั้น เน่ืองจำกรำคำของวสัดุก่อสร้ำงค่อนขำ้งคงท่ี ไม่มีแนวโนม้ท่ี
จะปรับตวัข้ึน 
 
คอนโดมเินียม 
 ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดคอนโดมิเนียมในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 มีกำรชะลอตวัอยำ่งต่อเน่ืองทั้งฝ่ังอุป

สงคแ์ละอุปทำน ถึงแมว้ำ่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน จำกรำยงำนกำรส ำรวจ
โครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยใ์หม่โดย บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ระบุวำ่สำเหตุกำรชะลอตวัของตลำด
อสงัหำริมทรัพยน้ี์เกิดจำกควำมกงัวลต่อปริมำณอุปทำนคงคำ้งท่ีในตลำดจ ำนวนมำก และปัญหำหน้ีครัวเรือนท่ียงัอยูใ่น
ระดบัสูง 
 ท่ีมำ:บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 นอกจำกน้ีจำกงำนวเิครำะห์ตลำดคอนโดมิเนียมของ บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ำกดัพบวำ่ ไตรมำสท่ี 3 ปี 2559  ยอดกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่สูงท่ีสุดในรอบ 4-5 ปีท่ีผำ่นมำ   ซ่ึงคิดเป็นจ ำนวน 8,411 
ยูนิต ทั้งน้ีเป็นผลมำจำก ในไตรมำสท่ี 2 ผูป้ระกอบกำรตอ้งกำรท่ีจะระบำยอุปทำนคงคำ้งท่ียงัอยู่ในตลำด ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยชะลอกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ในไตรมำสท่ี 2 และทยอยเปิดตวัในช่วงไตรมำสท่ี 3  เน่ืองจำก
ผูป้ระกอบกำรบำงรำยเลง็เห็นโอกำสและควำมตอ้งกำรของคอนโดมิเนียมแถวเขตกรุงเทพมหำนครรอบนอก ซ่ึงขำยใน
ระดับรำคำต ่ำกว่ำ 3 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 71 ของจ ำนวนอุปทำนท่ีเปิดใหม่) ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงกำร
ระดบักลำง –ระดบัล่ำงอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก โดยเปิดขำยตำมแนวเสน้รถไฟฟ้ำสำยใหม่ ท่ีก ำลงัก่อสร้ำงหรือมีแผนกำรเร่ิม
ก่อสร้ำงในปีหนำ้ 
 

https://smelink.net/company/colliers-international-thailand-company-limited.html
https://smelink.net/company/colliers-international-thailand-company-limited.html
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 ส่วนด้ำนของอุปสงค์ของตลำดคอนโดมิเนียม ตลำดคอนโดมิเนียมช่วงรำคำขำยต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อ
ตำรำงเมตร ยงัคงได้รับควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรอย่ำงต่อเน่ืองและยงัถือว่ำมีกลุ่มผูซ้ื้อท่ีใหญ่ท่ีสุดของตลำด
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหำนคร โดยมีอตัรำกำรขำยเฉล่ียอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 75 ซ่ึงเหลือขำยในตลำดมำกกว่ำ 
30,000 ยูนิต ร้อยละ 50 ของจ ำนวนยูนิตท่ีเหลือขำยน้ีเป็นคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ในระดบัรำคำ 50,001-100,000 บำทต่อ
ตำรำงเมตร ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกอุปทำนคอนโดมิเนียมในระดบัรำคำน้ีมีอยูม่ำกและสะสมในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ อตัรำ
กำรขำยเฉล่ียของคอนโดมิเนียมในช่วงรำคำต ่ำกวำ่ 200,000 บำทต่อตำรำงเมตรอยูท่ี่ร้อยละ 80 ในขณะอตัรำกำรขำย
เฉล่ียของคอนโดมิเนียมระดบัรำคำมำกกวำ่ 200,000 บำทต่อตำรำงเมตรอยูท่ี่ร้อยละ 75 อยำ่งไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบ
กันในหน่วยยูนิตของกำรขำย คอนโดมิเนียมช่วงรำคำต ่ ำกว่ำ 200,000 บำทต่อตำรำงเมตรมียอดขำยท่ีมำกกว่ำ 
ผูป้ระกอบกำรยงัเห็นโอกำสในตลำดผูซ้ื้อต่ำงชำติ ซ่ึงส่วนใหญ่จะสนใจโครงกำรตำมเส้นรถไฟฟ้ำ แนวถนนสุขุมวิท 
รัชดำภิเษก และพ้ืนท่ีในเขตศูนยก์ลำงธุรกิจ 
 

 
ท่ีมำ:บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 คอนโดมิเนียมท่ีเปิดขำยใหม่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68 ของคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในไตรมำสท่ี 3 น้ี ตั้งรำคำ
อยู่ในช่วงระดับรำคำต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ตำมบำงโครงกำร โดยเฉพำะตำมแนวเส้นทำง
รถไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเปิดขำยท่ีรำคำมำกกว่ำ 100,000 ต่อตำรำงเมตร เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั อีกทั้งรำคำท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปีท ำใหร้ำคำขำยคอนโดมิเนียมปรับตวัสูงข้ึนตำม โดยเฉพำะในช่วง 
2 - 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 
 CBRE ไดส้รุปภำพรวมของตลำดคอนโดมิเนียมในปี 2559 วำ่ตลำดยงัคงชะลอตวัอยำ่งเห็นไดช้ดัเจน อยำ่งไร
ก็ตำมในปี 2560 มีแนวโนม้ท่ีตลำดจะฟ้ืนตวัอยำ่งเห็นไดช้ดัเช่นกนัจำกกำรสนบัสนุนของรัฐบำลในดำ้นกำรใชจ่้ำยใน
ส่วนระบบคมนำคม และกำรลงทุนภำคเอกชนท่ีคำดวำ่จะเพ่ิมข้ึนตำมควำมมัน่ใจของผูบ้ริโภค CBRE มีควำมคิดเห็นวำ่ 
ในปี 2560 ตลำดระดบับนจะเติบโตไดดี้กว่ำตลำดระดบักลำงและระดบัล่ำง เน่ืองจำกผูส้นใจซ้ืออสังหำริมทรัพยใ์น
ตลำดบนไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวำ่ และคำดกำรณ์วำ่รำคำคอนโดมิเนียมในตลำดน้ีจะสูงข้ึนอีกจนถึง 400,000 บำทต่อ
ตำรำงเมตร โดยเฉพำะท ำเลแถวทองหล่อและเพลินจิต 
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 ทั้งน้ีสมำคมอำคำรชุดไทยแนะน ำวำ่ เทคโนโลยเีร่ิมเขำ้มำบทบำทส ำคญัในตลำดอสงัหำริมทรัพยม์ำกข้ึน กำร
น ำเทคโนโลยมีำพฒันำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในตลำดระดบักลำงและระดบับนจะ
ท ำใหบ้ริษทัมีโอกำสเพ่ิมฐำนลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน 
 
ท่ีมำ: 1) รำยงำน Colliers Bangkok Condominium Market Q3-2016 ของบริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2) ข่ำว เน็กซัส คำดคอนโดฯปี60ดีมำนด์โต10%ปัจจัยท่ีดินแพงดันตน้ทุนโครงกำรใหม่ ณ วนัท่ี 22 ธันวำคม 2559 จำกเว็บไซด์ศูนยข์อ้มูล
อสงัหำริมทรัพย ์(Real Estate Information Center) 

3) CBRE Overall Market view  Q3- 2016 และ Residential Market view Q3-2016 ของ บริษทั CBRE (ประเทศไทย) จ ำกดั 
4) ศูนยว์จิยัธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

https://smelink.net/company/colliers-international-thailand-company-limited.html
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ก ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  
 

ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 
บริษทัใชว้ธีิจดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ผำ่นผูแ้ทนจ ำหน่ำยหรือผูข้ำยในประเทศ หรือจำกผูผ้ลิตโดยตรง โดย          

มีนโยบำยดงัน้ี 
 รำคำตอ้งไม่เกินจำกรำคำในสญัญำรำคำกลำง หรือรำคำทดแทนดว้ยวสัดุอื่นของบริษทั ท่ีถูกจดัท ำ

 ข้ึนและปรับปรุงตลอดเวลำ 
 สินคำ้ตอ้งมีคุณภำพตำมคุณสมบติัท่ีไดม้ำตรฐำนอุตสำหกรรม และตำมท่ีลูกคำ้ระบุในสญัญำ 
 สำมำรถส่งมอบวสัดุไดต้ำมเวลำท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ 
 มีระยะเวลำประกนัคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของสินคำ้นั้นๆ 

 ทั้งน้ีบริษทัไม่มีกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 
 
ในส่วนของการจดัหาแรงงาน บริษัทมวีธีิการดงัต่อไปนี ้

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

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

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

 
2.  ขั้นตอนกำรเตรียมกำรและกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
 เม่ือบริษทัไดรั้บงำนแลว้ จะด ำเนินกำรแต่งตั้งผูจ้ดักำรโครงกำรและทีมงำน ซ่ึงจะพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดของงำนและควำมรับผิดชอบของทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และผูจ้ดักำรโครงกำรจะด ำเนินกำรใน
ส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 
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 กำรจดัท ำตำรำงกำรท ำงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนใหเ้สร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 กำรวำงแผนกำรจำ้งงำน เพ่ือก ำหนดจ ำนวนคน ผูรั้บเหมำรำยย่อย ผูจ้ ัดหำวสัดุ เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรท่ีใช ้เพ่ือใหบ้รรลุตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้และตั้งงบประมำณเพ่ือใหส้ำมำรถควบคุม
ค่ำใชจ่้ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 กำรจัดเตรียมส ำนักงำนชั่วครำว เพ่ือเป็นท่ีส ำหรับกำรจดัเตรียมและควบคุมงำนก่อสร้ำง 
รวมทั้งสำธำรณูปโภคท่ีตอ้งใชใ้นกำรก่อสร้ำง 

 กำรจดัเตรียมแผนกำรท ำงำนโดยละเอียด เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำ และคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด  รวมถึงแผนกำรควบคุมตน้ทุนโครงกำรดว้ย 

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

 
3. กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยและกำรส่งมอบงำน 

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

ธุรกจิผลติและขายสินค้าส าเร็จรูป  
 
วตัถุดิบหลักของพีซีเอ็ม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ลวดแรงดึงสูง หินและทรำย ซ่ึงผูจ้  ำหน่ำยอยู่

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

 

 ก าลงัการผลติ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  พีซีเอ็ม มีโรงงำนอยู ่3 แห่ง เป็นทรัพยสิ์นของพีซีเอ็ม 2 แห่ง อีก 1 แห่งเป็น
กำรเช่ำจำกบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) (เดิมคือบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั) ในเดือน
มกรำคม 2547 โดยมีสัญญำเช่ำ 3 ปี และมีสิทธิต่อสัญญำอีก 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 3 ปีแรก  สัญญำมีอำยลุ่ำสุด
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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รายการ 2559 2558 2557 
1. แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปทอ้งเรียบ / แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 3 ขำ     
  ก ำลงักำรผลิต (ตำรำงเมตร) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
2.แผน่พ้ืนส ำเร็จรูประบบกลวง    
  ก ำลงักำรผลิต (ตำรำงเมตร) 108,000 108,000 108,000 
3.  คอนกรีตเสริมใยแกว้    
  ก ำลงักำรผลิต (กิโลกรัม)* 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
4.  เสำเขม็     
  ก ำลงักำรผลิต (เมตร) 720,000 720,000 720,000 
5.  Precast    
  ก ำลงักำรผลิต (ตำรำงเมตร) 238,000 238,000 238,000 
ที่มา : บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากดั 

 ในปี 2548 บริษทัมีกำรปรับปรุงช่วงเวลำกำรผลิตและพฒันำฝีมือแรงงำนเพ่ิมข้ึน ท ำใหส้ำมำรถผลิตไดม้ำกกวำ่
ก ำลงักำรผลิตท่ีมีอยู ่ โดยตั้งแตปี่ 2549 - ปัจจุบนั พีซีเอม็มีก ำลงักำรผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว้ท่ีประมำณ 1.8 ลำ้น
กิโลกรัมต่อปี      

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

รวมแสดงก ำลงักำรผลิตของผลิตภณัฑ ์2 ชนิด  
ขั้นตอนการผลติ 

 
แผ่นพืน้ส ำเร็จรูปท้องเรียบ/แผ่นพืน้ส ำเร็จรูป 3 ขำ และแผ่นพืน้ระบบกลวง 
 
 
 

 
 
เสำเขม็  
 
 
คอนกรีตเสริมใยแก้ว 
 

 

 
 

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

กำรบดอดัคอนกรีต  
(แผน่พ้ืนกลวง) 

บ่มคอนกรีต ตดัแผน่ ยกเขำ้กองเก็บ 

ท ำควำมสะอำดแม่พิมพ ์ ทำน ้ำมนัแม่พิมพ ์ ทำน ้ำมนั
คอนกรีต ใยแกว้
บนแม่พิมพ ์

ตรวจวดัควำม
หนำของช้ินงำน
ให้ไดม้ำตรฐำน  

ตกแต่ง
เพ่ิมเติม
ช้ินงำน 

บ่ม
คอนกรีต 

ยกเขำ้
กองเก็บ 

ถอด
แบบ 

ท ำควำมสะอำดแท่นผลิต ทำน ้ำมนัแท่นผลิต ดึงลวดแรงดึงสูง เทคอนกรีต  
 

บ่มคอนกรีต ตดัเสำ ยกเขำ้กองเก็บ 



                                                 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559  
 

ส่วนท่ี 1 หนำ้   33  

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ปัจจุบนักำรซ้ือท่ีดินยงัคงเป็นกำรตดัสินใจจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีไดมี้กำรหำรือร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษทั
ทุกคร้ัง โดยมุ่งเนน้ท่ีดินท่ีมีศกัยภำพ สำมำรถพฒันำไดภ้ำยใน 1-3 ปี แนวรถไฟฟ้ำเป็นส ำคญั ในขณะท่ีโครงกำรบำ้น
จดัสรรจะมุ่งเนน้ในพ้ืนท่ี ท่ีมีควำมเจริญและกำรคมนำคมสะดวก  

 
 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 
วธีิกำรซ้ือท่ีดินของบริษทั สำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 

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

นั้นๆ 
 
วธีิกำรก่อสร้ำง 

1. ใชบ้ริษทัแม่ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ือลดตน้ทุนและปัญหำเร่ืองกำรส่ือสำร และคุณภำพของงำน 
2. เชิญผูรั้บเหมำเขำ้ร่วมประกวดรำคำงำนก่อสร้ำง โดยบริษทัยอ่ย มีวศิวกรของบริษทัยอ่ยคอยควบคุม

คุณภำพ 
 

ข ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการก าจดัวตัถุดบิเหลือใช้ 
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 

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

ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง 
 บริษทัมิไดมี้กำรก่อสร้ำงเกินเวลำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
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 บริษทัมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียก่อนท้ิงน ้ ำลงสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 
ฯลฯ 

บริษัทไม่เคยได้รับข้อพพิาทหรือ ถูกฟ้องร้องในคดเีกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมเลย 
 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

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

 ดว้ยกระบวนกำรของกำรผลิต ไม่ไดเ้ป็นปัญหำกบัส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ จึงท ำให้บริษทัใชก้ำรควบคุมกำรท ำงำน
เพ่ือใหล้ดผลกระทบต่อพนกังำนใหม้ำกท่ีสุด 

 บริษทัมีกำรจดัใหพ้นกังำนสวมอุปกรณ์ท่ีปลอดภยัในกำรท ำงำน  
 บริษทัจดัใหมี้ฉีดน ้ ำควบคุมฝุ่ นละอองจำกกำรผลิต 
 บริษทัจดัใหมี้กำรควบคุมของเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิตอยำ่งเป็นระบบ โดยใหส้ำมำรถน ำกลบัมำใชไ้ดใ้หม่  
 บริษทัมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียก่อนท้ิงลงสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 

 
บริษัทไม่เคยมข้ีอพพิาท หรือถูกฟ้องร้องในคดเีกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

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

 บริษทัใชบ้ริษทัแม่ท่ีมีกำรควบคุมและพิจำรณำประเดน็กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัใชว้ธีิกำรออกแบบเพ่ือช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัด ำเนินกำรติดตั้งออกแบบใหตึ้กอำคำรมีกำรก ำจดัของเสียก่อนท้ิงออกสู่พ้ืนท่ีสำธำรณะ 

 

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

 ช่ือโครงการ  
มูลค่างานตามสัญญา
ทั้งส้ิน*  (ล้านบาท) 

 
รวมร้อยละของงานทีท่ า
เสร็จสะสมถึงส้ินปี 

2559 

ร้อยละทีค่าดว่าจะ
แล้วเสร็จปี  2560 

ร้อยละทีค่าดว่าจะแล้ว
เสร็จปี  2561 

 

ร้อยละทีค่าดว่าจะแล้ว
เสร็จปี  2562 

โครงกำร อำคำรพระผูป้รำบมำร 1,282 80 20 - - 

โครงกำร AERAS 580 65 35 - - 

โครงกำร อำคำรพระผูป้รำบมำร เฟส 2 1,127 58 42 - - 

โครงกำร อำคำรพระผูป้รำบมำร เฟส 2 งำนระบบ 207 86 14 - - 

โครงกำร  Ashton Chula-Silom 1,997 21 29 50 - 

โครงกำร Whizdom ลำดพร้ำว 646 51 49 - - 

โครงกำร  Ideo Mobi Bangsue 726 27 73 - - 

โครงกำร Mews เยน็อำกำศ 194 74 26 - - 

โครงกำร Beatniq 720 13 87 - - 

โครงกำรอุทยำนเรียนรู้ป๋วย 100 ปี 873 9 31 30 30 

โครงกำร อำคำรเรียนรวมเฟส 2 595 11 29 30 30 
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 ช่ือโครงการ  
มูลค่างานตามสัญญา
ทั้งส้ิน*  (ล้านบาท) 

 
รวมร้อยละของงานทีท่ า
เสร็จสะสมถึงส้ินปี 

2559 

ร้อยละทีค่าดว่าจะ
แล้วเสร็จปี  2560 

ร้อยละทีค่าดว่าจะแล้ว
เสร็จปี  2561 

 

ร้อยละทีค่าดว่าจะแล้ว
เสร็จปี  2562 

โครงกำร Sand พระต ำหนกั 477 15 55 30 - 

โครงกำร Whizdom ท่ำพระ 664 10 60 30 - 

โครงกำร Tela ทองหล่อ 529 5 35 60 - 

โครงกำร ทำร์เก็ต เพลซ 477 - 20 50 30 
* มูลค่ำตำมสัญญำทั้งส้ินเป็นมูลค่ำที่นับสะสมรวมงำนเพิม่ลด(เนื่องจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและอำคำรขนำดกลำงจะมีงำนเพิม่เติมและงำนลดเป็นปกติของธุรกจิ)  และเป็นมูลค่ำโดยประมำณ 
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ธุรกจิ ผลติ และ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 
   ไม่มี 
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โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-วา2) 
จ านวน 
ยูนิต 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) ปีที่เปิดโครงการ 

 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า 
การก่อสร้าง  
ณ 31 ธ.ค.59 

ปีที่เสร็จส้ินการส่ง
มอบกรรมสิทธิ์ 
ในยูนิตสุดท้าย 

จ านวนยูนิต 
ที่ขายแล้ว ร้อยละ 
ณ 31 ธ.ค.59 

จ านวนยูนิต 
ที่โอนแล้ว ร้อยละ 
ณ 31 ธ.ค.59 

อาคารแนวราบ          

-The Tempo Ruamrudee 0-2-040 78 380 ไตรมำส 4 ปี 2552 ลูกคำ้ระดบักลำง 100% ปี 2556 100 100 

-The Tempo Phaholyothin 0-3-004 79 396 ไตรมำส 4 ปี 2553 ลูกคำ้ระดบักลำง 100% ปี 2558 100 100 

-The Tempo Ratchada 0-3-097 109 312 ไตรมำส 3 ปี 2554 ลูกคำ้ระดบักลำง 100% ปี 2559  99  99 

-Tempo M Tiwanon 0-4-012 166 295 ไตรมำส 4 ปี 2554 ลูกคำ้ระดบักลำง 100% ปี 2559  99  99 

-Tempo One Ramkhamheng - Rama9 
-Tempo Quad (Sapanmai) 
- Lesto Condo Sukhumvit 113 

1-0-096 
1-0-13.2 
7-0-44 

142 
153 
791 

303 
347 

1,068 

ไตรมำส 2 ปี 2557 
ไตรมำส 2 ปี 2558 
ไตรมำส 3 ปี 2559 

ลูกคำ้ระดบักลำง 
ลูกคำ้ระดบักลำง 
ลูกคำ้ระดบักลำง 

100% 
100% 
10.77% 

ปี 2559 
ปี 2561 
ปี 2561 

 98 
 62 
10 

98 
23 
0 

         

อาคารสูง          

-Tempo Grand Sathon - Wutthakat 5-3-53.3 1,004 2,644 ไตรมำส 1 ปี 2557 ลูกคำ้ระดบักลำง 100% ปี 2561 81 67 

         

ทาวน์เฮ้าส์          

-Tempo Town Rattana Thibeth-Saima 
- The Ritmo Chaiyapruek-Wongwaen 

3-1-19.4 
47-3-25.4 

36 
465 

136 
881 

ไตรมำส 1 ปี 2555 
ไตรมำส 1 ปี 2559 

ลูกคำ้ระดบักลำง 
ลูกคำ้ระดบักลำง 

100% 
43.29% 

ปี 2558 
ปี 2563 

100 
1 

100 
0 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง (ด าเนนิการโดยบริษัท) 
 
3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 

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

ตารางแหล่งทีม่าของรายได้ 2557 % 2558 % 2559 % 

กลุ่ม AP และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - - - 

บริษทัยอ่ย 37.33 0.66% 277.48 7.28% 439.59 12.36% 

บริษทัอ่ืน 5,612.38 99.34% 3,532.06 92.72% 3,116.93 87.64% 

รวม 5,649.71 100.0% 3,809.54 100.0% 3,556.52 100.0% 

 
ในปีทีผ่่านมา  บริษัทมสัีดส่วนการรับงาน แบ่งตามผู้ว่าจ้างดงันี ้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
ผู้ว่าจ้าง รายได้ปี 2559 % งานคงเหลือในมือปี 2559 % 
รำยท่ี 1 1,228.98 34.56% 764.25 10.35% 
รำยท่ี 2 370.00 10.40% 1,586.36 21.47% 
คละผูว้ำ่จำ้ง 1,957.54 55.04% 5,036.13 68.18% 
รวม 3,556.52 100.00% 7,386.74 100.00% 

 
สรุป : บริษัทฯ ไม่มคีวามเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 
3.2 ควำมเส่ียงจำกกำรรับเหมำท่ีอิงกบัประเภทก่อสร้ำงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงท่ีมำกเกินไป 

กำรตดัสินใจในกำรซ้ือท่ีอยูอ่ำศยัของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บัภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเช่ือมัน่ในตวัเจำ้ของโครงกำร ก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคเอง รวมถึง Life style ของวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงบริษทั
พฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์ะตอ้งมีวธีิกำรเลือกและจดักำรใหโ้ครงกำรของตวัเองเป็นท่ีตรงใจกบัผูบ้ริโภคใหม้ำกท่ีสุด โดย
บริษทัจะตอ้งตดัสินใจในกำรก ำหนดสัดส่วนของกำรก่อสร้ำงวำ่จะเป็น บำ้น คอนโดมิเนียม หรืออำคำรโรงงำน เป็น
สัดส่วนเท่ำใด  ในท ำนองเดียวกนัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีรับงำนต่อจำกผูพ้ฒันำอสังหำริมทรัพยจึ์งมีควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงวิธีกำรลงทุนของบริษทัพฒันำอสังหำริมทรัพยโ์ดยจะตอ้งมีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำร
ก่อสร้ำงใหไ้ดห้ลำกหลำยรูปแบบ หรือถำ้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็จะตอ้งมีกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบังำนในมือ
ให้มีระดบัควำมต่อเน่ืองอยำ่งสม ่ำเสมอ   ในปีท่ีผ่ำนๆมำ ระดบักำรรับงำนของบริษทัฯ ระหว่ำงอำคำรสูงกบัอำคำร
ทัว่ไปจะมีอตัรำส่วนประมำณ 80:20  ซ่ึงโดยทัว่ไปอำคำรสูงเป็นคอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ท่ีมีผลงำน
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กำรขำยท่ีดีจำกอดีตท่ีผำ่นมำ  เป็นผลให ้แมบ้ริษทัฯจะรับงำนตึกสูงถึง 80% ของงำนทั้งหมดก็ตำมแต่ก็แทบไม่มีควำม
เส่ียงในเร่ืองของกำรเก็บเงินหรือกำรหยดุชะงกัระหว่ำงทำงเลย   นอกจำกน้ีในส่วนของควำมกงัวลวำ่กำรเติบโตของ
คอนโดมิเนียมหรืออำคำรสูงจะหมดไป ซ่ึงจะมีผลต่อกำรว่ำจำ้งงำนนั้น    จำกกำรพิจำรณำสภำพแวดลอ้มและกำร
เติบโตของเมือง รวมถึงควำมแออัดของกำรเดิมทำงแล้ว บริษัทฯเช่ือว่ำควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศัยในลักษณะ
คอนโดมิเนียมจะยงัมีควำมตอ้งกำรต่อเน่ืองอีกนำน     

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2557 % 2558 % 2559 % 

งำนอำคำรสูง 4,748.89 84.06% 3,136.83 82.34% 2,851.34 80.17% 
อำคำรขนำดกลำง โรงงำน งำนระบบ 900.82 15.94% 672.71 17.66% 705.18 19.83% 
รวม 5,649.71 100.0% 3,809.54 100.0% 3,556.52 100.0% 
 
สรุป : บริษัทฯไม่มคีวามเส่ียงจากการรับเหมาทีอ่งิกบัประเภทธุรกจิอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกนิไป   
 
3.3 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดุก่อสร้ำง 

วสัดุก่อสร้ำงท่ีเป็นตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์และเหลก็ ถำ้มีกำรปรับรำคำของสินคำ้ดงักล่ำวจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อก ำไรของบริษทั แมบ้ริษทัจะมีกำรค ำนวณรำคำเผื่อกำรข้ึนรำคำของวสัดุก่อสร้ำงก่อนจะมีกำรตกลงรับงำน
แลว้ก็ตำม โดยวสัดุก่อสร้ำงขำ้งตน้จะมีควำมผนัผวนตำมภำวะเศรษฐกิจ และควำมตอ้งกำรของตลำด  รวมถึงรำคำ
น ้ ำมนั และอตัรำค่ำแรงดว้ย     บริษทัมีนโยบำยในกำรพยำยำมลดควำมเส่ียงดงักล่ำวหลำยประกำร   เช่น  กำรรับงำน
ก่อสร้ำงระยะสั้นในช่วง 1-2 ปีเท่ำนั้น หรือรับงำนและลงนำมในสัญญำเป็นเฟส  เพื่อให้สำมำรถปิดโครงกำรได้เร็ว 
และสำมำรถปรับรำคำใหม่ได้ทันกับรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันบริษทัจะพยำยำมท ำสัญญำซ้ือ
ล่วงหนำ้ส ำหรับวสัดุก่อสร้ำงหลกั หรือผลกัภำระในเร่ืองของควำมผนัผวนของรำคำวสัดุโดยให้ลูกคำ้เป็นผูจ้ดัหำวสัดุ
หลกัใหแ้ก่บริษทัแทนในบำงโครงกำร 

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตราการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
 
3.4 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำนและบุคลำกร 

แรงงำนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และกำรส่งมอบให้ตรงตำมสัญญำ ซ่ึงบำงคร้ังอำจประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในช่วงเทศกำล เน่ืองจำกกำรเดินทำงกลบัภูมิล ำเนำของแรงงำน นอกจำกน้ียงัเกิดจำกกำร
เปล่ียนท่ีท ำงำนอนัเน่ืองมำจำกค่ำแรงท่ีดีกวำ่ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นกฎหมำยแรงงำน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงงำน ดงันั้นบริษทัไดก้ ำหนดวิธีกำรบริหำรงำนโดยวำงแผนให้สอดคลอ้งกบัช่วงวนัหยดุเทศกำล กำรเพ่ิมแรงงำน
ต่ำงดำ้วชดเชยแรงงำนท่ีขำด กำรจ่ำยค่ำจำ้งตรงตำมเวลำ จดัระเบียบและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมใหแ้รงงำนตำมอำยงุำนท่ี
ท ำงำนต่อเน่ืองใหบ้ริษทั เพ่ือใหแ้รงงำนมีควำมผกูพนัและรู้สึกมัน่คงกบังำนท่ีท ำ รวมถึงกำรปรับเปล่ียนวธีิกำรก่อสร้ำง
ให้พ่ึงพำแรงงำนนอ้ยลง เช่นกำรใชก้ำรก่อสร้ำงระบบส ำเร็จรูป Precast เขำ้มำช่วยในกำรก่อสร้ำงบำงส่วนงำน ซ่ึงใน
อดีตท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่เคยประสบกบัภำวะขำดแคลนแรงงำนอยำ่งรุนแรง 
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สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตราการป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแรงงานและบุคคลากร 
 
3.5 ควำมเส่ียงดำ้นเงินทุนหมุนเวยีน 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงนั้น บริษทัจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนค่อนขำ้งสูงส ำหรับกำรขยำยกำรรับงำน 
เน่ืองจำกจ ำเป็นจะต้องส ำรองไวส้ ำหรับกำรประมูลงำน กำรประกันผลงำน และใช้ในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง
โดยเฉพำะในช่วงเร่ิมงำนซ่ึงเป็นกำรจ่ำยในส่วนของค่ำแรง ค่ำวสัดุก่อสร้ำง  ซ่ึงบริษทัไดล้ดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำร
กระจำยกำรรับงำนก่อสร้ำงเพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัหำแหล่งเงินทุนจำกสถำบัน
กำรเงินใหเ้พ่ิมข้ึน เพื่อใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำร โดยก ำหนดระยะเวลำ และเง่ือนไขของกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทั   รวมไปถึงกำรปรับปรุงคุณภำพของงำนเพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรอง
โดยใหมี้กำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงล่วงหนำ้  ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดรั้บเงินล่วงหนำ้ทุกโครงกำร 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตราการควบคุม และจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอเพ่ือลดความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวยีน 
 
3.6 ควำมเส่ียงดำ้นคดีควำม กำรฟ้องร้องในเร่ืองเก่ียวกบังำนก่อสร้ำง 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงนั้น บริษทัอำจจะมีควำมเส่ียงดำ้นคดีควำมในกำรก่อสร้ำง ท่ีอำจจะเกิดจำกกำร
ท ำงำนไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ หรือเง่ือนไขในสญัญำ  นอกจำกน้ียงัอำจเกิดควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกผูอ้ยูอ่ำศยั
ขำ้งเคียงกับหน่วยงำนก่อสร้ำงในเร่ืองต่ำงๆ   ซ่ึงบริษทัพยำยำมลดควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยกำรจดัท ำประกนัภยัให้
ครอบคลุมควำมเส่ียงดงักล่ำว และจดัท ำระบบงำนต่ำงๆ ให้สนับสนุนงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของสัญญำ 
และลดควำมเส่ียงต่ำงๆ จำกกำรก่อสร้ำง เช่น เคร่ืองป้องกนักำรตกหล่นของเศษวสัดุ เป็นตน้ 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตราการในการป้องกนั และลดความเส่ียงด้านคดคีวาม การฟ้องร้องในเร่ืองเกีย่วกบังาน
ก่อสร้าง 
 
3.7 ควำมเส่ียงจำกควำมถดถอยของภำวะเศรษฐกิจ 
 ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงจำกกำรถดถอยของภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้ง
ในประเทศ และต่ำงประเทศ ซ่ึงผลกระทบดงักล่ำวจะท ำใหก้ำรลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนจำกต่ำงประเทศ และในประเทศลดลง 
ซ่ึงจะมีผลต่อกำรใชจ่้ำยเงิน และกระแสเงินสด ซ่ึงบริษทัตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรรับงำนและควบคุมกำรใชจ่้ำย
อยำ่งมำก 
 
สรุป : บริษัทฯ ตดิตามข่าวสาร และพยายามปรับตวัให้ทนัต่อสถานะการณ์ต่างๆ 
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ธุรกจิผลติและขายพืน้คอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง และให้บริการตดิตั้งพืน้คอนกรีตอดัแรง (ด าเนินงานโดยบริษัท
ย่อย “พซีีเอม็”) 
 
3.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรผลิตไดแ้ก่ ปูนซิเมนต ์เหล็ก ลวดแรงดึงสูง ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-80 ของ
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตแผ่นพ้ืนส ำเร็จรูป มีควำมผนัผวนของรำคำตำมกลไกของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 
พีซีเอม็จึงไดพ้ยำยำมลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบในปริมำณท่ีเหมำะสมกบัปริมำณกำรสั่งซ้ือจำกลูกคำ้
ไวล่้วงหนำ้ในช่วงระยะเวลำท่ีมีควำมผนัผวนของรำคำ ซ่ึงฝ่ำยจดัซ้ือจะติดตำมขอ้มูลอยูต่ลอดเวลำ  อยำ่งไรก็ตำมตลำด
แผน่พ้ืนส ำเร็จรูปเป็นตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูง เน่ืองจำกมีผูผ้ลิตรำยยอ่ยเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงรำคำและคุณภำพสินคำ้ของ
ผูผ้ลิตแต่ละรำยไม่ต่ำงกัน ดังนั้นกำรเลือกซ้ือสินค้ำของลูกคำ้ จึงข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำรส่งสินคำ้ได้ตำม
ก ำหนดเวลำ และบริกำรหลงักำรขำย ซ่ึงพีซีเอ็ม ประกอบธุรกิจภำยใตช่ื้อ                   มำนำนกวำ่ 20 ปี จึงไดรั้บกำร
ยอมรับจำกลูกคำ้ทัว่ไป โดยฝ่ำยบริหำรคำดว่ำพีซีเอ็มมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดแผ่นพ้ืนทอ้งเรียบประมำณร้อยละ 40 
ของตลำดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 

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

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตรการลด และป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของวตัถุดบิ 
  
3.2 ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนั 

เน่ืองจำกธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูป เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรผลิตไม่ไดมี้
ควำมซับซ้อน ดังนั้ นเม่ือแนวโน้มภำคอสังหำริมทรัพย์มีกำรฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ งควำมต้องกำรของ
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีตอ้งกำรใชว้สัดุก่อสร้ำงส ำเร็จรูปเพ่ิมข้ึน เพ่ือควำมรวดเร็วและกำรควบคุมตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง 
จำกสภำวกำรณ์ดงักล่ำว จึงมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรดงักล่ำว  แต่กำรด ำรงอยู่ของ
ผูรั้บเหมำท่ีเพ่ิงเขำ้มำใหม่ จะอยู่ในอุตสำหกรรมไดน้ำนหรือไม่จ ำเป็นตอ้งสร้ำงฐำนลูกคำ้ซ่ึงเม่ือตลำดมีกำรหดตวั 
ผูผ้ลิตรำยใหม่ไม่สำมำรถขำยสินคำ้ไดใ้นรำคำสูง ก็จะค่อยๆ ถอนตวัออกจำกอุตสำหกรรมไป   แต่อย่ำงไรก็ตำม
พีซีเอม็ไดพ้ยำยำมรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดในส่วนของแผน่พ้ืนแบบทอ้งเรียบ ซ่ึงบริษทัเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลิตรำยใหญ่
ร่วมกบับมจ. ดีคอนโปรดกัส์ โดยฝ่ำยบริหำรคำดวำ่ ทั้ง 2 บริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 80 ของ
ตลำดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืน 3 ขำ บริษทัพยำยำมรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดโดยกำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิต กำร
รักษำคุณภำพของสินคำ้  และกำรให้บริกำรหลงักำรขำย  โดยในส่วนของคอนกรีตเสริมใยแก้ว บริษทัพีซีเอ็มได้
พยำยำมพฒันำรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หมี้หลำกหลำยรูปแบบมำกข้ึน และมีควำมเป็นสินคำ้มำตรฐำนมำกข้ึน 
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นอกจำกน้ีบริษทัฯ ได้พยำยำมสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมผลิตภณัฑ์ประเภทแผ่นส ำเร็จรูป 
Precast เพ่ือกำรคำ้ โดยจะมีกำรผลิตท่ีโรงงำนตำมแบบท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ และ มีกำรท ำสัญญำล่วงหนำ้ในกำรรับ
ซ้ือตำมแบบ เป็นจ ำนวนท่ีตกลงกนั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้พ่ิมก ำลงักำรผลิตสินคำ้ในส่วนน้ีและเร่ิมท ำกำรส่งมอบ
แลว้ตั้งแต่ปี 2555  ซ่ึงบริษทัคำดกำรณ์วำ่จะสำมำรถปรับปรุงให้มีระบบกำรผลิต ขนส่ง และ ติดตั้งให้มีประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (ด าเนินการโดย บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ) 

 
3.1     ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ 
บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรตกต ่ำของภำวะเศรษฐกิจโดยตรง เน่ืองจำกภำคอสังหำริมทรัพย์

จะมีควำมผนัแปรตำมสภำวะเศรษฐกิจ บริษทัจึงวำงแผนและปรับกลยทุธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจในช่วง
นั้น ๆ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดโครงกำร กำรซ้ือท่ีดินใหม่ กำรก่อสร้ำง และกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษทั 
โดยบริษทัจะไม่มีกำรสตอ๊ค Land bank ไวม้ำกเกินไป และจะค่อยๆพิจำรณำเปิดโครงกำรอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป   

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
 
3.2   ควำมเส่ียงเร่ืองรำคำตน้ทุนวสัดุก่อสร้ำง 
กำรก่อสร้ำงโครงกำรของบริษทัจะมีควำมเส่ียงในเร่ืองของรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีอำจมีกำรปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะท ำ

ให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน และก ำไรลดลง   อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดพ้ยำยำมลดควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำวสัดุก่อสร้ำง โดยจะ
พฒันำ และขำยแต่ละโครงกำรให้แลว้เสร็จในช่วงระยะเวลำ 1-2 ปี ตั้งแต่เร่ิมตน้ซ้ือท่ีดินจนกระทัง่โอน นอกจำกน้ี 
บริษทัพยำยำมท่ีจะตกลงรำคำ และปริมำณวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงสุขภณัฑก์บัผูผ้ลิต / ผูข้ำยให้ไดม้ำกท่ีสุดก่อนท่ีจะตั้ง
รำคำเพ่ือเปิดขำยในแต่ละโครงกำร    
 
 สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการลดและป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
 

3.3   ควำมเส่ียงเร่ืองกำรแขง่ขนั 
ควำมเส่ียงในหัวขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ควำมเส่ียงเร่ืองกำรส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคำ้ท่ีมี

กำรท ำสญัญำล่วงหนำ้ (บำ้นหรือหอ้งชุด) และ ควำมเส่ียงในกำรขำย  
บริษทัฯเช่ือว่ำควำมเส่ียงในเร่ืองของกำรก่อสร้ำงแทบไม่เกิดข้ึนเน่ืองจำกบริษทัมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

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

 
 สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และการศึกษาตดิตามข้อมูลตลาดเพ่ือลดความเส่ียงจากการแข่งขัน 
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4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สิน 
   ลกัษณะส ำคญัของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559 ประกอบดว้ย  
    
  4.1.1  ทีด่นิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จ ำนวน 1,255.48 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย   
 

 จ ำนวน (ลำ้นบำท) ภำระผกูพนั 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 
     อำคำรชุด 
ที่ดิน 

 
680.05 
357.44 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนไดน้ ำไปจด
จ ำนองค ้ำประกนัเงินกูธ้นำคำรและสถำบนั
กำรเงิน จ ำนวน  1,127 ลำ้นบำท  
  งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 210.36 

ดอกเบ้ียจ่ำยรอกำรตดับญัชี 7.63 
รวม 1,255.48  

 

 

4.1.2  สินทรัพย์ทีส่ าคญัของบริษทัและบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

ตารางแสดงทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ (แสดงตามงบรวมหลงัปรับมูลค่าจากการตรีาคาแล้ว) 

  

สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 

(ล้านบาท) * 
ภาระจ านอง 

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

พีซีเอม็เป็นเจำ้ของ 
 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 
 

175.37 
 

10.63 

ไม่มีภำระผกูพนั 

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

พีซีเอม็เป็นเจำ้ของ 
 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 
 

บิลท ์แลนดเ์ป็นเจำ้ของ 

41.17 
 
9.77 

 
0.42 



          บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 46 

สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 

(ล้านบาท) * 
ภาระจ านอง 

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
     

พีซีเอม็ เป็นเจำ้ของ 
บริษทัเป็นเจำ้ของ 

บิลท ์แลนดเ์ป็นเจำ้ของ 

40.33 
27.43 
0.27 

4.เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

พรีบิลท,์ พีซีเอม็และบิลท ์
แลนด ์เป็นเจำ้ของ 

14.4 

5. ส ำนกังำนขำย บิลท ์แลนด ์เป็นเจำ้ของ 1.31 
5. ยำนพำหนะ พรีบิลท,์ พีซีเอม็และบิลท ์

แลนด ์เป็นเจำ้ของ 
9.12 

6. สินทรัพยอ่ื์นๆ พรีบิลท ์และ พีซีเอม็ เป็น
เจำ้ของ 

2.59 

7. โครงป้ำยโฆษณำ บิลท ์แลนดเ์ป็นเจำ้ของ 2.94  
รวม  335.75  

 
*  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2547 พีซีเอม็ไดท้ ำสญัญำเช่ำท่ีดินพร้อมโรงงำน รวมทั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีเน้ือท่ี 87 ไร่ 

7 ตำรำงวำ จำกบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ตั้งอยูท่ี่ ต  ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี สญัญำมี
อำยลุ่ำสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และใหผู้เ้ช่ำมีสิทธิท่ีจะเช่ำทรัพยสิ์นต่อไปอีกเป็นเวลำ 3 ปี เพ่ือใชใ้นกำร
ขยำยก ำลงักำรผลิตแผน่พ้ืนส ำเร็จรูปแบบแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ/แผน่พ้ืน 3 ขำ แผน่พ้ืนระบบกลวง และเสำเขม็   

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั พีี ีออมม คอนสตรัคช่ัน แมททีอรียล จ ากดั และบริษทั บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัและใหผ้ลตอบแทนท่ีดี กำรพิจำรณำลงทุนจะ

ท ำโดยผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยทัว่ไปบริษทัมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในฐำนะผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำเง่ือนไขและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นรำยกรณี 

กำรบริหำรงำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขำ้ร่วมบริหำรงำนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมสัดส่วนท่ีบริษทัถือหุ้นอยู ่เพ่ือก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่ำว    
 
4.3  สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
 

- ไม่มี - 

4.4  สิทธิบัตร/สัมปทาน/ลขิสิทธ์ิ 
 

- ไม่มี - 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯฟ้องร้องผูว้่ำจำ้งรำยหน่ึง  เน่ืองจำกผิดนัดช ำระค่ำจำ้ง โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนทนำยควำม
ด ำเนินคดีต่อผูว้ำ่จำ้งรำยดงักล่ำว   ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำให้บริษทัดงักล่ำวช ำระหน้ีให้กบับริษทัเป็นเงินจ ำนวน 
18 ลำ้นบำท แต่ทำงผูว้ำ่จำ้งรำยดงักล่ำวไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ โดยศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำ
พิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ และทำงผูว้่ำจำ้งไดย้ื่นฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์อีกคร้ัง คดีอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ   บริษทัพิจำรณำแลว้ว่ำ ผูว้่ำจำ้งยื่นฎีกำเพื่อประวิงกำรช ำระหน้ีใหแ้ก่บริษทั
เท่ำนั้น  ปัญหำขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมำยท่ีศำลฎีกำพิจำรณำคงไม่อำจเปล่ียนแปลงค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้
และศำลอุทธรณ์ บริษทัจะเร่งมอบหมำยให้ส ำนกังำนทนำยควำมด ำเนินกำรยึดทรัพยบ์งัคบัคดีกบัผูว้ำ่จำ้งต่อไป  
แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดท้ ำกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้เตม็จ ำนวนประมำณ 14.9 ลำ้นบำท 

บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องผูว้ำ่จำ้งรำยหน่ึงฐำนผิดสัญญำจำ้งเหมำก่อสร้ำง จ ำนวนทุนทรัพย ์61,356,795.83 บำท  
ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต ้ และบริษทัดงักล่ำวไดป้ฏิเสธและยื่นฟ้องแยง้ดว้ยจ ำนวนทุนทรัพย ์67,628,075.00 บำท  
คดียงัอยูใ่นขั้นตอนพิจำรณำจำกศำล 

บริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องฐำนควำมผิด ยกเลิกสัญญำจำ้ง จ ำนวนทุนทรัพย ์19,254,890.53 บำท ต่อศำล
จงัหวดันนทบุรี และฟ้องแยง้เน่ืองจำกผูรั้บจำ้งผิดเง่ือนไขสัญญำดว้ยจ ำนวนทุนทรัพย ์1,929,440.49 บำท คดีอยู่
ระหวำ่งรอนดัสืบพยำน ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2559 ศำลไดมี้ค ำพิพำกษำวำ่ กำรยกเลิกสัญญำ เป็นไปโดย
ถูกตอ้ง แต่ให้บริษทัฯ จ่ำยค่ำงวดงำนบำงส่วนคืนให้แก่โจทก์ เป็นจ ำนวน 2,811,256.47 บำท ซ่ึงบริษทัฯ มี
ควำมเห็นต่ำง และไดย้ืน่อุทธรณ์คดี เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2559 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

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

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

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
  Built Land Public Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : พฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 5 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี 

11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107556000370 
โทรศพัท ์ : 02-584-0046-8 
โทรสำร :   02-584-2013-4 
Home Page  :   www.builtland.co.th 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สำมญั 300,0000,000 หุน้ มูลค่ำ หุน้ละ 1 บำท   
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ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั บิลท ์ฮำร์ท จ ำกดั  
  Built Heart Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริหำรโครงกำร  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 3-4 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด 

นนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125554000401 
โทรศพัท ์ : 02-584-0046-8 
โทรสำร :   02-584-2013-4 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สำมญั  10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
 
 
          นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์                  :          บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
          ท่ีตั้ง       :          93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                   ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
          โทรศพัท ์ :          02-009-9999 
          โทรสำร                                           :          02-009-9991 
          Home Page  :   www.set.or.th/tsd 
 
 
           ผูส้อบบญัชี         : นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
           ท่ีตั้ง       : บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
     316/32 ซ.สุขมุวทิ 22 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
     กรุงเทพ 

โทรศพัท ์ :          02-259-5300-2 
โทรสำร :          02-259-8959     
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(1). ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559    
 

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

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

(2). หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั 

- ไม่มี -  
7.2 ผู้ถือหุ้น  

 

รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัที ่ 31 มกราคม 2560 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

1. กลุ่มเจริญตรำ 
1.1 นำยวโิรจน์  เจริญตรำ 
1.2 นำงสำวนภสัสร  เจริญตรำ 
1.3 เด็กชำยวริีศ  เจริญตรำ 

81,265,363 
56,545,363 
12,360,000 
12,360,000 

26.3 
18.3 

4.0 
4.0 

2. กลุ่มติรกำนนัท ์
2.1 นำยสมศกัด์ิ  ติรกำนนัท ์
2.2 นำยยติุนยั  ติรกำนนัท ์
2.3 นำงฉตัรสมร  ติรกำนนัท ์
2.4 นำงสำวสุพตัรำ  ติรกำนนัท ์

19,182,460 
8,584,089 
7,103,071 
1,768,400 
1,726,900 

6.2 
2.8 
2.3 
0.6 
0.6 

3. นำยพิชยั  วจิกัขณ์พนัธ์ 15,841,700 5.1 
4. กลุ่มไตรตรึงษท์ศันำ 

4.1 นำยเกียรติศกัด์ิ  ไตรตรึงษท์ศันำ 
4.2 นำงสำวอรสำ  ไตรตรึงษท์ศันำ 
4.3 นำงสำวอรนุช  ไตรตรึงษท์ศันำ 

13,334,240 
12,800,940 

513,300 
20,000 

4.3 
4.1 
0.2 

0.01 
5. นำงสำวสุนทรี  ตั้งสมัพนัธ์ 9,122,386 3.0 
6. กลุ่มโชควฒันำ 

6.1 นำยพีรนำถ  โชควฒันำ 
6.2 นำยพิภพ  โชควฒันำ 
6.3 นำยพิศณุ  โชควฒันำ 
6.4 นำงศศิธร  โชควฒันำ 

7,647,048 
6,273,160 
288,800 
103,000 
58,000 

2.5 
2.0 
0.1 

0.03 
0.02 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมด) 

6.5 นำยเวทิต  โชควฒันำ 
6.6 นำงสำววรวรรณ  โชควฒันำ 
6.7 นำงสุวรรณี  โชควฒันำ 
6.8 นำงจ ำเนียร  โชควฒันำ 
6.9 นำยฐิติภูมิ  โชควฒันำ 
6.10 คณะพีรมณี  โดยนำยพีรนำถ  โชควฒันำ 

24,333 
20,000 
15,000 
10,000 
2,000 

852,755 

0.01 
0.01 

0.005 
0.003 
0.001 

0.3 
7. กลุ่มกฤตสวนนท ์

7.1 นำงละไมพรรณ  กฤตสวนนท ์
7.2 นำยชนำธิป  กฤตสวนนท ์

7,478,739 
7,475,673 

3,066 

2.4 
2.4 

0.001 
8. นำงทองยอ้ย  ดวงธิสำร 6,740,000 2.2 
9. กลุ่มธรรมพีร 

9.1 นำยชยัรัตน์  ธรรมพีร 
9.2 นำงปรำณี  ธรรมพีร 
9.3 นำยชยัวฒัน์  ธรรมพีร 

6,671,854 
4,791,626 
1,867,928 

12,300 

2.2 
1.6 
0.6 

0.004 
10. นำยพิพฒัน์  เศวตวลิำศ 4,650,000 1.5 
11. กลุ่มศรีสุตำ 

11.1 นำงสุปรำณี  ศรีสุตำ 
11.2 นำยอดิศกัด์ิ  ศรีสุตำ 

4,319,147 
3,914,347 
404,800 

1.4 
1.3 
0.1 

12. อ่ืนๆ 132,423,525 42.9 
 รวม 308,676,462 100.0 
ท่ีมำ: ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

1.2 และ1.3 เป็นบุตรสำวและบุตรชำยของนำยวิโรจน์ เจริญตรำ โดยนำยวิโรจน์ เจริญตรำ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(9.1) ด ำรงต ำแหน่งเป็นรองประธำนกรรมกำร  
** บริษทั ไม่มีหุ้นท่ีถือโดยสถำบนักำรเงิน และกองทุน  
** สดัส่วนของผูถื้อหุน้รำยใหญ่มีทั้งส้ิน  87,937,217  หุ้น (ขอ้ 1 และขอ้ 9) หรือคิดเป็นร้อยละ  28.49 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

- ไม่มี -  
 

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรในแต่ละงวดบญัชีหลงัจำกท่ีไดมี้กำรหกัส ำรองตำมกฎหมำย และขำดทุนสะสมยกมำ(ถำ้มี) โดยพจิำรณำปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนดว้ย เช่น ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ เป็นตน้ 
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การจ่ายปันผลย้อนหลงัของบริษทั

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุน้ (งบเฉพำะ) 0.125 0.434 0.392 0.440 0.524 0.855 0.899 1.677 

อตัรำปันผลต่อหุน้ 0.05 0.15 0.20 0.37 0.40 0.60 0.50 1.00 

อตัรำกำรจ่ำยปันผลต่อก ำไรสุทธิ 40.00% 34.56% 51.02% 84.09% 76.34% 70.18% 55.62% 59.63% 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม) 0.063 0.307 0.507 0.835 0.938 0.991 0.982 2.553 

ส ำหรับบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั และบริษทั บิลท์ แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ย กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจะ
ข้ึนอยูก่บัควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกิจ และ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
                             

บรษัิท พรีบลิท ์จ ำกัด (มหำชน)

โครงสรำ้งกำรจัดกำร

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

ผูจั้ดกำรฝ่ำยก่อสรำ้งอำวโุส

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยก่อสรำ้งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ

ผูจั้ดกำรฝ่ำยควบคมุตน้ทนุ

โครงกำรอำวโุส

คณะกรรมกำรบรษัิท

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร

กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และ ทีมผูบ้ริหำรของบริษทั ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดด้งัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร 9 ท่ำนซ่ึงมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยชชัวำล พรรณลำภ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน) 
2 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร(1) รองประธำนกรรมกำร (เป็นกรรมกำรบริหำร) 
3 นำยวิโรจน์ เจริญตรำ กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำร (เป็นกรรมกำรบริหำร) 
4 นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน) 
5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นงำนก่อสร้ำง) 
6 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 
7 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร (เป็นกรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุ้น) 
8 นำงภควิภำ เจริญตรำ กรรมกำร (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน และเป็นกรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุ้น) 
9 นำยศิริชยั  สมบติัศิริ(2) กรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 

(1) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ได้ขอลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
ทัง้นีเ้พื่อไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด(มหาชน) ซ่ึงบริษัท พรีบิลท์ จ ากัด
(มหาชน) ถือหุ้น 99.99% 
(2)คุณศิริชัย สมบัติศิริ เข้ามาเป็นกรรมการตามมติของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีประชุมไปเม่ือ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 และมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 (คร้ังที ่
8/2559) 
 เลขานุการบริษัท คือ นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์   เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และ การ
บริหาร และ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP, APCG, CSP 
 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนบริษทั 

นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร นำยวโิรจน์ เจริญตรำ นำยสิทธิพร ศรีนวลนดั สองในสำมคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อม
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

นอกจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะมีหนำ้ท่ีในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของบริษทัฯ และ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดบัผลตอบแทนประจ ำปี   ยงัจดัให้ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมรับผดิชอบ มีจริยธรรมแบบยัง่ยนื ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดงัน้ี 
 

ลูกค้า 

จดัให้มีนโยบายในการส่งมอบสินคา้และบริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีมีการตกลงกบัลูกคา้ในราคาและคุณภาพ 
ตามท่ีตกลงกนัไวแ้ต่แรก  โดยใหค้  านึงถึงประโยชนใ์ชส้อยและขอ้จ ากดั พร้อมให้ค าแนะน ากบัลูกคา้เพื่อให้ได้
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ประโยชนสู์งสุดจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  เน่ืองจากลกัษณะของ
ลูกคา้ไม่วา่จะเป็น ผูว้า่จา้ง และผูซ้ื้อสินคา้ ตอ้งการความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอายุ
การใชง้านยาวนาน จึงจ าเป็นตอ้งมีคุณภาพของสินคา้ตรงตามกบัท่ีประชาสมัพนัธ์ไวแ้ต่แรก  และถือวา่เป็นการ
ท าการตลาดวธีิหน่ึงในเร่ืองการสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ และให้เกิดการจา้งงานซ ้ า หรือเกิดการแนะน าต่อ 
หรือ ซ้ือซ ้ า 
 

คู่แข่ง 

จดัใหมี้นโยบายในการประชาสมัพนัธ์อยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอา้งอิงสินคา้ของคู่แขง่ขนั นอกจากน้ีให้
มีความรับผดิชอบต่อการประมูลงานกบัผูว้า่จา้งโดยไม่มีการตดัราคา หรือ ฮั้วราคากนัเอง และไม่ใหมี้การกลัน่
แกลง้ในทุกวธีิกบัคู่แข่งขนั 
 

คู่ค้า และ เจ้าหนี ้
จดัใหมี้นโยบายในการรักษาเครดิตท่ีดีกบัเจา้หน้ี ทั้งต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนั โดยใหบ้ริษทัฯ ค านึงถึง
ความเตม็ใจในการจ่ายช าระหน้ี  และไม่ใชป้ระโยชน์จากการเลิกจา้ง หรือผิดสญัญาเพ่ือยกเลิกการจ่ายเงินในทุก
กรณี    พร้อมกนัน้ีในส่วนของคู่คา้ ใหบ้ริษทัฯพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือคู่คา้ หรือผูข้ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และ 
มีวิสัยทศัน์ท่ีดี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกบับริษทัได ้ เพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิต และ แหล่งวตัถุดิบ
แรงงานของบริษทัฯไดต้่อไป (คู่คา้ รวมถึงผูข้าย วสัดุ และ ผูข้ายแรงงาน) 
 

หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

คณะกรรมการบริษทัฯมีหน้าท่ีพิจารณาและแสดงความเห็นในแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ   พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพ่ือพิจารณา
ผลตอบแทนประจ าปีดว้ย   โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 
ก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 

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

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

บริหำร 
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5. กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเป็นกรณีๆ 
 

ทั้งน้ีกำรอนุมติัรำยกำรต่ำงๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำให้ผูรั้บมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติั
รำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด กบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมกำรบริษทั (มติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลำคม 2548) 
 

หน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลำคม 2548 กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทัโดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. บริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของบริษทั 
2. พิจำรณำกลัน่กรองกำรลงทุนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
3. พิจำรณำจดัท ำงบประมำณประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
4. กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเป็นกรณีๆ 

 
ทั้งน้ีกำรอนุมติัรำยกำรต่ำงๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติั
รำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด กบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมกำรบริษทั 
 

8.2 ผู้บริหารของบริษัท 

 

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

*เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั บิลท ์ แลนด ์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงบริษทั 
พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 99.99%  
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 เน่ืองจำกนำยวิลำศ  ปิลกศิริ ท่ีด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ ตั้งแต่ 9 กรกฎคม 2551 ไดข้อลำออกจำก
ต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2559   ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ัง
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ที่ 11/2559  เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง  นำยณฐ  หงศ์ลดำรมภ์ ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำร
บริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั โดยคุณสมบัติของผูด้  ำรง
ต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน

กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 22,000 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 22,000 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 19,500 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 15,000 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 175,000 บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 

มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 25,410 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 25,410 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 22,520 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 17,330 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 200,000 บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 

มติจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ไดอ้นุมติัให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 25,410 บำทต่อเดือน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 25,410 บำทต่อเดือน
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 22,520 บำทต่อเดือน และกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 17,330 บำทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ำย
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำน คนละ 200,000 บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดงัน้ี 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท) 

2559 2558 2557 

1. นำยชชัวำล พรรณลำภ ประธำนกรรมกำร  500,080 481,600 435,000 

2. นำยศรำวุธ บุษยรัตน ์ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 500,080 481,600 435,000 

3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 465,960 449,600 405,000 

4. นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 465,960 449,600 405,000 

5. นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร 404,640 392,000 351,800 

6. นำงภควิภำ เจริญตรำ กรรมกำร 404,640 392,000 351,800 

7. นำยศิริชยั สมบติัศิริ กรรมกำร 69,320 - - 

 รวม 2,810,680 2,646,400 2,383,600 

 
คุณชยัรัตน์ ธรรมพีร คุณวโิรจน์ เจริญตรำ และ คุณวลิำศ ปิลกศิริ ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะผูบ้ริหำร แต่ไดรั้บค่ำ
บ ำเหน็จกรรมกำรในปี 2559 และปี 2558 คนละ 200,000 บำท ปี 2557 คนละ 175,000 บำท  

 ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนสัประจ ำปีต่อกรรมกำร และ กรรมกำรตรวจสอบ 
เท่ำนั้น โดยไดข้ออนุมติัจำกผูถื้อหุน้   บริษทัฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยหรือใหสิ้ทธิประโยชนอ์ะไรแก่กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ โดยไม่ผำ่นกำรขออนุมติัจำกผูถื้อหุน้ 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
                       (หน่วย: บำท) 

 2559 2558 2557 

ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำร 42,415,321.60 28,374,925.10 23,540,622.80 

จ ำนวนผูบ้ริหำร (รำย) 7 7 7 

รูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิกำร* 

รูปแบบค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
* สวัสดกิาร ประกอบด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  กองทุนประกนัสังคม  
นายวิลาศ ปิลกศิริ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษทั พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากดั  

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
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ตารางสรุปประเภท ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2557 - ปี 2559 และ อตัราการเข้าประชุมปี 2557 - ปี 2559 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภท 

การเข้าอบรมหลกัสูตร
ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ค่าตอบแทน  
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมดคร้ัง 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1 นำยชชัวำล พรรณลำภ * ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ  ACP, RCP, DAP, DCP 500,080 481,600 435,000 11/12 12/12 10/10 
2 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร**** รองประธำนกรรมกำรและ

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP, FN,  RCP ,DCP 200,000 200,000 175,000 10/12 12/12 10/10 

3 นำยวโิรจน์ เจริญตรำ กรรมกำรและกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP, FN 200,000 200,000 175,000 12/12 11/12 10/10 

4 นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ ** กรรมกำรและประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ DCP 500,080 481,600 435,000 12/12 12/12 10/10 

5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ DAP 465,960 449,600 405,000 
 

12/12 9/12 10/10 

6 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย*์** กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ DAP 465,960 449,600 405,000 
 

12/12 12/12 10/10 

7 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมกำร กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้รำยใหญ่ DCP, DAP, FN 404,640 392,000 351,800 10/12 11/12 10/10 
8 นำงภควภิำ เจริญตรำ กรรมกำร กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้รำยใหญ่ DAP,ACEP 404,640 392,000 351,800 11/12 12/12 10/10 
9 นำยวลิำศ ปิลกศิริ*** กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร DAP,FN,CSP 200,000 200,000 175,000 7/7 12/12 10/10 

10 นำยศิริชยั สมบติัศิริ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ DAP 69,320 - - 4/4 - - 
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การประชุมคณะกรรมการมีการก าหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจ าปี ซ่ึงจะมีวาระเกีย่วกบัการติดตามงาน และวาระเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจ า และมีการแจก
รายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า 

* นายชัชวาล พรรณลาภ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2547 เม่ือวนัที่ 22 มนีาคม 2547 

          ** นายศราวธุ บุษยรัตน์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัที่ 31 มนีาคม 2554 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ 

       *** ได้รับการแต่งต้ัง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัที่ 14 มิถุนายน 2550 แทน นายดั๊กลาส แอลเลียต บาร์เนตต์  และ นางสาวเกศแก้ว ตันติประวรรณ 

     **** เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ 
              บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 99.99%  
  ***** นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีประชุมไปเม่ือวนัที่ 14 กันยายน 2559 คร้ังท่ี 8/2559 

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

FN   =  Finance for Non-Finance Director  DAP  =  Director Accreditation Program   

DCP =  Director Certification Program  CSP =  Company Secretary Program 

 

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
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8.5  บุคลากร 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

 2559 2558 2557 
ฝ่ำยส ำนกังำน 112 115 128 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 386 394 456 
รวม 498 509 584 
ค่ำใชจ่้ำยผลตอบแทนรวมให้แก่พนกังำน (บำท) 302,896,666.67 303,352,398.58 327,465,067.76 

รูปแบบผลตอบแทน เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิกำร* 

*สวัสดกิาร ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชช่ัน ค่าเช่าบ้านพกั ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอ่ืนๆ 

 
สวสัดกิารพนกังาน และ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
 
บริษทัฯ มีสวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนนอกจำกเงินเดือนประจ ำเดือน และ เงินโบนสัประจ ำปี ดงัน้ี 

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

ส ำหรับกำรท ำงำน   สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรอบรม และ กำรสมัมนำต่ำงจงัหวดั ฯ  
6. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

 

การก าหนดค่าตอบแทนของพนกังาน 
 

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

 
บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือใหส้ามารถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ โดยไดด้ าเนินการจดัท าระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซ่ึงใชต้รวจสอบ
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ผลงานขององคก์รโดยรวม และก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งตวัแปรต่างๆ เช่น พนกังาน ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบ
และกระบวนการในองคก์ร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลท่ีไดจ้ากกระบวนการท างาน และพนกังานผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ร และน ามาพฒันาปรับปรุงวธีิการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการส่งพนกังานไป
อบรมสมัมนาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 

 

นอกจำกนั้นบริษทัจดัใหมี้กำรอบรมพนกังำน เพ่ือพฒันำทกัษะควำมรู้ท่ีตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน รวมทั้งพฒันำดำ้น
กำรบริหำรจดักำร เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถปรับข้ึนมำเป็นผูบ้ริหำรระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันำ sub business  ของตนเองให้
ขยำยงำนไดม้ำกข้ึน  พร้อมกนัน้ียงัไดมี้กำรฝึกอบรมใหพ้นกังำนมีกำรตรวจสอบระหวำ่งสำยงำนในเร่ืองควำมเส่ียงท่ี
อำจจะก่อใหเ้กิดกำรทุจริต เพ่ือใหมี้กำรทบทวนควำมเส่ียงตลอดเวลำ  

ในปี 2550 บริษทัไดมี้การจดัการอบรมและวธีิการในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถผา่น 
และ ไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2000 

 

ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัไดมี้การจดัการอบรมและวธีิการในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยบริษทั
สามารถผา่น และ ไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2008 
 

            สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจ าปี 
 2557 2558 2559 

จ ำนวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ 

จำกศูนยพ์ฒันำฝีมือแรงงำน 

36 34 47 

จ ำนวนพนง.และแรงงำนท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรม 3,323 1,858 1,724 
     
 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความปลอดภัย  
 

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

 
1. ให้ถือเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  เป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกคน  

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

  
สถิตกิารเข้ารักษาพยาบาล– กรณเีกดิอุบัตเิหตตุามประเภทสวสัดกิารทีบ่ริษัทจดัหาให้ 

          (จ ำนวน:รำย) 
 2557 2558 2559 

กองทุนทดแทน 7 8 5 
บริษทัประกนัชีวติ 224 146 165 
รวม 231 154 170 

พนักงานทั้งหมด 584 509 498 
 

 จะเห็นไดว้ำ่บริษทัฯ มีสวสัดิกำร และ มีควำมพยำยำมในกำรลดอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำน ซ่ึงถำ้เทียบกบัปริมำณ
พนกังำนและ แรงงำนในแต่ละปี จะมีอตัรำส่วนท่ีลดลง 

 พนกังำนท่ีไดรั้บอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำนบริษทัฯ มีนโยบำยดูแล และใหก้ำรรักษำอยำ่งเตม็ท่ี และ ยงัให้
เงินเดือนปกติในช่วงลำหยดุ 
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9.การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทัมีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นองคก์ำรท่ีมีระบบบริหำรจดักำร

ท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และควำมมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนได้
เสีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย โดยมุ่งมัน่พฒันำให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดี สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กิจกำรไดอ้ยำ่ง
เหมำะสมในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปฏิบติัตำมกฎหมำย ลดกำรสร้ำง
ผลกระทบดำ้นลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้มีเน้ือหำ
ครอบคลุมหลกักำรท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว ้

 
 บริษทัมีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยค ำนึงถึงสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
อยำ่งเป็นอิสระของกรรมกำร รวมทั้งมีกำรจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 

 ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินกำรตำม
นโยบำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ ภำยใตก้รอบและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและจริยธรรม 

 ใหค้วำมเป็นธรรมและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั มีควำมรับผดิชอบต่อกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ในระยะยำว 
รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

 ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีกำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

 กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

 คณะกรรมกำรจะถือปฏิบติัตำมจริยธรรมของบริษทัฯ (Code of Conduct) ซ่ึงไดป้ระกำศใชไ้ปแลว้และดูแล
ใหพ้นกังำนในองคก์รปฏิบติัตำมจริยธรรม  (Code of Conduct) ดงักล่ำวดว้ย 

 
ในปี 2559 บริษทัไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และสิทธิของผูถื้อหุ้นในควำมเป็นเจ้ำของโดยควบคุมบริษทัผ่ำน

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทั ให้ท ำหน้ำท่ีแทนตน และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของ
บริษทั บริษทัจึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน และให้กำรคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำรให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ รวมถึงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิกำรมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็น และซกัถำมในกำร
ประชุมผูถื้อหุ้น ร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั เช่น กำรจดัสรรเงินก ำไร กำรเลือกตั้งกรรมกำร กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และกำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อ
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ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดย
มีกำรปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ นิติ

บุคคล และนกัลงทุนสถำบนั โดยกำรส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
2. บริษทัมอบหมำยให้ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหุ้น และจดัส่งหนงัสือนดั

ประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกรำยล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมอย่ำงนอ้ย 14 วนั 
โดยหนงัสือนดัประชุมมีรำยละเอียดขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม โดยระบุวตัถุประสงค ์เหตุผล และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระท่ีเสนอไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นรับทรำบเร่ืองท่ีจะมีกำรพิจำรณำใน
ท่ีประชุม บริษทัหลีกเล่ียงกำรเพิม่วำระอื่น ๆ ท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวล้่วงหนำ้ เน่ืองจำกไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้
ร่วมประชุม 

3. บริษทัอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงอย่ำงเต็มที่ ใช้เวลำอย่ำง
เหมำะสม และเพียงพอ จึงจัดประชุมท่ีห้องโลตัส ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก ใกลจุ้ดข้ึน-ลงทำงด่วน และมีสถำนที่จอดรถให้กบัผูถื้อหุ้น
อยำ่งเพยีงพอ 

4. บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ เสนอวำระกำรประชุม และเสนอช่ือกรรมกำร โดยแจง้หลกัเกณฑใ์น
กำรพิจำรณำกำรรับเร่ืองที่เสนอมำไวอ้ย่ำงชดัเจนผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทั  
 

การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทัมอบหมำยให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด จดัหำเทคโนโลยีระบบบำร์โคด้ และโปรแกรมกำรจัด

ประชุมผูถ้ือหุน้มำใชใ้นกำรลงทะเบียน ลงคะแนน นบัคะแนน แสดงผล และบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  ำ 

2. ประธำนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร(ผูบ้ริหำรสูงสุด) ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง เพือ่ร่วมตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัจดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใส และให้ใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองแยกออกจำกกนั ในกรณีที่
วำระนั้นมีเร่ืองพจิำรณำหลำยรำยกำร เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิในแต่ละเร่ืองไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมกำรก ำหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั เช่น รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เพือ่ควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้ภำยหลงั 

5. ประธำนในที่ประชุมให้เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นตั้งค ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั 

การจดัท ารายงานการประชุม และเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น  
1. บริษทัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้โดยมีกำรบนัทึกขอ้มูลส ำคญัไวอ้ย่ำงครบถว้น ครอบคลุมรำยละเอียดส ำคญั

ในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
- บนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำรลงคะแนน โดยแจง้วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 

รวมถึงวธีิกำรแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม 
- บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบที่เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นซักถำม  หรือเสนอควำมคิดเห็นในวำระต่ำง ๆ ในที่

ประชุม เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมไดรั้บทรำบ 
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- บนัทึกมติที่ประชุมไวอ้ย่ำงครบถว้น ชดัเจน พร้อมทั้ง บนัทึกจ ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ทั้งที่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุก ๆ วำระท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง 

- บนัทึกรำยช่ือ พร้อมต ำแหน่งของกรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบถึงกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่มติที่ประชุมผูถื้อหุ้น ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซต์ของบริษทัภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัใหก้ำรสนบัสนุน และให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 
ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ เพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัดงัน้ี 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษต่อ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 28 วนั โดยขอ้มูลท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลท่ีบริษทัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสำร 

2. บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง เพื่อควำมเท่ำเทียมกนัของ
ผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่ำเทียมกนัคือหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
1. บริษทัมีกระบวนกำรและช่องทำงใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนบริษทั โดยเปิดโอกำส

ใหเ้สนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยบริษทัประกำศแจง้รำยละเอียดพร้อมหลกัเกณฑใ์นกำร
พจิำรณำไวอ้ยำ่งละเอียด ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผ่ำนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัเป็นเวลำ 3 เดือน ทั้งน้ีเพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกำรใชสิ้ทธิเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั และสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอิสระมำดูแลผลประโยชน์แทนตน 

2. บริษทัด ำเนินกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบั และเป็นไปตำมวำระที่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหนำ้ โดยไม่มีกำร
สลบั เพิม่ แกไ้ข เปลี่ยนแปลงวำระ หรือขอ้มูล 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตำมมติ

คณะกรรมกำรบริษทั โดยบริษทัถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใชโ้อกำส
จำกกำรเป็นบุคลำกรของบริษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และจรรยำบรรณ
ในกำรปฏิบตังำน (Code of Conduct) ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหบุ้คลำกรทุกคน
ไดรั้บทรำบ และปฏิบติัตำม  

 การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
กรรมกำร และผูบ้ริหำรบริษทั มีแนวทำงปฏิบติัท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยทุ์ก
คร้ังท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต่์อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีท ำ
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รำยกำรดงักล่ำว นอกจำกน้ีกรรมกำร และผูบ้ริหำรยงัไดรั้บทรำบหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ บทก ำหนดโทษ
ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แลว้ 

1. บริษทัเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจำกผู ้
ถือหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกำรเปิดเผยชื่อและควำมสัมพนัธ์ของบุคคลที่เก่ียว
โยง กำรก ำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทั้ง ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำว ใหผู้ถ้ือหุน้
ทรำบอยำ่งชดัเจน 

2. รำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้นอกเหนือจำกกำรแจง้
รำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงกำรแจง้ข่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัยงัไดเ้ปิดเผย
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัดว้ย 
 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำน 

ผูบ้ริหำรของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ีไดรั้บกำรคุม้ครอง และ
ดูแลเป็นอยำ่งดีตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมกำรของบริษทัไดก้ ำหนด
แนวปฏิบติัท่ีดีไวใ้นจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน (Code of Conduct)  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศส ำคญัที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลกัทรัพยข์อง
บริษทั หรือต่อกำรตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปไดรั้บทรำบ
ข่ำวสำรท่ีส ำคญัอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ โปร่งใส เท่ำเทียมกนั และเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก ำหนด โดยเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยปฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัมีกำรเปิดเผยโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กำรถือหุ้นของกรรมกำร และผูบ้ริหำร ทั้งทำงตรง และ
ทำงออ้ม ขอ้มูลโครงสร้ำงของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนกำรถือหุ้น ควำมเส่ียงหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ และผูล้งทุนทรำบถึงโครงสร้ำงของบริษทั และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัผูถื้อหุน้อ่ืน 

2. บริษทัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ56-1) นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้มูลบริษทั  ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสมัพนัธ์โครงสร้ำงกำรถือหุน้ โครงสร้ำงองคก์ร โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ขอ้มูลดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ หนงัสือนดัประชุม ผลกำรด ำเนินงำน อตัรำส่วนทำงกำรเงิน ประวติักำรจ่ำยเงินปันผล และ
กำรด ำเนินกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสงัคม มีกำรปรับปรุงขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหข้อ้มูลข่ำวสำรทนัต่อเหตกุำรณ์  

3.  บริษทัมีแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นหน่วยงำนเฉพำะท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำง ๆ ให้แก่ผูถื้อ
หุ้น และนกัลงทุน ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์
ของบริษทั ผูส้นใจขอ้มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำลงทุนสำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูลไดที้่แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ 
หมำยเลขโทรศพัท ์0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 8.30-17.00 น. 

ในรอบปี 2558 – 2559 ผูบ้ริหำรระดบัสูง และฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ไดใ้ห้ขอ้มูล และแจง้สำรสนเทศของ
บริษทัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและนกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์สรุปเป็นจ ำนวนคร้ัง/ปี ไดด้งัน้ี 
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 2558 2559 

                             -Analyst meeting 11 4 

                             -Company visit 5 1 

                            -Opportunity day  1  - 

                            -แถลงผลประกอบกำร 1 - 

ทั้งน้ี ทุกๆ  3 เดือน บริษทัฯ จัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นและ
ขอ้แนะน ำจำกลูกคำ้ตำมโครงกำร เพื่อน ำมำเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งและ
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ในปี 2559 ผลคะแนนเฉลี่ยบริษทัฯ อยูท่ี่ 84.63% (ปี 
2558 อยูท่ี่ 81.80%) 

4. บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน แสดง
ควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลส ำคญัในรำยงำนประจ ำปีอยำ่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดู 

5. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร และผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรซ้ือ –ขำยหุน้ หรือถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกคร้ัง ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

6. บริษทัก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรอง ซ่ึงค่ำตอบแทนเทียบเคียงกบัอุตสำหกรรมท่ีคลำ้ยคลึงกนั เพียงพอท่ีจะรักษำ
กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรท่ีมีคุณสมบติัให้ท ำงำนกบับริษทัต่อไป ส ำหรับค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรไม่รวมกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเป็นไปตำมหลกักำร และนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
และผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร รำยละเอียดปรำกฏในหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

7. บริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัและเพ่ือกำรพฒันำใหบ้ริษทัเจริญกำ้วหนำ้ เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะ
ช่วยใหผู้บ้ริหำร พนกังำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียรำยงำนกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และประเด็น
ดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ โดยผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรคุม้ครองอยำ่งเป็นธรรม ตำมกระบวนกำรท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบ บทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีกำรก ำกับ
ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทับนพ้ืนฐำนของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดย
คณะกรรมกำรไดติ้ดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ไปบริหำรกิจกำรให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน คณะกรรมกำรบริษทั
ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูมี้ภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ อยำ่ง
เหมำะสม มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ คณะกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรตำมแนวปฏิบติัท่ีดีใน
ดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
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โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ  มีคุณสมบติั ทกัษะ ควำมรู้ และมี

ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 9 คน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 คน กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 5 คน กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คน ถือวำ่มีกำรถ่วงดุลของ
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 4 คน มำกกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ โดย
ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ  ไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งประธำนใน
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ำยบริหำร ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระอยำงแทจ้ริง  

คุณสมบติัของ “กรรมกำรอิสระ” คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ี
กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำเป็น
จ ำนวนท่ีกรรมกำรทุกคนสำมำรถอุทิศเวลำเขำ้ประชุมไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ แต่คณะกรรมกำรไม่มีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร เน่ืองจำกกรรมกำรมีควำมเขำ้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยำ่งดี และให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้ง เลขำนุกำรบริษทัตำมแนวทำงปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อท ำหนำ้ท่ีใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย กำรบญัชี และกฎเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบ และปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำรโดย
ให้แจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัถึงเหตุผล และรำยละเอียดของบริษทัที่ไปด ำรงต ำแหน่ง ทั้งน้ีจะไปด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทกัษะและประสบกำรณ์หลำกหลำยที่สำมำรถใชว้ิจำรณญำณ

ไดอ้ย่ำงอิสระ มีควำมเป็นผูน้ ำ ท ำหนำ้ที่ก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณ
ของบริษทั ตลอดจนก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำง
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวตัถุประสงค ์และมีกำรปฏิบติัที่สอดคลอ้งกบั
นโยบำย กฎระเบียบ กฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนของบริษทั เพือ่ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และของพนกังำนยดึถือเป็นแนวทำงใน

กำรปฏิบติังำน ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนไดรั้บทรำบและเขำ้ใจอย่ำงดีถึง
ขอ้พงึประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมำะสม และถูกตอ้ง  

4. จดัให้บริษทัด ำเนินงำนตำมกฏหมำยต่ำงๆ อย่ำงถูกตอ้งสุจริต และไม่มีกำรประกอบธุรกรรมอนัจะท ำให้เกิดกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ฯ   นอกจำกน้ียงัก ำหนดใหบ้ริษทัฯด ำเนินธุรกิจท่ีไม่ใหม้ี
พฤติกรรมสนบัสนุนกำรคอรัปชัน่ (Anti-Corruption) โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีท่ีจะมีกำรท ำธุรกรรมท่ีมีควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเป็นผลใหเ้กิดกำรหำผลประโยชน์ทำงออ้มได ้  และก ำหนดบทลงโทษอยำ่งรุนแรงในกรณีท่ีพนกังำนบริษทัฯ 
มีกำรทุจริตและคอรัปชัน่        

5. ก ำหนดให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรอย่ำงระมดัระวงัต่อกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกำสที่จะท ำได้  โดยให้ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนที่ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อสังคม และ 
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหจ้ดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นคร้ังครำวดว้ย 
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6. จดัใหบ้ริษทัฯด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผดิชอบ และ จริยธรรมแบบยัง่ยนืในทุกกระบวนกำรของวงจรธุรกิจ 

โดยให้ค ำนึงถึงบุคคลดังต่อไปน้ีได้แก่ ผู ้ขำยสินค้ำ  (Supplier)ผู ้ซ้ือสินค้ำ (Customer)  และ ผู ้แข่งขัน 

(Competitor)  
7. ตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นใน

กำรประชุมสำมญัประจ ำปี  

8. ก ำหนดให้มีส ำนกัตรวจสอบภำยใน โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่ติดตำม สอบทำนกำร
ด ำเนินงำน และระบบกำรปฏิบติังำนในฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษทัให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำ 
ขอ้เสนอแนะ และเป็นท่ีปรึกษำของหน่วยงำนรับตรวจ  

9. จดัให้มีหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance Unit) ท ำหนำ้ท่ีให้ค ำแนะน ำ และดูแลให้บริษทัมีกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำน
สำรสนเทศต่ำงๆ 

10. คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี 

11. พจิำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม 
โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำรดูแลให้ปฏิบติัตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวต่อสำธำรณชน  

12. กำรติดตำม และรับทรำบแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทั จำกกำรรำยงำนของฝ่ำยจดักำรในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรก ำหนด และประเมินควำมเส่ียง โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกนั และ
ระบบจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้ง องคก์ร 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรไวล่้วงหนำ้ ซ่ึงช่วยให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำและเขำ้

ร่วมประชุมได ้ เวน้แต่กรณีมีวำระพิเศษ ประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรตำมจ ำนวนท่ีกฎหมำยก ำหนดสำมำรถเรียก
ประชุมเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุกเดือน โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม 
คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรประชุมทั้งหมด 12 คร้ัง โดยเป็นกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และไม่มี
ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม 1 คร้ัง ทั้งน้ีเพื่อให้กรรมกำรไดมี้กำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นโดยอิสระ และสำมำรถ
ติดตำมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 บริษทัมีนโยบำยหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำรซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวำระท่ีจะพิจำรณำ
เขำ้ร่วมประชุม หรือออกเสียงในวำระนั้น กำรพิจำรณำวำ่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น คณะกรรมกำร
จะพิจำรณำจำกรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงกรรมกำร และผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนดงักล่ำว 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดร่้วมกนัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2559 ซ่ึง

กรรมกำรแต่ละท่ำนไดป้ระเมินผลฯ คณะกรรมกำรบริษทัโดยรวมทั้งคณะ และมีกำรสรุปผลกำรประเมินร่วมกนั เพ่ือ
น ำมำทบทวนและหำแนวทำงแกไ้ข เน้ือหำกำรประเมินครอบคลุมในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
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 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 

 ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 

 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม มำกกวำ่ 75% = ดีมำก มำกกวำ่ 65% = ดี   
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้ ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรุงทั้งน้ี  
ทั้งน้ี ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรของบริษทั ส ำหรับปี 2559 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จดัการ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ร่วมกนัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ประจ ำปี 2559 และมีกำรสรุปผลกำรประเมินร่วมกัน เพือ่น ำมำทบทวนและหำแนวทำงแก้ไข เน้ือหำกำรประเมิน
ครอบคลุมในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 
 ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยเชิงธุรกิจ 
 กำรวดัผลกำรปฏิบติังำน ซ่ึงประกอบดว้ย ควำมเป็นผูน้ ำ กำรก ำหนดกลยทุธ์ กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ 

กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน ควำมสัมพนัธ์กบัคณะกรรมกำร ควำมสัมพนัธ์กบัภำยนอก 
กำรบริหำรงำนและควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกรกำรสืบทอดต ำแหน่ง ควำมรู้ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
คุณลกัษณะส่วนตวั 

 กำรพฒันำ CEO 
โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม มำกกวำ่ 75% = ดีมำก มำกกวำ่ 65% = ดี   
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้ ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรุงทั้งน้ี  
ทั้งน้ี ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำหรับปี 2559 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดยเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
บริษทัในธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั  โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผูบ้ริหำรแต่ละ
ท่ำน  และจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรในรูปของเบ้ียประชุมเท่ำนั้น 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
กำรอบรมส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูงให้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมอบรม หรือสัมมนำในหลกัสูตร

ต่ำงๆ เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรบริษทัส่วนใหญ่ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกับสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) แลว้ ไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Audit Committee Program ทั้ง น้ีบริษทั
ยงัไดมี้กำรส่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ตำมท่ี IOD และสถำบนัอ่ืนๆจดัข้ึน อยำ่งต่อเน่ือง 
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บริษทัจะจดัใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเขำ้มำใหม่ โดยคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้

เลขำนุกำรบริษทัจดัประชุมร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีแจง และตอบขอ้ซกัถำม 
พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสำรขอ้มูลสรุปให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับบริษทั ภำพรวมของธุรกิจ 
โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ โครงสร้ำงองคก์ร คู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณในกำร
ปฏิบติังำน อ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งปี  

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแผนในกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับริหำร และต ำแหน่ง

งำนในสำยงำนหลกั โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนและศกัยภำพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทั้งน้ีบริษทัจดัให้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับบุคคลท่ีเป็นผูสื้บทอดต ำแหน่ง ในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำม
ต ำแหน่งงำน 

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

ส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทั มีกำรวำงระบบดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยมีกำร
จัดสรร ควบคุม ติดตำม ประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั้ งในด้ำนกระบวนกำรสรรหำเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมท่ีก ำหนด มีระบบค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม มีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบติังำนของบุคลำกร มำตรฐำนกำรปฏิบติังำน กำรพฒันำบุคลำกร และกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ ใชร้ะบบ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 
 

จรรยาบรรณในการปฏิบตังิานของบริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  
(CODE of CONDUCT)

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

กิจกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสมในระยะยำว ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ลดกำรสร้ำงผลกระทบดำ้นลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณกำรปฏิบติังำนข้ึนตั้งแตปี่ 2548 และ
ไดย้ึดถือปฏิบัติตลอดมำ จำกสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป คณะกรรมกำรบริษทัจึงทบทวน และปรับปรุงขอ้ปฏิบัติ
เพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัท่ีดีไวใ้น “จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน” เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจน 
สะดวกแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ท่ีจะไดรั้บทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัคำดหวงั และ
ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 
วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันำบุคลำกร และควำมปลอดภยั เพ่ือเสริมสร้ำงควำมประทบัใจแก่ลูกคำ้  
โดยรักษำมำตรฐำนทั้งดำ้นคุณภำพ เวลำ และบริกำรท่ีดี 
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พนัธกจิ 
 พฒันำบุคลำกรใหมี้ศกัยภำพในกำรท ำงำน มีควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี และลูกคำ้ 
 สร้ำงงำนคุณภำพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดม้ำตรฐำนระดบัสำกล 
 ส่งมอบงำนตำมมำตรฐำน ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งทนัเวลำ 
 บริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคม 

ควบคู่กบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
ค่านิยม 

ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ มีนวตักรรมสร้ำงสรรค ์ปรับเปล่ียนไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว มีวิสัยทศัน์ เป็นมิตร จริงใจ เช่ือถือ
ได ้

ปรัชญา 
 TOGETHER, WE BUILD TRUST 

ขอบเขต 
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั  
บุคคลซ่ึงกระท ำกำรในนำมบริษทั และบริษทัยอ่ย  
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ 
1. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง  

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

ตลำดหลกัทรัพย ์
1.3 ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของบริษทั   
1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมกำรหลีกเล่ียงกำรกระท ำผดิกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบต่ำง ๆ 

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

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

เป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม  
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3.3 หลีกเล่ียงกำรให ้หรือรับกำรเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวำ่ปกติจำกบุคคลท่ีบริษทัท ำธุรกิจดว้ย 
3.4 หลีกเล่ียงกำรให ้หรือกำรรับรำงวลักำรท่องเท่ียวจำกคู่คำ้ 
3.5 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นตอ้งรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำสูง ให้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ

เพ่ือจดัส่งใหฝ่้ำยทรัพยำกรมนุษยด์ ำเนินกำรต่อไปตำมควำมเหมำะสม 
4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

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

วำ่โดยตรง หรือโดยออ้มแก่นกักำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงัทำงกำรเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์แก่
กลุ่มบุคคลดงักล่ำว 

4.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั มีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่หำ้มแอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ
บริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง หำกเขำ้ร่วมตอ้งระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
อำจท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่บริษทัใหก้ำรสนบัสนุน 

5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย โดยมี
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
5.1 ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบด้วยควำมขยนัหมัน่เพียร ตั้ งใจ เอำใจใส่ อุทิศตนอย่ำงเต็มก ำลงั มุ่งมัน่สู่

ควำมส ำเร็จของงำน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ ประสิทธิภำพ เพ่ือพฒันำองคก์ร
สู่ควำมยัง่ยนื 

5.2 ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ มีควำมส ำนึกในหน้ำที่ และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบติังำน 

5.3 ใชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนอยำ่งเต็มประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลตำมท่ีก ำหนด รวมทั้งไม่กระท ำ หรือชกัจูง
ผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลำปฏิบติังำนเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั 

5.4 พฒันำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อ
น ำมำพฒันำกำรปฏิบติังำนของบริษทัใหเ้จริญกำ้วหนำ้ยิง่ข้ึน 

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

5.6 ร่วมเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัต่อสำธำรณชน รวมทั้งปกป้องรักษำช่ือเสียงของบริษทัดว้ยทศันคติท่ีดี 
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

กำรปฏิบติังำนตอ้งยดึถือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ภำยใตค้วำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และจรรยำบรรณ 
หลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
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6.1 ในกรณีท่ีท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด  

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

6.3 กรณีที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษำในบริษทั หรือองค์กรทำง
ธุรกิจอ่ืน ๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั และไม่กระทบกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
โดยตรงในบริษทั 

6.4 หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่
ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำรดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำร
พิจำรณำอนุมติั 

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

ท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแลว้ 
7.3 ไม่เปิดเผยขอ้มูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั

แลว้ 
8. ความรับผดิชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 

ตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษำไม่ให้เสียหำย 
สูญหำย หรือน ำไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวั หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
8.1 กำรปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั  

8.1.1 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.1.2 ดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั ใหอ้ยูใ่นสภำพดี มิใหช้ ำรุด สูญหำย เพื่อประโยชน์ในกำรใชง้ำนอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ 
8.1.3 ไม่น ำทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

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

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

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยเก็บรักษำอยำ่งระมดัระวงัและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อกำรเรียกใชง้ำน 
เม่ือพน้ก ำหนดกำรรักษำขอ้มูลพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้กำรท ำลำยดว้ยวธีิท่ีเหมำะสม 
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8.3 กำรใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และส่ือสำรสนเทศต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนถือเป็นทรัพยสิ์น

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

รับอนุญำตจำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์นั้น ๆ   
8.3.6 ห้ำมปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ตแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำนท่ีบริษทัติดตั้ง

ให ้
8.3.7 หำ้มใชอี้เมลข์องบริษทัในกำรส่งขอ้ควำมท่ีกล่ำวร้ำย ท ำให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ควำมท่ีหยำบคำย ลำมก 

ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญแก่ผูอ่ื้น 
8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในกำรแสวงหำขอ้มูล และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน และจะตอ้ง

หลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 
8.3.9 ควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสำรที่บริษทัจดัให้ อำทิ โทรศพัท์ โทรสำร โทรศพัท์มือถืออยำ่งมีจิตส ำนึก และ

ควำมรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 
8.3.10 ห้ำมเขำ้ถึงระบบ หรือขอ้มูลที่ไม่ไดรั้บอนุญำต หรือมิไดมี้ไวส้ ำหรับตนโดยมิชอบ และท ำควำม

เสียหำยแก่ผูอ่ื้น 
8.3.11 บริษทัมีสิทธ์ิในกำรตรวจสอบ คน้หำ ติดตำม และควบคุมกำรใชท้รัพยสิ์นภำยใตร้ะบบสำรสนเทศ

ของพนกังำนตำมควำมเหมำะสม 
9. การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 

9.1 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรที่ดี เพือ่สร้ำงผลตอบแทนที่
เหมำะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.1.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

9.1.2 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำน
อ่ืน ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ ครบถว้นตำมควำมจริง และทนัต่อสถำนกำรณ์ 

9.1.3 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบถึงแนวโนม้ในอนำคตขององคก์รทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน และมีเหตผุลอยำ่งเพียงพอ 

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

มนุษย ์ตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
9.2.4 ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัในทุกกระบวนกำรของกำรจำ้งแรงงำน ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย กำรให้รำงวลั และกำรลงโทษ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนเป็นเกณฑ ์

9.2.5 ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
9.2.6 หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ที่กำรงำนของ-

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

ภำยนอกองคก์ร 
9.3 กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

บริษทัมุ่งมัน่ตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ พร้อมกบัสร้ำงควำมไวว้ำงใจ สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 
ติดต่อกบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.3.1 ส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำน ทนัเวลำ และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใน

รำคำท่ีเป็นธรรม 
9.3.2 ปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวก้บัลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

ลูกคำ้ทรำบเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ข 
9.3.3 ให้ขอ้มูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุกำรณ์ เพื่อให้ลูกคำ้ทรำบเก่ียวกบัสินคำ้

และบริกำร 
9.3.4 มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบั ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

รับควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
9.3.5 รับประกนัสินคำ้ และบริกำร ภำยใตเ้ง่ือนไข ระยะเวลำที่เหมำะสม และปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค 
9.3.6 จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้เก่ียวกบัคุณภำพของสินคำ้และและบริกำร  

9.4 กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี 
บริษทัมุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดีทำงธุรกิจกบัคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี ด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.4.1 ไม่ด ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำ กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรด ำเนินกำรทุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผย

รำยละเอียดต่อคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหำอยำ่งรวดเร็ว และยติุธรรม 
9.4.2 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

คู่คำ้ หรือเจำ้หน้ีทรำบเพื่อหำแนวทำงแกไ้ข 
9.4.3 จดัซ้ือ จดัจำ้งตำมขั้นตอน ระเบียบกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัก ำหนด  
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9.5 กำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ บนพ้ืนฐำนของกติกำกำรแข่งขนัท่ียติุธรรมตำมหลกัสำกล โดยมีแนวทำง
ปฏิบติั ดงัน้ี 
9.5.1 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง 
9.5.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่เหมำะสม 
9.5.3 ไม่สนบัสนุนใหมี้กำรร่วมมือกนัเพ่ือกระท ำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอรำคำท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ 

9.6 กำรปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต 
และกำรอนุรักษณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
9.6.1 สร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังำนทุก

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

ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสร้ำงสรรค ์ 
9.6.5 ส่ือสำรกบัชุมชน และสังคมอย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมโปร่งใส เผยแพร่ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ดำ้นควำมรับผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทรำบ 
10. การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 

10.1 บริษทัก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนที่จะตอ้ง
รับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งคัด กำรไม่รับรู้ถึง
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบติัตำมได ้  

10.2 ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใต้
สำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน 

10.3 คณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ท่ีทบทวน แกไ้ข ปรับปรุง จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนให้สอดคล้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ี ไม่สำมำรถก ำหนดให้ครอบคลุมไดใ้นทุกเร่ือง ดงันั้น กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำปฏิบติัตนในแต่ละสถำนกำรณ์ ท ำในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง หำกมีปัญหำ หรือขอ้สงสยั ในกำรปฏิบติังำนเร่ืองใด ๆ ใหป้รึกษำผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น หรือ
ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นตน้ 

11. การละเมดิจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 
พนกังำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำร
กระท ำผิด หรือรับทรำบวำ่มีกำรกระท ำผิด แต่ไม่ด ำเนินกำรให้ถูกตอ้ง มีบทลงโทษทำงวินยัตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ย
วำจำ ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หกัค่ำจำ้งหรือพกังำนโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง จนถึงเลิกจำ้ง บริษทัจะพิจำรณำโทษ
ตำมควำมหนกัเบำของควำมผิดท่ีไดก้ระท ำข้ึน ประกอบกบัประวติัควำมประพฤติ และเจตนำของผูก้ระท ำผิด ซ่ึง
อำจลงโทษตำมขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือหลำยขอ้ในครำวเดียวกนั นอกจำกน้ีอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำ
นั้นผดิกฎหมำย  
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12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน  
12.1 ถำ้พบหลกัฐำนวำ่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลซ่ึงกระท ำกำรในนำมบริษทัละเมิดจรรยำบรรณ

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

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

12.2 ขอ้มูลเบำะแสท่ีเขำ้เกณฑก์ำรพิจำรณำของบริษทัตอ้งมีรำยละเอียดของขอ้มูลท่ีชดัเจน และเพียง     
พอท่ีจะน ำสืบหำขอ้เท็จจริง 

12.3  ผูแ้จง้เบำะแสจะตอ้งกระท ำกำรโดยสุจริต หำกบริษทัพบวำ่กำรแจง้เบำะแสมีเจตนำในกำรกลัน่แกลง้ให้
ผูอ่ื้นไดรั้บควำมเสียหำย เส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจะด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

12.4 ช่ือ และขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้เบำะแสจะรับทรำบเฉพำะผูรั้บขอ้ร้องเรียนเท่ำนั้น  
12.5 ผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั และจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งเป็นธรรม 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
 

คณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยชชัวำล พรรณลำภ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน) 
2 นำยชยัรัตน ์ธรรมพีร(1) รองประธำนกรรมกำร (เป็นกรรมกำรบริหำร) 
3 นำยวิโรจน ์เจริญตรำ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร (เป็นกรรมกำรบริหำร) 
4 นำยศรำวธุ บษุยรัตน ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน) 
5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นงำนก่อสร้ำง) 
6 นำยประสงค ์ประภสัสรำทิตย ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 
7 นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมกำร (เป็นกรรมกำร ตวัแทนผูถื้อหุน้) 
8 นำงภควิภำ เจริญตรำ กรรมกำร (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรเงิน และเป็นกรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้) 
9 นำยศิริชยั  สมบติัศิริ(2) กรรมกำรอิสระ (เป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน) 

(1)เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ได้ขอลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ของบริษัท ท้ังนีเ้พ่ือไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 ซ่ึงบริษัท พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%  

(2)นายศิริชัย สมบัติศิริ เข้ามาเป็นกรรมการตามมติของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีประชุมไปเม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 และมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีประชุมไปเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2559 
(คร้ังท่ี 8/2559)  

mailto:nata@prebuilt.co.th
mailto:chaiyawat@prebuilt.co.th
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เลขานุการบริษัท คือ นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์   เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และ การบริหาร 
และ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP,FN,CSP 

 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนบริษทั 

นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร นำยวโิรจน์ เจริญตรำ นำยสิทธิพร ศรีนวลนดั สองในสำมคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อม
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อกำรมีระบบ 
บริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และก ำหนดแนวทำงใหมี้
กำรทบทวน นโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ของบริษทั  
 
จรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน 
คณะกรรมกำรบริษทัยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดก้ ำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
กำรประกำศและแจง้ใหพ้นกังำนทุกคนรับทรำบและยดึถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้กำรติดตำม กำรปฏิบติัตำม
แนวทำงดงักล่ำว  
 
 ใหมี้กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใชว้ิธีกำรท ำงำนท่ีไม่กระทบต่อสังคม พร้อมกนัน้ีให้มีกำรเขำ้
ช่วยเหลือชุมชนท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปด ำเนินกำรก่อสร้ำงร่วมกบั เจำ้ของโครงกำรดว้ย  พร้อมกนัน้ีให้บริษทัฯใชน้โยบำยท่ี
ช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
 บริษทัจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพือ่ให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำร
ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำน และนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลกักำรท่ีวำ่ กำรตดัสินใจใดๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่ำนั้น และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยก ำหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั
ทรำบถึงควำม สมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำวและตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มี
อ ำนำจอนุมติัในธุรกรรมนั้น  
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก ำหนด รวมทั้งจะไดมี้กำรเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 
ระบบการควบคุมภายใน 



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 32 

คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยใน 
อย่ำงต่อเนื่อง  โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระ   เป็นผูส้อบทำนกำร
ประเมินระบบ  กำรควบคุมภำยใน  โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร  รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   (บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี  จ ำกดั  เป็นบริษทัภำยนอกท ำกำรตรวจสอบ
บญัชีภำยใน)   ท ำหนำ้ท่ีสอบทำนกำรปฏิบติังำนในฝ่ำยต่ำงๆของบริษทัและบริษทัยอ่ยตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีท่ี 
ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 ในปี 2559 ท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบ
ภำยในพบวำ่บริษทัฯ มีควำมน่ำเช่ือถือในระบบควบคุมภำยใน โดยบริษทัฯสำมำรถปฏิบติังำนตำมกฎระเบียบท่ีมีกำร
ก ำหนดไว ้ และมีกำรควบคุมควำมเส่ียงต่ำงๆใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำ และใหบ้ริษทัฯ อธิบำยพร้อมแสดงวธีิจดักำรในกำรลด
ควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนไวใ้หท้รำบโดยทัว่กนัดว้ย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมมีประสิทธิผล โดย
ปฏิบติัตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงอำ้งอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสมัพนัธ์กบักำรด ำเนินธุรกิจและ
กระบวนกำรบริหำรงำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1.องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้
และมีกำรทบทวนพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดข้องเป้ำหมำยท่ีก ำหนดเป็นระยะๆ มีกำรจดัท ำผงัองคก์รแบ่งแยก
หนำ้ท่ีตำมสำยงำน และมีกำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำรระบุระเบียบวิธีปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งคู่มือ
กำรปฏิบติังำนหลกัท่ีส ำคญัมีกำรทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบั มำตรฐำนใหม่อยูเ่สมอ นอกจำกน้ี บริษทั
และบริษทัย่อยไดพ้ฒันำระบบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนโดยใชด้ชันีช้ีวดั KPI ส ำหรับผูบ้ริหำรระดับ
หัวหน้ำแผนกข้ึนไป และส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ตำมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก ำหนดไว ้

2.การบริหารความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อย ในกำร
พิจำรณำประเมินปัจจยัควำมเส่ียง ทั้ งจำกภำยในและภำยนอกที่จะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อ
วิเครำะห์และจดัระดบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัตำมผลกระทบและ  โอกำสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ เพ่ือก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์ส ำคญัใน
กำรบริหำรควำมเส่ียง โดยกำรเช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้กบัแผนธุรกิจ 

3.การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบและมี
ประสิทธิภำพสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และวงเงิน
อ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบัอยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี กำร
อนุมติัรำยกำร กำรบนัทึกรำยกำรบญัชี และแบ่งแยกหนำ้ท่ีกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนั และมีกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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4.ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำร
ส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลำ มีขอ้มูลท่ีส ำคญัในเร่ืองต่ำงๆ เพือ่ให้ผูบ้ริหำรใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ และมีกำรจดัเก็บ
เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีและเอกสำรบญัชีต่ำงๆไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครบถว้นตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและเหมำะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ  

5.ระบบการตดิตามและประเมนิผล บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบกำรรำยงำนและกำรควบคุมติดตำมดูแลกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งก ำหนด ระยะเวลำกำรติดตำมผลไว ้ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
ครบถว้น ถูกตอ้ง มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีมี ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได ้ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2559 ซ่ึงประเมินโดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีควำมเห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี
ประสิทธิผล มีควำมเพียงพอ เหมำะสมท่ีจะสำมำรถป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้

 
ในปี 2559 บริษทัไดมี้กำรประเมินควำมเส่ียงและปัญหำอุปสรรคท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน พร้อมกบั
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยู ่ เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกำร
ปฏิบติังำน ใหผ้ลกำรด ำเนินงำน มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองกำรบริหำรและกำร
จดักำร กำรก่อสร้ำง กำรประมูลงำน กำรประมำณรำคำ ไอที กำรขำย คลงัสินคำ้ งำนทรัพยำกรบุคคล งำน
ธุรกำรและจดัซ้ือ งำนบญัชี กำรเงิน ทั้งน้ีไดม้อบหมำยและติดตำมใหผู้บ้ริหำรท่ีรับผดิชอบใน แตล่ะส่วนงำน
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้ รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็น
แนวทำงปฏิบติัเพ่ือใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำร
เงิน (รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบ
กำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต กำรเปิดเผย
ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เทจ็จริงอยำ่ง
ครบถว้น และสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและผูส้อบบญัชีมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร
บริษทัทุกไตรมำส 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยศรำวธุ บุษยรัตน*์ (1)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
2 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง (2)  กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
3 นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย*์(3)  กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 

* มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
(1) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัที่ 31 มนีาคม 2554 แทน 
      นายชัชวาล พรรณลาภ ท่ีลาออก 
 (2) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2547 
(3) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัที่ 31 มนีาคม 2554 
 

 

รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 

กำรเขำ้ร่วมประชุม/กำรประชุม
ทั้งหมด 

  ปี 2558 ปี 2559 
1. นำยศรำวธุ  บุษยรัตน์  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 4/4 4/4 

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

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมทั้งปี 4 4 
 

 

หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทำนกำรปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน

ของผูต้รวจสอบภำยใน 
5. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี 
6. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนใ์หมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น ตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. พิจำรณำและสอบทำนรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน และอนุมติัแผนกำรตรวจสอบภำยใน

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

11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
12. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน

ดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 (1) กรรมการอสิระ 
    หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  และ ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ดงัน้ี  
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระดว้ย 
 
2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม 
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุม 
ของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
3. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี    โดยควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร  กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์
รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม  ค  ้ำประกนั 
กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมี
ภำระหนำ้ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึน
ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ตำมวิธีกำรค ำนวณ มูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน โดยใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
 
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ 
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทั
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ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บ
กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  ซ่ึงไดรั้บ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ 
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย ทั้งใน
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
 
7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่    หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือ ไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยั ในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ 
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
 
    ทั้ งน้ีภำยหลงัได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัฯแลว้  กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  บริษทัย่อย
ล ำดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

 
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูส้รรหำผูมี้คุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรอิสระ และน ำเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำร คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวนัที่ 12 มีนำคม 2547 ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงจะท ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำรใหม่ในกรณีที่มีกรรมกำรลำออกและท ำหน้ำที่ก ำหนด
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั โดยในกำรประชุมพิจำรณำจะเชิญกรรมกำรบริหำรเขำ้
ร่วมประชุมเพ่ือซกัถำมขอ้มูล และจะเสนอรำยช่ือดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั
ตำมขอ้บังคับบริษัท คณะกรรมกำรและจ ำนวนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ในปี 2558 - 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือ 

 

ต ำแหน่ง 
กำรเขำ้ร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด 

  ปี 2558 ปี 2559 

1. นำยศรำวธุ  บุษยรัตน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1 2/2 

2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1 2/2 
3. นำยชยัรัตน์  ธรรมพีร* กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1 2/2 

4. นำยวิโรจน์  เจริญตรำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1 2/2 

5. นำยวิลำศ  ปิลกศิริ** เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1/1 1/1 

6. นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ*์** เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน - 1/1 

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมทั้งปี 1 2 

* ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัแทน นำยดัก๊ลำส แอลเลียต บำร์เนตต ์ ท่ีลำออกไปตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2550 
**   ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
*** ด ำรงต ำแหน่งแทนนำยวิลำศ  ปิลกศิริ 
 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 

การสรรหา 
1.  ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดยอ่ย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
จ ำนวน โครงสร้ำง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัและหรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสม ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ท่ีครบวำระ และ/หรือมี
ต ำแหน่งวำ่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิมเติม 
3. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
4. ประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคลในแต่
ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึง
กนั และประโยชนท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำร เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 
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เพื่อใหส้ะดวกในกำรสรรหำคณะกรรมกำรโดยคณะกรรมกำรสรรหำ ไดก้ ำหนดประเภทของกรรมกำรและใหนิ้ยำมของ
กรรมกำรออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. กรรมกำรอิสระ หมำยถึง บุคคลตำมนิยำมของกรรมกำรอิสระในหวัขอ้ “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” 
2. กรรมกำรท่ีมำจำกบริษทัในเครือ โดยบริษทัในเครือหมำยถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขำ้ไปถือหุน้ทั้งโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 
3. กรรมกำรท่ีมำจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหมำยถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขำ้ไปถือหุน้ทั้งโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มนอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลท่ีมีนิยำมเขำ้ข่ำยนิติบุคคลตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
4. กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หมำยถึงกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนจำกผูถื้อหุน้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีถือหุน้ใน
บริษทัฯ ตั้งแตร้่อยละ 5  
5. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หมำยถึงบุคคลท่ีเป็นลูกจำ้งประจ ำ ท ำหนำ้ท่ีบริหำรบริษทั มีต ำแหน่งหนำ้ท่ีชดัเจนใน
บริษทั 

ปัจจุบนับริษทั มีกรรมกำรอิสระทั้งส้ิน 5 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งส้ิน 9 ท่ำน โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน 
 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

(1) คณะกรรมกำรบริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลท่ีท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

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

 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

จำกผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2547 คณะกรรมกำรไดมี้มติอนุมติัขอ้ก ำหนด หลกัเกณฑแ์ละ
บทลงโทษ ในเร่ืองกำรควบคุมและกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัอยำ่งรัดกมุ โดยเห็นสมควรท่ีจะก ำหนดนโยบำย   และ
วธีิกำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั โดยเฉพำะขอ้มูลแสดงฐำนะกำรเงินของ
บริษทัท่ีจะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต และผำ่นกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรและตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ดงัน้ี 
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1. ใหค้วำมรู้แก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมทั้งพนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีเขำ้ข่ำย มีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ตำมท่ีก ำหนดไว้
ในประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์ และบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

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

3. บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบวำ่  ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทรำบ
ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และ บริษทัจะแจง้ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในวำ่ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทรำบจนกวำ่จะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

4. บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังำนทุกคนทรำบถึงกำรหำ้มน ำโปรแกรมหรือกำรดำวน์โหลดขอ้มูลผำ่นระบบ
อินเตอร์เน็ทเขำ้สู่คอมพิวเตอร์ของบริษทัก่อนท่ีจะไดก้ำรอนุมติั เพ่ือป้องกนัไวรัส และ กำรท ำละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อขอ้มูลของบริษทั  

หำกพนกังำนกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะด ำเนินกำรทำงวนิยัเพ่ือพิจำรณำลงโทษ
ตำมสมควรแก่กรณีดงัน้ี 

เป็นกำรกระท ำผดิคร้ังแรก ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

เป็นกำรกระท ำผดิคร้ังท่ีสอง ตดัค่ำจำ้ง / พกังำน 

เป็นกำรกระท ำผดิคร้ังท่ีสำม เลิกจำ้งโดยไม่ไดจ่้ำยค่ำชดเชย 

 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี  3/2554 เพ่ือใหก้ำรซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้ และ
บุคคลภำยนอก หำ้มมิใหบุ้คคลท่ีถือวำ่อำจใชข้อ้มูลภำยในท่ีไดล่้วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะ ดงัน้ี 

 กรรมกำรบริษทั 

 ผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย และผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวโุส 

 บุคลำกรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินซ่ึงไดท้รำบถึงงบบญัชีกำรเงินฉบบัสมบูรณ์ก่อนท่ีจะมีกำร

เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ท ำกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลำ
ดงัต่อไปน้ี 

1.ก่อนกำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในต่อสำธำรณชน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบไตรมำส 1 / ตั้งแต่

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

15 กมุภำพนัธ์ จนถึงวนัท่ีรำยงำนงบงวดประจ ำปี) 
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2.ภำยหลงัจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในแลว้ เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำร  เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกไดมี้เวลำประเมินขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นเวลำพอสมควร 

 

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดบั รายช่ือ 
หุ้น 

 ณ 1 ม.ค. 2559 
เพิ่ม ลด 

หุ้น 
ณ  31 ธ.ค. 2559 

1 นำยชชัวำล  พรรณลำภ - - - - 

2 นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร 4,791,626 - - 4,791,626 

3 นำยวิโรจน์ เจริญตรำ 56,545,363 - - 56,545,363 

4 นำยศรำวธุ  บุษยรัตน์ - - - - 

5 รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง - - - - 

6 นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย ์ - - - - 

7 นำยศิริชยั  สมบติัศิริ - - - - 

8 นำยแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั - - - - 

9 นำยวิลำศ ปิลกศิริ  720,300 - 716,000- 4,300 

10 นำงภควิภำ  เจริญตรำ - - - - 

11 นำยณฐ หงศล์ดำรมภ ์ - - - - 

12 นำยพลูสิน ชำตะกูล 146 - - 146 

13 นำยชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 90,537 20,000 - 110,537 

       รวม 61,147,972 20,000 716,000 61,451,972 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee)   ปี 2559 บริษทัไดจ่้ำยค่ำสอบบญัชี ใหบ้ริษทั  ส ำนกังำนสอบบญัชี ดีไอเอ 
จ ำกดั ดงัน้ี 

  

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทั 1,100,000  บำท 

ค่ำตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 1,290,000  บำท 

                รวม 2,390,000  บำท 

(2) ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Fee)    -ไม่มี- 
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10.  Corporate Social Responsibilities : CSR 
 

10.1  นโยบายและภาพรวม 
 

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

 
 
 

 ในระดบัของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน บริษทัมีควำมรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจกำรโดยกำรเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ 
และมีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั พร้อมทั้งกำรน ำเสนอขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนอยำ่งเพียงพอต่อกำร
ตดัสินใจลงทุน และในกรณีท่ีมีกำรปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของกิจกำร กำรไม่น ำขอ้มูลภำยในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูบ้ริหำรหรือกรรมกำรซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

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

 บริษทัมีนโยบำยเขำ้ไปดูแลชุมชนและ บริเวณใกลเ้คียงท่ีบริษทั เขำ้ไปด ำเนินกิจกำร  เช่น กำรบริจำค
เงินใหก้บัชุมชน  หรือ กำรบริจำคเงินใหก้บัวดั เช่น เมรุเผำศพไร้มลพิษ ท่ีวดัใหม่ยำยนุย้ เป็นตน้ 

 
 ในระดบัของประชำสงัคม บริษทัสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งกลุ่มหรือเครือข่ำยอ่ืนๆ ในกำรพฒันำสงัคม กำร
ตรวจตรำดูแลมิใหกิ้จกำรเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรรับฟังขอ้มูลหรือท ำประชำพิจำรณ์ต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรเสียภำษีอำกรใหรั้ฐอยำ่งตรงไปตรงมำ  
 

 บริษทัมีนโยบำยกำรจำ้งงำนกบัคนพิกำร เพ่ือช่วยส่งเสริมให ้คนพิกำรมีงำนท ำมำกข้ึนและไม่เป็นภำระ
ต่อสงัคม 

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

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

 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทั มีกำรช่วยเหลือ สงัคมโดยกำรบริจำคเงินเพื่อสนบัสนุนบ ำรุงพทุธศำสนำและชุมชน  
รวมทั้งกำรบริจำคส่ิงของ วสัดุก่อสร้ำงใหก้บัหน่วยงำนท่ีมีควำมตอ้งกำรเช่น โรงเรียน หรือ ชุมชน    
 

จ ำพวกท่ีสองเป็น CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพื่อสงัคม" คือ กำรด ำเนินควำมรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยูใ่นกระบวนกำร
ท ำงำนหลกัของกิจกำร หรือเป็นกำรท ำธุรกิจท่ีหำก ำไรอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ  
 

 ในส่วนงำนก่อสร้ำง มีกระบวนกำรก่อสร้ำงท่ีค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้ม กำรดูแล สถำนท่ีก่อสร้ำง กำร
ระบำยของเสียออกจำกหน่วยงำนก่อสร้ำง และ กำรดูแลชุมชนในสถำนท่ีก่อสร้ำง 
 

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

 
 ในส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัมีกำรค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มกำรก่อสร้ำง โดยใหด้ ำเนินกำร

ผำ่นบริษทัแม่  ส่วนในตวัโครงกำรไดมี้กำรขออนุมติัต่อ คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มทุกโครงกำรเพ่ือให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีดีของกำรก่อสร้ำง 
 

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

รายละเอยีด  CSR in Process 

 

ส่วนงาน รับเหมาก่อสร้าง 
 
 กระบวนกำรท ำงำน 
ก่อนรับงำน  

o บริษทัจะประเมินลูกคำ้ของบริษทัร่วมกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษทัมีควำมสมัพนัธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วนของ
ควำมน่ำเช่ือถือ ทำงดำ้นกำรเงิน และ ควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองของจริยธรรม 
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o บริษทัจะประเมินสถำนท่ีก่อสร้ำงวำ่มีควำมยำกง่ำย และ มีโอกำสท่ีจะเกิดปัญหำต่อ ชุมชนท่ีอำศยัอยูใ่กลเ้คียง
หรือไม่   รวมถึง พ้ืนท่ีในกำรก่อสร้ำง กรรมสิทธ์ิ และ กำรครอบครองเป็นไปอยำ่งสุจริต  มีคดีควำมฟ้องร้อง
หรือไม่ 

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

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

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

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

เป็นไปตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด 
หลงัส่งมอบงำน 

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

 
ส่วนงาน ผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

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

10.3  การด าเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อ CSR  

   ไม่มี

10.4  CSR after Process  

 บริจำคปฏิทิน และส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไม่ใชแ้ลว้เพื่อน ำไปท ำอกัษรเบลล ์และส่ือกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผูพิ้กำรทำง
สำยตำทัว่ประเทศ 

 โครงกำรมีเหลือเผื่อนอ้ง ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กๆผูด้อ้ยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 จดัแคมเปญช่วยเหลือสงัคมและเดก็ๆ ผูด้อ้ยโอกำส ร่วมกบัมูลนิธิกระจกเงำ 
 บริจำคโลหิต เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกศุลแก่พอ่หลวง 
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10.5 นโยบายการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริต 

 

 บริษทัฯ มีนโยบำยกำรประเมินควำมเส่ียง ทั้งในเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต โดย
ในเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรมอบหมำยให ้มีผูต้รวจสอบภำยในด ำเนินกำร โดยจะมีกำรเสนอแผน และ 
มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบทุกไตรมำส  เพ่ือรวมกนัประเมินควำมเส่ียงในผลกำรตรวจ   ส ำหรับควำมเส่ียงในเร่ืองกำร
ทุจริต บริษทัฯไดม้อบหมำยเป็น 2 กรณีคือควำมเส่ียงในกระบวนกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง  และควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำน   โดย
บริษทัมอบหมำยใหมี้กำรตรวจสอบโดยแผนกบญัชี และแผนกควบคุมสินคำ้คงเหลือ โดยให้มีกำรรำยงำนทุกคร้ังโดยไม่
ก ำหนดวนัล่วงหนำ้ท่ีเกิดเหตกุำรณ์อนัอำจจะท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรทุจริตได ้
 
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามนโยบาย 

 

ฝ่ำยบริหำรก ำหนดใหมี้กำรประชุมติดตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในโดยผูต้รวจสอบภำยในอิสระ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริษัทฯ ทุกไตรมำส โดยให้มีกำรหำรือร่วมกันกับฝ่ำยบริหำรและหำข้อแก้ไขทุกคร้ัง    โดยให้มีกำรประเมินผล
เปรียบเทียบกบัอดีตวำ่ไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฏระเบียบ ดีข้ึนหรือแยล่งอยำ่งไร     ส ำหรับกรณีกำรประเมินผลในเร่ืองควำม
เส่ียงของกำรทุจริต ฝ่ำยบริหำรจะออกกฎระเบียบทุกคร้ังท่ีพบวำ่มีควำมเส่ียงท่ีอำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตได ้และให้มีกำร
ติดตำมวำ่ไดมี้กำรปฏิบติัตำมหรือไม่ ซ่ึงจะมีกำรก ำหนดบทลงโทษต่อผูฝ่้ำฝืนไวอ้ยำ่งชดัเจน   
 
แนววธีิการปฎบิตัเิกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและตดิตามความเส่ียง (รวมความเส่ียงจากการทุจริต) 
 

บริษทัฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรท่ีมีหนำ้ท่ีดูแล ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

1)   กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Risk Avoidance) หมำยถึงกำรเลิกหรือหลีกเล่ียงกำรกระท ำเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียง 
เช่นกำรกระท ำงำนท่ีองคก์รไม่ถนดั อำจหลีกเล่ียงโดยกำรไม่กระท ำ หรือจำ้งบุคคลภำยนอกเป็นตน้ 

2)   กำรลดควำมเส่ียง (Risk Reduction) หมำยถึงกำรลดโอกำสควำมน่ำจะเกิดหรือกำรลดควำมเสียหำย หรือกำรลดทั้งสอง
ดำ้นพร้อมกนักำรลดควำมเส่ียงท่ีส ำคญัคือ กำรจดัระบบกำรควบคุมเพ่ือป้องกนัหรือคน้พบควำมเส่ียงเฉพำะวตัถุประสงค์
นั้นอยำ่งเหมำะสมทนักำลมำกข้ึนรวมถึงกำรก ำหนดแผนส ำรองในกรณีมีเหตกุำรณ์ฉุกเฉิน 

3)   กำรแบ่งควำมเส่ียง (Risk Sharing) หมำยถึงกำรลดโอกำสควำมน่ำจะเกิดหรือกำรลดควำมเสียหำย โดยกำรแบ่ง กำร
โอนกำรหำผูรั้บผดิชอบร่วมในควำมเส่ียง เช่น กำรจดัประกนัภยั 

4)   กำรยอมรับควำมเส่ียง (Risk Acceptance) หมำยถึงกำรไม่กระท ำกำรใดๆเพ่ิมเติมกรณีน้ีใชก้บัควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญั
นอ้ย ควำมเส่ียงน่ำจะเกิดนอ้ยหรือเห็นวำ่มีตน้ทุนในกำรบริหำรควำมเส่ียงสูงกวำ่ผลท่ีไดรั้บ 
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 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและมีวธีิกำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึง
กำรจดัใหมี้ควำมเพียงพอในกำรจดักำรเก่ียวกบัจ ำนวนบุคคลำกร  พร้อมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเก่ียวกบักำรดูแล
และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง  ซ่ึงเป็นคนในบริษทัฯ จำกแผนกต่ำงๆ เพ่ือช่วยในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรท ำงำน และ ควำมเส่ียงในเร่ืองอ่ืนๆ  
 

บริษทัมีกำรวำ่จำ้งผูส้อบบญัชีภำยใน โดยใชบุ้คลำกรภำยนอกท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัรวมถึงกำรมีส่วนได้
เสีย ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ ควำมเห็นของผูต้รวจสอบภำยในอิสระ เก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเห็นวำ่ บริษทัมี
กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบกำรก ำกบัดูแลที่ดีเพียงพอ มีควำมโปร่งใสในกำรจดักำร และ ไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ีมี
สำระส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้   
  

คณะกรรมกำรบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3  
ท่ำนโดยมีนำยศรำวธุ บุษยรัตน์ เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนำยประสงค ์ประภสัสรำ
ทิตยเ์ป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนไม่ไดเ้ป็นเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ     
  

ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้ำที่ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และตำม
ขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อก ำกบัดูแลใหกิ้จกำรด ำเนินไปตำมขอบเขตและเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยไดมี้กำรประชุมเฉพำะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำร
เขำ้ร่วมประชุมดว้ยจ ำนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นกำรสอบถำมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัและรับทรำบจำกผูส้อบบญัชีว่ำผูส้อบ
บญัชีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำนและไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำกผูบ้ริหำรและผูรั้บตรวจ ซ่ึงผลเป็นท่ีน่ำพอใจอยำ่งยิ่ง 
ส ำหรับค ำช้ีแนะท่ีไดจ้ำกผูส้อบบญัชี 

 
โดยสรุปสำระส ำคญัของงำนท่ีปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

1. ไดส้อบทำนควำมน่ำเช่ือถืองบกำรเงินของบริษทัฯ ทั้งรำยไตรมำส และประจ ำปี พร้อมกบัให้ควำมเห็นต่อ 
งบกำรเงินดงักล่ำววำ่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นในกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั อยำ่งเพียงพอ ทนัเวลำ  
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทุกประกำร  

2. ไดส้อบทำนและติดตำมอยำ่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในตำม
แผนงำนประจ ำปี 2559 ของบริษทัฯ เพ่ือใหมี้กำรด ำเนินกำรอยำ่งเพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์อยูเ่สมอ และ
ไดแ้นะน ำใหฝ่้ำยบริหำรตระหนกัถึงเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี 
พร้อมกนัน้ีไดส้อบทำนและพิจำรณำอนุมติัแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี 2560 ใหก้บัผูต้รวจสอบภำยในตำมท่ี
เสนอมำ 

3. ไดส้อบทำนและติดตำมคดีควำมส ำคญัๆ ของบริษทัฯอยำ่งต่อเน่ือง โดยเสนอแนะให้บริษทัฯ ยึดแนวปฏิบติั
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหรือกฎหมำยอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ซ่ึงผลจำกกำรติดตำมเป็นท่ีน่ำพอใจ เน่ืองจำกคดีควำมและขอ้พิพำทลดลง   

4. ได้สอบทำนกำรท ำธุรกรรมของบริษัทกับกิจกำรที่เ ก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น สมเหตุสมผล และได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงผลจำกกำรสอบทำนธุรกรรมดงักล่ำว ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

5. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2559 พร้อมก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัผลกำรตรวจของผูส้อบบญัชี ท่ี
ไดป้ฏิบติังำนดว้ยควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยในและ
ควำมเส่ียงต่ำงๆ รวมถึงมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน 
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6. ได้สอบทำนและติดตำมเงินลงทุนในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่เสนอแนะให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้
ตระหนกัถึงกำรบริหำรเงินลงทุน ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกกำรติดตำมเป็นท่ี
น่ำพอใจวำ่ บริษทัฯ ใหค้วำมระมดัระวงัและตระหนกัอยูต่ลอดเวลำ 

7. ไดส้อบทำนกำรจดัซ้ือท่ีดินและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งต่ำงๆท่ีเก่ียวกบังำนก่อสร้ำง เพ่ือเสนอแนะใหค้ณะกรรมกำร
บริษทั ตระหนกัถึงรำยกำรลงทุนท่ีมีมูลค่ำสูงตอ้งดูแลอยำ่งใกลชิ้ดและโปรงใส่ ซ่ึงผลกำรสอบทำนไม่พบส่ิง
ผิดปกติท่ีเป็นสำระส ำคญั 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้ ำเนินกำรประเมินตนเอง เพือ่ให้ทรำบถึงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน 
และควำมสมบูรณ์ครบถว้นในหนำ้ท่ีของตน และงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั   

9. สนบัสนุน และให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance) เพ่ือให้เกิดกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีตำมหลกักำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่ให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 
ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย พร้อมกบัเสนอแนะให้บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรพฒันำท่ีย ัง่ยื่น ดว้ยกำรด ำเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ(CSR: Corporate Social Responsibility) 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหน้ำที่ไดอ้ย่ำงครบถว้น ในประเด็นเน้ือหำที่เป็นสำระส ำคญัตำมกฎบตัร

คณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัทุกประกำร ดว้ยควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ 
         
 
 

(นำยศรำวธุ  บุษยรัตน)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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



                                                          บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 2 หนำ้  56  

11.3  ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 
 

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

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

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

รายช่ือ ต าแหน่ง สังกดั 
นำยพลูสิน  ชำตะกลู ประธำน ฝ่ำยวเิครำะห์ตน้ทุน 
นำยณฐัพงศ ์ แสงทบัทิม กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นและคลงัวสัดุ 
นำยอศัวนิ  นำมจนัทร์ กรรมกำร ฝ่ำยไอที 
นำงปำณิศำ  ภูศิริ กรรมกำร ฝ่ำยก่อสร้ำง 
นำยรำชนัย ์ สีบุญเรือง กรรมกำร ฝ่ำยจดัซ้ือ 
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12.  รายการระหว่างกนั 
 12.1  รายการระหว่างกนั  
  (ก)   บริษัทและบริษัทย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งดงันี ้ 
บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั 

ควำมสมัพนัธ์  
(ณ 31 ธ.ค. 59) 

ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำ (บำท) ควำมเห็นกรรมกำร
ตรวจสอบ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

บจ.พีซีเอม็ 
คอนสตรัคชัน่ 
แมททีเรียล 
(“PCM”) 

PCM เป็นบริษทั
ยอ่ย PB ถือหุน้
ใน PCM ร้อยละ 
99.99 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
ซ้ือสินคำ้ 

24,708,501.08 
91,611,560.70 

23,546,191.43 
64,631,758.25 

-จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบ
และผูบ้ริหำร เง่ือนไข
และมูลค่ำตำมสัญญำ
ซ้ือขำย และรำคำขำย
สินคำ้/บริกำร เป็นรำคำ
ท่ีเหมำะสม ยติุธรรม 
เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงจำก
ลูกคำ้รำยอ่ืน 

บมจ.บิลท ์
แลนด ์(“BL”) 

BL เป็นบริษทั
ยอ่ย PB ถือหุน้
ใน BL ร้อยละ 
99.99 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 
ผลประโยชน์พนกังำน
คำ้งจ่ำย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง 
ดอกเบ้ียรับ 
รำยไดค่้ำเช่ำ 

127,962,884.21 
17,753.77 

39,273,276.73 
2,361,082.00 

280,003,619.61 
1,201,549.61 

439,597,570.62 
24,365,003.41 

1,184,608.56 

208,402,647.67 
0.00 

19,136,135.22 
0.00 

580,003,619.61 
2,187,850.99 

277,476,329.71 
22,472,480.05 

117,644.88 

-จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบ
และผูบ้ริหำร เง่ือนไข
และมูลค่ำตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง และรำคำขำย
สินคำ้/บริกำร เป็นรำคำ
ท่ีเหมำะสม ยติุธรรม 
เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงจำก
ลูกคำ้รำยอ่ืน 

บจ.บิลท ์
ฮำร์ท (“BH”) 

BH เป็นบริษทั
ยอ่ยของ BL 
และ BL ถือหุน้
ใน BH ร้อยละ 
99.97 

รำยไดค่้ำเช่ำ 117,644.88 117,644.88 -จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบ
และผูบ้ริหำร เง่ือนไข
และรำคำขำยสินคำ้/
บริกำร เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม ยุติธรรม 
เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงจำก
ลูกคำ้รำยอ่ืน 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
 กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทั ซ่ึงรำคำซ้ือขำยสินคำ้ระหวำ่งกนัก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจหรือเป็นรำคำท่ีสำมำรถอำ้งอิง
กบัรำคำตลำดได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นวำ่เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษทัไดรั้บและ
จ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดยติุธรรม รวมทั้งกำรค ้ำประกนักำรกูย้มืเงินจำกธนำคำร และกำรใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรำยกำรท่ีช่วยเพ่ิมสภำพคล่องและปรับปรุงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัใหดี้ข้ึนเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั   
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีไม่เป็นปกติกำรคำ้โดยทัว่ไป (กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นกำรคำ้ปกติพิจำรณำ

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั   
บริษทัมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และในอนำคต โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ 

ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติ ในรำคำตลำดซ่ึงสำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัรำคำท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลภำยนอก ทั้งน้ีบริษทัก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชำญอิสระ 
พิจำรณำตรวจสอบและใหค้วำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดว้ย 

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

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

 
12.5 เหตุผลทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยเกนิ 10% 
- ไม่มี -     
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
13.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 
1) งบการเงนิปี 2557 -  ปี 2559 

  

  งบการเงินรวม 

  2557 2558 2559 

(หน่วย : พนับาท)   %   %   % 

งบแสดงฐานะการเงิน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  381,126 8.0 544,024 10.4 707,490 14.0 

เงินลงทุนชัว่ครำว  848,549 17.9 1,040,636 19.8 947,628 18.7 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 601,156 12.7 456,244 8.7 573,222 11.3 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 276,884 5.8 60,044 1.1 190,991 3.8 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง 893,587 18.8 1,752,754 33.4 1,255,475 24.8 

สินคำ้คงเหลือ 66,712 1.4 75,839 1.4 85,139 1.7 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,664,828 77.3 4,434,136 84.4 4,218,715 83.4 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  397,074 8.4 362,717 6.9 335,750 6.6 

รวมสินทรัพย์ 4,743,861 100.0 5,253,435 100.0 5,056,303 100.0 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 895,376 18.9 1,032,326 19.7 1,179,496 23.3 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,918,137 61.5 2,982,591 56.8 2,756,050 54.5 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 99,970 2.1 420,630 8.0 211,384 4.2 

หุ้นกูร้ะยะยำว 400,000 8.4 400,000 7.6 0,000 0.0 

รวมหนี้สิน 3,452,822 72.8 3,844,536 73.2 3,016,338 59.7 

ทุนจดทะเบียน 368,676 7.8 308,676 5.9 308,676 6.1 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 308,676 6.5 308,676 5.9 308,676 6.1 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 284,386 6.0 284,386 5.4 284,386 5.6 

ก ำไรสะสม 697,975 14.7 815,836 15.5 1,446,899 28.6 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,037 27.2 1,408,898 26.8 2,039,961 40.3 
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  งบการเงินรวม 

  2557 2558 2559 

(หน่วย : พนับาท)   %   %   % 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             

รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง  5,612,379 90.0 3,532,064 83.9 3,116,926 58.0 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 193,641 3.1 233,577 5.5 1,889,992 35.2 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  357,465 5.7 366,046 8.7 308,556 5.7 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  5,204 0.1 5,808 0.1 5,165 0.1 

รำยไดอ่ื้น 69,969 1.1 73,760 1.8 53,436 1.0 

รวมรายได้ 6,238,658 100.0 4,211,255 100.0 5,374,075 100.0 

ตน้ทุนขำย 5,547,789 88.9 3,522,680 83.6 3,933,687 73.2 

ก ำไรขั้นตน้ 620,901 10.0 614,815 14.6 1,386,952 25.8 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 298,220 4.8 279,590 6.6 407,760 7.6 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4,356 0.1 20,225 0.5 25,673 0.5 

ภำษีเงินได ้ 82,389 1.3 85,693 2.0 218,822 4.1 

ก าไรส าหรับปี 305,905 4.9 303,067 7.2 788,134 14.7 

งบกระแสเงินสด             

เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 173,452   55,596   787,320   

เงินสดจำกกำรลงทุน (27,760)   (27,760)   139,970   

เงินสดจำกกำรจดัหำเงิน 135,062   135,062   (763,824)   
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิ 

 

          2557   2558   2559 

          งบรวม   งบรวม   งบรวม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)                

          
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   เท่ำ    1.26  1.49  1.53 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว   เท่ำ    0.63  0.87  0.81 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้    เท่ำ    9.58  7.83  10.34 
ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉล่ีย    วนั    38.10  46.64  35.31 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ    เท่ำ    6.59  2.53  2.48 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย    วนั    55.41  144.48  147.03 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ีกำรคำ้    เท่ำ    5.91  3.65  3.56 
ระยะเวลำช ำระหน้ี    วนั    61.74  99.87  102.62 
Cash Cycle    วนั    31.77  91.26  79.73 
          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

       
 
 

 
 

 

          
อตัรำก ำไรขั้นตน้ – งบกำรเงินรวม   %    10.06  14.86  26.07 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง   %    8.23  11.69  20.02 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจขำยวสัดุก่อสร้ำง    %    16.07  19.46  13.18 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ - ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย ์   %    31.68  32.90  37.22 
อตัรำก ำไรสุทธิ – งบกำรเงินรวม   %    4.90  7.20  14.67 
อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง  %   4.67  7.29  14.25 
อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจขำยวสัดุก่อสร้ำง  %   4.92  6.27  0.33 
อตัรำก ำไรสุทธิ – ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย ์  %   6.08  4.62  19.44 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น    %    25.50  22.45  45.70 
          

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

       
 
 

 
 

 

          
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์   %    6.8  6.1  15.2 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร   %    76.3  79.8  225.7 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์   เท่ำ    1.38  0.84  1.04 
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 ในปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2557 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำท  
 ในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำท  
 ในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท  
 ในปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 มีมติเสนอขอจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท  

 
 

 

        2557   2558   2559 

        งบรวม   งบรวม   งบรวม 

           

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)              
          
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้    เท่ำ   2.67   2.73   1.48 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ำ   0.39   0.58   0.10 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย    เท่ำ   90.13   20.22   40.22 

ข้อมูลต่อหุ้น               
           
มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้หลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน   บำท   4.18   4.56   6.61 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้    บำท   0.99   0.98   2.55 

           

จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวณ  ล้านหุ้น  308.68  308.68  308.68 
เงินปันผลต่อหุ้น    บำท    0.60   0.50   1.00 
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
(ก) ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 
 ในปี 2559 บริษทัและ บริษทัยอ่ยมีรำยไดห้ลกั 5,320.64 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 1,183.15 
ลำ้นบำท เป็นกำรลดลงจำกส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง 415.13 ลำ้นบำท ลดลงจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพ้ืน
ส ำเร็จรูปประมำณ 57.49 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์1,656.42 ลำ้นบำท และลดลงจำกส่วน
งำนบริหำรโครงกำรประมำณ  0.65 ลำ้นบำท          
                          (หน่วย : ลำ้นบำท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2557  2558  2559  
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 5,612.38 89.96% 3,532.06 83.87% 3,116.93 58.00% 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำง 357.47 5.73% 366.04 8.69% 308.55 5.74% 
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 193.64 3.10% 233.58 5.55% 1,890.00 35.17% 
ธุรกิจบริหำรอำคำรชุด 5.20 0.08% 5.81 0.14% 5.16 0.10% 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 6,168.69 98.87% 4,137.49 98.25% 5,320.64 99.01% 
รำยไดอ่ื้น 69.97 1.12% 73.76 1.75% 53.43 0.99% 
รวม 6,238.66 100.00% 4,211.25 100.00% 5,374.07 100.00% 

  
สัดส่วนของแหล่งท่ีมำของรำยไดจ้ำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อรำยไดร้วมในปี 2559 มีสดัส่วนลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำซ่ึงมี
เพียง 0.34% เท่ำนั้น โดยเป็นกำรสินคำ้วสัดุก่อสร้ำงจำกบริษทัยอ่ย ในรำคำตลำดทัว่ไป  
                       (หน่วย : ลำ้นบำท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2557  2558  2559  

กลุ่ม AP และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 39.86 0.64% 25.10 0.60% 18.51 0.34% 
บริษทัอ่ืน 6,198.80 99.36% 4,186.15 99.40% 5,355.56 99.66% 

รวม 6,238.66 100.00% 4,211.25 100.00% 5,374.07 100.00% 
  

 อตัรำส่วนสภำพคล่องของ PREB ส ำหรับปี 2557 2558 และ 2559 อยูท่ี่ 1.26 เท่ำ 1.49 เท่ำและ 1.53 เท่ำซ่ึงกำร
เพ่ิมข้ึนในปี 2558 เกิดจำกกำรที่บริษทัฯ มีเงินลงทุนชั่วครำวเพ่ิมข้ึนประมำณ 242.2 ล้ำนบำท และกำร
ขยำยตวัของโครงกำรของBL (โครงกำร เดอะเทมโป แกรนด์ สำทร-วฒุำกำศ) ส่งผลให้ตน้ทุนงำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงสูงข้ึน 859.2 ลำ้นบำท และในปี 2559 ทรัพยสิ์นหมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลงร้อยละ 4.9 
และ 7.6 ตำมล ำดบั เน่ืองจำกเป็นช่วงโอนโครงกำรท่ีแลว้เสร็จ ท ำให้ตน้ทุนงำนระหวำ่งก่อสร้ำงลดลงเป็น
อยำ่งมำก อีกทั้งกำรลดลงของเงินเรียกเก็บล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำง จึงท ำให้อตัรำส่วนสภำพคล่องของปี 
2559 ไม่เปล่ียนแปลง เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยสรุป PREB มีสภำพคล่องสูงในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
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 บริษทัมีระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2559 ประมำณ 35 วนั ปี 2558 ประมำณ 46 วนั และปี 2557 ประมำณ 
38 วนั และใกลเ้คียงกบั Credit Term ตำมนโยบำยของบริษทั ในขณะท่ีกำรจดักำรในส่วนของสินคำ้คงเหลือ
ในปี 2559 ก็มีผลกำรจดักำรใกลเ้คียงกบัสองปีท่ีผำ่นมำเช่นกนัในปี 2559 มีระยะเวลำ Cash Cycle 79 วนั ในปี 
2558 มีระยะเวลำ Cash Cycle 91 วนั ในปี 2557 มี Cash Cycle 31 วนั ในปีท่ีผำ่นมำ กำรรับงำนในส่วนธุรกิจ
ก่อสร้ำง บริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบัควำมเส่ียงของกำรผดินดัเป็นส ำคญั โดยพิจำรณำรับงำนจำกลูกคำ้ท่ี
เคยร่วมงำนกนัมำก่อน หรือเป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียงเป็นอยำ่งดี หรือถำ้เป็นลูกคำ้ใหม่บริษทัฯจะอำศยัฐำนขอ้มูล
จำกสถำบนักำรเงินท่ีบริษทัฯใชใ้นกำรด ำเนินงำน ในกำรช่วยตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัลูกคำ้   
ในขณะท่ีธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์องก็มี ลูกหน้ีผิดนดัช ำระเงินไม่มำก 
 

 ในปี 2558 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 14.9 และร้อยละ7.3 ตำมล ำดบั
จำกปี 2557 ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 10.1 และร้อยละ5 ทั้ งน้ีถึงแมว้่ำรำยไดจ้ะลดลงค่อนขำ้งมำกจำกธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงแต่โดยรวมอตัรำกำรลดลงของตน้ทุนยงัคงสูงกวำ่อตัรำกำรลดลงของรำยได ้ท ำให้อตัรำก ำไรขั้นตน้
และอตัรำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2558 อยู่ท่ี ร้อยละ 22.4 จำกเดิมในปี 
2557 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 25.5 เน่ืองจำกก ำไรสุทธิท่ีลดลง และในปี 2559 กำรลดลงของอตัรำส่วนตน้ทุนขำยและ
บริกำรต่อรำยไดร้วมและกำรเพ่ิมข้ึนของยอดโอนห้องชุดจำกโครงกำรเดอะเทมโป แกรนด์ สำทร-วฒุำกำศ
ส่งผลให้อตัรำก ำไรขั้นตน้สูงข้ึน นอกจำกน้ีในส่วนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงยงัสำมำรถบริหำรตน้ทุนได้ดี
ถึงแมว้ำ่รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำงจะลดลง แต่มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2559 สูงข้ึน โดยสรุป อตัรำก ำไรขั้นตน้ 
อตัรำก ำไรสุทธิ และอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 26.1 ร้อยละ 14.8 และร้อยละ 45.7 
ตำมล ำดบั 

 
 ผลประกอบกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 มียอดก ำไรสุทธิ 788.13 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 

14.67 ในขณะท่ีปี 2558 มียอดก ำไรสุทธิ 303.07 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.20 ในขณะท่ีปี 2557 มียอด
ก ำไรสุทธิ 305.90 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.90        

 
 บริษทัฯ มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยใ์นปี 2557ปี 2558 และปี2559 เท่ำกบัร้อยละ 6.8 ร้อยละ 6.1 และ

ร้อยละ15.2 ตำมล ำดบั โดยในปี 2558 มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยล์ดลง เน่ืองจำกมีอตัรำกำรเพ่ิมข้ึน
ของสินทรัพยท์ั้งในส่วนของเงินลงทุนชัว่ครำว เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ของ PREB และตน้ทุน
งำนระหวำ่งก่อสร้ำงของโครงกำร เดอะเทมโป แกรนด ์สำทร-วฒุำกำศของ BL สูงกวำ่อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของ
ก ำไร และในปี 2559 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเน่ืองจำก ผลก ำไรของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงดี
ข้ึน จำกควำมสำมำรถในกำรลดสดัส่วนของตน้ทุนต่อรำยได ้อีกทั้งยอดกำรโอนหอ้งชุดในโครงกำรของBL 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในขณะเดียวกนัสินทรัพยห์มุนเวยีนในปี 2559 ลดลงจำกงำนระหวำ่งก่อสร้ำงของ
โครงกำร เดอะเทมโป แกรนด ์สำทร-วฒุำกำศ 

 
 ส ำหรับอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉล่ียปี 2559 ท่ีร้อยละ 45.70 เพ่ิมข้ึนอยำ่งมำกจำกปี 2558 ท่ีมีอตัรำส่วนท่ี 

22.45 และปี 2557 ท่ี 25.50 เท่ำ เป็นผลมำจำกผลก ำไรท่ีมำจำกทุกส่วนงำนของบริษทัฯ                       
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 ในปี 2557 และ ปี 2558 อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้คงท่ีในขณะท่ีอตัรำส่วนหน้ีสินระยะยำว
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงข้ึน เน่ืองจำกหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้มีอตัรำเพ่ิมข้ึนในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั
ในขณะท่ีหน้ีสินระยะยำวมีอตัรำเพ่ิมข้ึนท่ีสูงกวำ่จำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำนบนักำรเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจ ำนวน
320.6 ลำ้นบำทในปี 2558ส่วนในปี 2559 อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัรำส่วนหน้ีสิน
ระยะยำวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนคืนหุน้กูร้ะยะยำวจ ำนวน 400 ลำ้นบำท ท่ีได้
ท ำกำรกูไ้วใ้นช่วงปลำยปี 2557 และครบก ำหนดไถ่ถอนในปี 2559อีกทั้งกำรโอนหอ้งชุดในโครงกำรท่ีสร้ำง
เสร็จของBL ส่งผลใหส้ำมำรถปลดภำระหน้ีโครงกำรไดเ้ป็นจ ำนวนมำกโดยไดช้ ำระหน้ีคืนสถำบนักำรเงิน
เป็นจ ำนวน 209.2 ลำ้นบำท    

 

(ข) ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงาน – ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 
 ในปี 2559 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน3,116.9ลำ้นบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำเป็น
จ ำนวน 415.1 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เน่ืองจำกเป็นช่วงท่ีสภำวะเศรษฐกิจของในประเทศและต่ำงประเทศมี
ควำมไม่แน่นอน รวมไปถึงปัญหำทำงกำรเมืองและกำรลงทุนจำกภำครัฐยงัขำดควำมชดัเจน เป็นผลให้บริษทัฯ ไม่ได้
รับงำนใหม่เพ่ิมข้ึนในช่วง 2 ไตรมำสแรก บริษทัฯ เร่ิมรับงำนเพ่ิมข้ึนในช่วงไตรมำสท่ี 4 แต่เน่ืองจำกเป็นช่วงเร่ิมตน้
ของงำนก่อสร้ำงจึงยงัท ำให้มีรำยไดเ้ขำ้มำไม่มำกนัก นอกจำกน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผนั
ผวนของรำคำวสัดุ และผูว้ำ่จำ้งเร่ิมมีควำมประสงคจ์ะจดัซ้ือจดัจำ้งงำนบำงอยำ่งเองเพือ่ลดตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง จึง
ท ำให้มีกำรลดมูลค่ำงำนก่อสร้ำงบำงอย่ำงออกจำกมูลค่ำสัญญำหลกัโดยเป็นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของผูว้่ำจำ้งเอง ท ำให้
มูลค่ำงำนโดยรวมท่ีบริษทัฯ ไดรั้บลดลงจำกสญัญำหลกั 
 

ในปี 2558 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 3,532.1 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 
2,080.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีงำนก่อสร้ำงถูกส่งมอบไปเม่ือปีก่อนจ ำนวนมำก และ
งำนท่ีรับใหม่ยงัอยูใ่นช่วงเตรียมกำร 

 
ในปี 2557 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน5,612.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 638.1 ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 12.8จำกปีก่อนโดยผูบ้ริหำรไดช้ี้แจงวำ่ กำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัน้ีเป็นเพรำะบริษทัฯ เลือก
รับงำนท่ีมีมูลค่ำต่อโครงกำรสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นไปตำมแผนธุรกิจของบริษทัฯ 

 
                        (หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2557  2558  2559  
บริษทัยอ่ย 37.33 0.66% 277.48 7.38% 439.59 12.36% 
บริษทัอ่ืน 5,612.38 99.34% 3,532.06 92.72% 3,116.93 87.64% 
รวม 5,649.71 100.00% 3,809.54 100.00% 3,556.52 100.00% 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 
โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2557  2558  2559  
งำนอำคำรสูง 4,748.89 84.05% 3,136.83 82.34% 2,851.34 80.17% 

อำคำรขนำดกลำง โรงงำน งำนระบบ 900.82 15.95% 672.71 17.66% 705.18 19.83% 

รวม 5,649.71 100.00% 3,809.54 100.00% 3,556.52 100.00% 

 
 ในปี 2559 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 20.02% เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ี 11.69%  ซ่ึง

สำเหตุหลกัมำจำก บริษทัมีกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรท ำงำนไดดี้ข้ึน กอปรกบัโครงกำรท่ีแลว้เสร็จในปีน้ีมี
ผลประกอบกำรดีกวำ่ประมำณกำรท่ีตั้งไว ้    
 

 ในปี 2559 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนประมำณ 135.30 ลำ้นบำทลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำในปี 2558 ท่ีมี
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนประมำณ 157.08 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 21.78 ลำ้นบำท (ในปี 2557 มีค่ำใชจ่้ำย
ในกำรด ำเนินงำนประมำณ 177.60 ลำ้นบำท)  จ ำนวนเงินท่ีลดลงเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำย  

 
 นโยบำยกำรรับงำน กลยทุธ์ทำงกำรตลำด และสภำพแวดลอ้มทำงกำรตลำดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจใน

ปัจจุบนั บริษทัยงัคงมีทิศทำงกำรรับงำนโดยมุ่งเนน้กำรพิจำรณำควำมเส่ียงเร่ืองสถำนท่ีก่อสร้ำง และกำร
ช ำระเงินเป็นหลกั โดยบริษทัฯเลือกรับงำนจำกบริษทัฯ ท่ีเคยร่วมงำนกนัมำก่อนและมีช่ือเสียงท่ีดี ซ่ึงใน
ปัจจุบนั กำรแข่งขนัของกำรรับงำนยงัคงมีอยู ่แต่ลดลงจำกอดีตซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำรเช่น ควำม
พร้อมของทีมงำนก่อสร้ำง กำรส่งมอบงำนอยำ่งตรงเวลำและมีคุณภำพ ไดก้ลำยมำเป็นปัจจยัหลกัในกำรเลือก
ผูรั้บเหมำมำกกวำ่กำรพิจำรณำเร่ืองรำคำเพียงอยำ่งเดียว โดยเฉพำะบริษทัพฒันำอสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำร
วำงแผนงำนเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ตอ้งกำรลดควำมเส่ียงดำ้นกำรส่งมอบท่ีอยูอ่ำศยัใหก้บัลูกคำ้ลง รวมถึง
ปัญหำเร่ืองกำรก่อสร้ำง จึงเลือกหนัมำใชผู้รั้บเหมำท่ีเช่ือถือได ้โดยไม่ตอ้งมีกำรประมูลเปรียบเทียบรำคำ
เหมือนในอดีต มีกำรคำดกำรณ์วำ่กำรลงทุนขยำยส่วนต่อของรถไฟฟ้ำ จะท ำใหมี้กำรขยำยตวัของกำร
ก่อสร้ำงท่ีอยูอ่ำศยั  ส ำนกังำน ตำมแนวรถไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัฯ มีโอกำสทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึน
ดว้ย 

 

ผลการด าเนินงาน – ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ด าเนินงานโดยบริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล 
จ ากดั “พซีีเอม็” 
 

ในปี 2559 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงมีจ ำนวน 308.56 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ
ประมำณ 57.5 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นตำมไปสภำวะตลำดท่ีหดตวัลงท ำใหก้ำรขำยแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป
และสินคำ้อ่ืนๆ ลดลงเช่นกนั 

 
ในปี 2558 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงมีจ ำนวน 366.04 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน

เลก็นอ้ยประมำณ8.6 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของ รำยไดจ้ำกสินคำ้ซ้ือมำขำยไป 
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ในปี 2557 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงมีจ ำนวน 357.47 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนเป็น
จ ำนวน 93.7 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกสินคำ้ซ้ือมำขำยไป
เน่ืองจำกลูกคำ้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชว้สัดุก่อสร้ำง จึงท ำใหย้อดขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงลดลง 

          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
2557  

งบการเงินรวม 
2558 

งบการเงินรวม 
2559 

งบการเงินรวม 
 มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
- แผน่พ้ืนส ำเร็จรูป 242.88 67.94 195.64 53.45 183.52 59.48 
- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำงอ่ืน 114.59 32.06 170.40 46.55 125.04 40.52 
รวมรายได้ของพซีีเอม็ 357.47 100.00 366.04 100.00 308.56 100.00 

 จำกโครงสร้ำงรำยไดพ้บวำ่ พีซีเอม็ มีสดัส่วนกำรขำยเปล่ียนแปลงไปจำกปีก่อนๆ  โดยในปี 2559 พีซีเอม็มี
อตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 13.18% ใกลเ้คียงกบัปี 2558 ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 19.46% และปี 2557 ท่ี
มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 16.07% ในปี 2559 พีซีเอม็ มียอดซ้ือมำขำยไปลดลงเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกส่วน
งำนรับเหมำก่อสร้ำงไม่ไดมี้กำรรับงำนใหม่ ท ำใหย้อดสัง่ซ้ือปูน ซีเมนตมี์ยอดลดลง  นอกจำกน้ี สินคำ้พนงั
ส ำเร็จรูปแทบไม่ไดมี้กำรผลิตและขำยเลยในปี 2559 จึงท ำใหย้อดขำยลดลงเป็นอยำ่งมำก 
 

 บริษทัฯ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดควำมตอ้งกำร แผ่นส ำ เร็จรูป Precast จะกลำยเป็นที่ตอ้งกำรของตลำด 
เน่ืองจำกปัญหำค่ำแรง ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและระยะเวลำท่ีลดลงจำกกำรใช ้Precast ในกำรก่อสร้ำง แต่อยำ่งไรก็ตำม 
กำรท ำกำรตลำดของแผ่นส ำเร็จรูป Precast ยงัคงมีปัญหำอยูบ่ำ้งเน่ืองจำกลกัษณะกำรผลิตและกำรติดตั้งยงั
เป็นหน้ำที่ของผูผ้ลิตท ำให้มีลกัษณะเหมือนกำรขำยพร้อมติดตั้งซ่ึงจะมีควำมคลำ้ยกบักำรเป็นผูรั้บเหมำ 
นอกจำกน้ีกำรสร้ำงบำ้นในลกัษณะน้ีจะมีรูปร่ำงหนำ้ตำคลำ้ยกนั ในโครงกำรท่ีต่ำงกนั ซ่ึงถำ้มีควำมตอ้งกำร
ท่ีต่ำงกนั อำจจะตอ้งมีกำรสร้ำง แบบ Mold ใหม่ซ่ึงจะตอ้งมีกำรลงทุนเพ่ิมและใชเ้วลำในกำรผลิตเพ่ิมจำก
แบบเดิม ท ำให้ยงัไม่เกิดควำมคล่องตวัมำกนักในผลิตภณัฑ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมผลิตภณัฑ์ยงัอยู่ในช่วงกำร
พฒันำ และ มีแนวโนม้ท่ีตอ้งมีกำรปรับปรุงและออกแบบให้มีควำมยืดหยุน่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคเองก็
ตอ้งเปลี่ยนแปลงกำรรู้ผลิตภณัฑ์เพ่ิมข้ึนด้วย ซ่ึงในปัจจุบันรับงำนตำม Order ของลูกคำ้ที่ตกลงกันไว้
ล่วงหนำ้ ซ่ึงจะมีขอ้ดีในเร่ืองของกำรขำย แต่ก็มีขอ้เสียในเร่ืองของกำรผลิตท่ียงัไม่สำมำรถผลิตอยำ่งต่อเน่ือง
เตม็ท่ีเหมือนกำรผลิตสินคำ้ทัว่ไป ซ่ึงจะเนน้กำรผลิตในระดบั economy of scale. 
 

ผลการด าเนินงาน – พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ด าเนินงานโดยบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   “บิลท์ แลนด์” 
 
 ในปี 2559 BL และบริษทัยอ่ยมีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,895.2 ลำ้นบำท โดยรำยไดม้ำจำก BL เป็นจ ำนวน 1,890 
ลำ้นบำทและจำกบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวน 5.2 ลำ้นบำทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ ำนวน 1,655.8 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
691.7 เน่ืองจำกมีโครงกำรท่ีพร้อมโอนเพ่ิมข้ึน 2 โครงกำร อนัไดแ้ก่ โครงกำรเดอะเทมโป แกรนด ์สำทร-วฒุำกำศและ
โครงกำรเทมโป ควอด (สะพำนใหม่)ทั้งยงัมียอดกำรโอนต่อเน่ืองจำกโครงกำรเทมโป วนั รำมค ำแหง-พระรำม 9 
รวมถึงโครงกำรเก่ำอยำ่งโครงกำรเดอะเทมโป รัชดำและโครงกำรเทมโป เอม็ ติวำนนทก็์มียอดโอนเลก็นอ้ยจำกหอ้ง
ชุดคำ้งขำยในปีก่อน    
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 อตัรำก ำไรขั้นตน้ของปี 2559 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ 37.22% ปี 2558 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 32.90% 

ในขณะท่ีปี 2557 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ประมำณ 31.68%    
 

 ปัจจุบนับริษทัมียอด Backlog (สร้ำงเสร็จแลว้) ท่ียงัไม่ไดข้ำยและคำ้งโอนประมำณ 1,236.01 ลำ้นบำท 
 

 กำรวำงแผนเก่ียวกบักำรเติบโตของหน่วยงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์มีกำรคำดกำรณ์ให้มีควำมต่อเน่ืองของ
โครงกำรมำกข้ึน จำกเดิมท่ีมองวำ่กำรเติบโตของหน่วยงำนพฒันำอสังหำริมทรัพยจ์ะเป็นเพียงส่วนเติมเต็ม
ในบำงจงัหวะ และ เพื่อไม่ให้เสียโอกำสทำงศกัยภำพท่ีบริษทัฯ มีในแต่ละช่วงเวลำเท่ำนั้น    โดยแผนทำง
กำรตลำดยงัมองกำรก่อสร้ำงโครงกำรแนวรถไฟฟ้ำเป็นหลกั รวมไปถึงส่วนต่อขยำยด้วย โดยยงัคงให้
น ้ ำหนกัในเร่ืองของ ท ำเลท่ีตั้งโครงกำรเป็นส ำคญั เพรำะเช่ือวำ่ถำ้ท ำเลท่ีตั้งดีแลว้ แมก้ำรขำยจะไม่ไดล้งทุน
ในเร่ืองกำรประชำสมัพนัธ์มำกนกั ก็ยงัท ำใหโ้ครงกำรสำมำรถขำยตวัเองได ้  

 
 (ค) ฐานะการเงนิ 

 
 สินทรัพย์รวม  
 ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมประมำณ 5,056.30 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำประมำณ 197.14 ลำ้น
บำท   โดยบริษทัมีกำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมมำโดยตลอด  โดยรำยกำรท่ีลดลงมำกเป็นรำยกำรส ำคญัไดแ้ก่ เงิน
ลงทุนชัว่ครำว (เงินฝำกเพื่อกำรลงทุน)   ที่ดิน/ตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่กำรเพ่ิมข้ึนของ
ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนตำมกำรเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษทั 
 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
1. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น และรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ ในปี 2559 มียอดรวมกนัทั้งส้ิน 764.21 ลำ้น

บำทในขณะที่ปี 2558 มียอดรวมกันทั้ งส้ิน 516.29 ล้ำนบำท มียอดเพ่ิมข้ึน 247.92 ล้ำนบำทหรือ
ประมำณ 48.02% และเม่ือพิจำรณำ Aging ปี 2559 พบวำ่บริษทัมีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 1 ปีเพียงร้อย
ละ 3.27 ของลูกหน้ีทั้ งหมดโดยบริษัท ช้ีให้เ ห็นว่ำบริษัทวิธีบริหำรจัดกำรลูกหน้ีกำรค้ำได้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

บริษทัตั้งส ำรอง 100% ส ำหรับลูกหน้ีท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 1 ปีตำมนโยบำยของบริษทั ส ำหรับค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญในปี 2559 เป็นของส่วนงำนก่อสร้ำงประมำณ 15.32 ลำ้นบำท ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจ ำนวน
ประมำณ 3 ลำ้นบำทเป็นของส่วนงำนขำยแผน่พ้ืนส ำเร็จรูปท่ีเป็นยอดลูกหน้ีคำ้งช ำระ ท่ีเกิดข้ึนสะสม
และส่วนใหญ่เกิดในช่วงก่อนปี 2546 บริษทัฯ มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็ในลูกหน้ีคำ้ง
ช ำระเกิน 1 ปีตำมนโยบำยของบริษทัฯ และ เลือกตั้งส ำรองในบำงรำยท่ีพิจำรณำวำ่มีควำมเส่ียงดว้ย 

         (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2557 งบรวม 2558 งบรวม 2559 งบรวม 

ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ    
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 - คำ้งช ำระนอ้ยกวำ่ 1 ปี 508.26 399.07 477.67 
 - คำ้งช ำระเกิน 1 ปี 17.82 18.30 18.74 
รวมทั้งส้ิน 526.08 417.37 496.41 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18.52) (18.30) (18.30) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 507.56 399.07 478.11 
ลูกหน้ีอ่ืน 93.60 57.17 95.11 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 601.16 456.24 573.22 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 276.88 60.04 190.99 
รวมทั้งส้ิน 878.04 516.28 764.21 

ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วัน) 38 46 35 

2. สินค้าคงเหลือ ส้ินปี 2559 มียอดสินคำ้คงเหลือประมำณ 85.14 ลำ้นบำท โดยเป็นวสัดุก่อสร้ำงของธุรกิจ
ก่อสร้ำงประมำณ 49.36 ลำ้นบำทท่ีเหลือเป็นของบริษทัยอ่ยในส่วนผลิตและขำยวสัดุก่อสร้ำง  โดย
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 ท่ีมียอดสินคำ้คงเหลือประมำณ 75.84 ลำ้นบำท เป็นส่วนของงำนรับเหมำก่อสร้ำง
ประมำณ 41.11 ลำ้นบำท ท่ีเหลือประมำณ 34.73 เป็นของส่วนงำนผลิตและขำยแผน่พ้ืนส ำเร็จรูป  อตัรำ
กำรหมุนเวยีนของสินคำ้เฉล่ีย ปี 2559 มีประมำณ 2 เท่ำซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผำ่นมำ 

 
3. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัและบริษัทย่อยในงบการเงนิรวม ส้ินปี 2559 ปี 2558 และปี 2557  

แสดงมูลค่ำ 335.75 ลำ้นบำท 362.72 ลำ้นบำท และ 397.07 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  โดยกำรเพิ่มข้ึนของ
สินทรัพยเ์ป็นผลจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(เพ่ิมใน
ส่วนเคร่ืองมือและอปุกรณ์)   

 
งบกำรเงินรวมไดแ้สดงมูลค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีมีกำรรวมมูลค่ำส่วนเพ่ิมสุทธิ จำกค่ำเส่ือมรำคำ
จำกกำรตีรำคำใหม่ในท่ีดิน อำคำร และ เคร่ืองจกัร ของพีซีเอม็บำงส่วน  ซ่ึงในวนัท่ีมีกำรประเมินรำคำ 
ณ วนัท่ีมีกำรซ้ือเงินลงทุน มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยวธีิรำคำตลำดเพ่ิมข้ึนประมำณ 132 ลำ้นบำท และ 
อำคำรและอุปกรณ์โดยวธีิทดแทนประมำณ 30.61 ลำ้นบำท 

 
สภาพคล่อง 

ภาพรวมโดยสรุป 
 
ปี 2559 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนในภำพรวมประมำณ 163.47 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกผล

ประกอบกำรท่ีมีก ำไร บวกกบักำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเป็นผลให้บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวก
สุทธิท่ี 787.32 ลำ้นบำท  
 ส่วนกำรลดลงของกระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน 763.82 ลำ้นบำท เป็นส่วนของกำรช ำระเงินกูย้มืใหก้บั
สถำบนักำรเงินเพ่ือกำรลงทุนในส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ และกำรไถ่ถอนหุน้กูข้องบริษทัฯ และจ่ำยเงินปันผล 
ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของกำรลงทุนในสินทรัพย ์139.97 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนในสถำบนักำรเงิน  จึงเป็นผล
ใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

ส่วนท่ี 3 หนำ้  12  

 
 ภาพรวมกระแสเงนิสด / กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  

ปี 2559 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกสุทธิท่ี 787 ลำ้น ซ่ึงเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีผล
ประกอบกำรประมำณ 1,079.77 ลำ้นบำท บริษทัมีผลบวกจำกกำรไดม้ำของกำรลงทุนในท่ีดินและตน้ทุนโครงกำร
ระหวำ่งก่อสร้ำง ในขณะท่ีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนรวมถึงรำยไดรั้บล่วงหนำ้ลดลง ซ่ึงเม่ือรวมกบัรำยละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 

ปี 2558 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกสุทธิท่ี 56 ลำ้น เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีผล
ประกอบกำรประมำณ 460 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรำยละเอียดกำรใชจ่้ำยหลกัๆเช่น กำรใชไ้ปของกำรลงทุนในท่ีดิน
และตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง กำรเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี และรำยไดร้อเรียกเก็บ  จึงเป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับ
จำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 

ปี 2557 บริษทัมียอดเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกสุทธิท่ี 173 ลำ้น เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีผล
ประกอบกำรประมำณ 446 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรำยละเอียดกำรใชจ่้ำยหลกัๆเช่น กำรใชไ้ปของกำรลงทุนในท่ีดิน
และตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง กำรเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี และรำยไดร้อเรียกเก็บ  จึงเป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับ
จำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวกตำมท่ีกล่ำวมำ 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
ปี 2559 บริษทัได้ไถ่ถอนหุ้นกูจ้  ำนวน 400 ลำ้นบำท  ทั้ งยงัช ำระหน้ีเงินกูร้ะยะยำวบำงส่วนจำกสถำบัน

กำรเงินที่น ำมำลงทุนในส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และมีกำรจ่ำยเงินปันผลไป 154 ลำ้นบำทซ่ึงโดยรวมแลว้
บริษทัมียอดสุทธิเป็นลบจำกกิจกรรมจดัหำเงินประมำณ 763.82 ลำ้นบำท 

ปี 2558 บริษทั มีกำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงินเพือ่น ำมำใชล้งทุนในส่วนงำนอสังหำริมทรัพย ์และเป็นทุน
หมุนเวียนในกิจกำรประมำณ 320 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลไป 185 ลำ้นบำท จึงมียอดสุทธิเป็นบวกจำก
กิจกรรมจดัหำเงินประมำณ 135 ลำ้นบำท 

ปี 2557 บริษทัได้ออกหุ้นกู้ 400 ลำ้นบำท เพื่อน ำมำใช้ลงทุนในส่วนงำนอสังหำริมทรัพย์ และเป็นทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร และมียอดจ่ำยเงินปันผลประมำณ 123 ลำ้นบำท  สุทธิแลว้จึงมียอดเป็นบวกจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
ประมำณ 270.5 ลำ้นบำท 

 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 ในปี 2559 บริษทัมีกำรน ำเงินสดมำลงทุนในเงินออมประเภทต่ำงๆเพือ่ให้ไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย
ประมำณ 500 ลำ้นบำท ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของกำรถอนเงินสดจำกกำรฝำกค ้ ำประกนั และกำรจ่ำยเงินในส่วนของกำร
จดัหำสินทรัพยถ์ำวร เป็นผลให ้สุทธิแลว้มีเงินสดเพ่ิมข้ึนในกิจกรรมลงทุนประมำณ 140 ลำ้นบำท 

ในปี 2558 บริษทัมีกำรน ำเงินสดมำลงทุนในเงินออมประเภทต่ำงๆเพือ่ให้ไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย
ประมำณ 1,625 ลำ้นบำท ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของกำรถอนเงินสดจำกกำรฝำกค ้ำประกนั และกำรจ่ำยเงินในส่วนของกำร
จดัหำสินทรัพยถ์ำวร เป็นผลให ้สุทธิแลว้มีเงินสดลดลงในกิจกรรมลงทุนประมำณ 28 ลำ้นบำท 
 ในปี 2557 บริษทัมีกำรน ำเงินสดมำลงทุนในเงินออมประเภทต่ำงๆเพือ่ให้ไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย
ประมำณ 397 ลำ้นบำท  และลงทุนในสินทรัพยป์ระมำณ 43 ลำ้นบำท เมือ่รวมเบ็ดเสร็จแลว้มียอดเงินสดติดลบใน
กิจกรรมลงทุนประมำณ 500 ลำ้นบำท  
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          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 

2557 
งบการเงิน

รวม 

2558 
งบการเงิน

รวม 

2559 
งบการเงิน

รวม 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  350.52 442.29 935.53 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน 12.26 (410.16) 116.52 
ส่วนเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวยีน (189.33) 23.47 (264.73) 
   กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 173.45 55.60 787.32 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (500.80) (27.76) 139.97 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 270.48 135.06 (763.82) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (56.87) 162.90 163.47 
เงินสดตน้งวด 438.00 381.12 544.02 
เงินสดปลำยงวด 381.12 544.02 707.49 

  
 
หนีสิ้น 
 บริษทัมียอดหน้ีสินส้ินปี 2559 ประมำณ  3,016.34 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 828.20 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำร
ลดลงของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู ้400 ลำ้นบำท และช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
209.25 ลำ้นบำทเป็นส ำคญั โดยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.48 โดยถำ้คิดยอดหน้ีท่ีเป็นหน้ีเงินกูท่ี้มี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 
 
 หนีเ้งนิกู้ระยะยาว  
 มียอดทั้งส้ิน 211.38 ลำ้นบำท เป็นของบิลท ์แลนดท่ี์กูม้ำเพ่ือกำรด ำเนินงำนธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์ซ่ึงจะหมด
ลงในปีท่ีมีกำรโอนท่ีพกัอำศยั ส้ินปี 2559 มียอด 211.38 ลำ้นบำท ปี 2558 มียอด 420.63 ลำ้นบำท ปี 2557 มียอด 99.97 
ลำ้นบำท 
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
 ทุนจดทะเบยีน   

ตำมมติท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 มีมติให้บริษทัฯ เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ ำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท  คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60,000,000 บำท  
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  354.68 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 368.68 ลำ้นบำทเพื่อรองรับกำรเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ ำนำจทัว่ไป(General Mandate) 

ตำมมติท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 มีมติให้บริษทัฯ ลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท  คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60,000,000 บำท  จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  368.68 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 308.68 ลำ้นบำท 
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 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  ส่วนเกินมูลค่ำหุน้เกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 47 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 3.25 บำท
ต่อหุน้ จำกรำคำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยไดรั้บเงินสุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
144.84 ลำ้นบำท ท ำใหเ้กิดส่วนเกินมูลค่ำหุน้ประมำณ 97.84 ลำ้นบำท 
 
 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั - จากการลงทุนในบริษัทย่อย   

ในไตรมำสแรกปี 2547 บริษทัไดมี้กำรลงทุนในหุ้นสำมญัของพีซีเอ็มร้อยละ 99.9998 จ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน 
499,993 หุน้มูลค่ำหุน้ละ 10.00 บำท โดยจ่ำยช ำระเป็นหุน้ของบริษทัจ ำนวน 8,013,536 หุน้มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท เป็นผล
ใหเ้กิดส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำซ้ือขำยกบัรำคำยติุธรรมหลงัจำกท่ีไดมี้กำรตีรำคำใหม่ในท่ีดิน อำคำร และ เคร่ืองจกัร ของ
พีซีเอม็จ ำนวนประมำณ 186.54 ลำ้นบำท 
 ณ ส้ินปี 2548 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมำณ 608.8 ลำ้นบำทสุทธิหลงัจำกท่ีไดมี้กำรเพ่ิมทุนโดยกำรน ำ
หุ้นเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บเงินจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้น 144.84 ลำ้นบำท ซ่ึงในปี
นั้นเองบริษทัมีกำรประชุมวสิำมญัคร้ังท่ี  1/2548 ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินทั้งส้ิน 38.25 ลำ้นบำท และในปีเดียวกนั
ไดมี้กำรขำยหุ้นบริษทั ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั ที่ถือไวร้้อยละ 60 ท ำให้ตอ้งตดัส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
ออกไป อีกจ ำนวน 40.64 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก ำไรประจ ำปีท่ี 83 ลำ้นบำทเป็นผลให้มียอดส่วนของผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยท่ี 608.8 ลำ้นบำท โดยในปี 2549 มีกำรจ่ำยเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอีกหุน้ละ 0.20 บำท เป็นเงินจ ำนวน  40 ลำ้นบำท ซ่ึง
เม่ือรวมกบัผลขำดทุนประจ ำปี 2549 อีกจ ำนวน 39.1 ลำ้นบำทเป็นผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นในปี 2549 มียอดลดลงเหลือ
เพียง 529.4 ลำ้นบำทเท่ำนั้น  
 ในปี 2550 บริษทัประกำศงดจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกบัปี 2549 และมีผลขำดทุนอีก 24.8 ลำ้นบำท จึงเป็นผล
ให้ มีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอีกเป็น 504.60 ลำ้นบำทเท่ำนั้น  ซ่ึงเมื่อรวมกบัยอดก ำไรสุทธิในปี 2551 จ ำนวน 40.51 
ลำ้นบำท จึงท ำให้ในปี 2551 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมำณ 545 ลำ้นบำท โดยกนัเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยไว้
เพ่ิมข้ึนอีก 1.95 ลำ้บำทรวมเป็น 10.35 ลำ้นบำท  ในปี 2552 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 
2551 จ ำนวน 10 ลำ้น และกนัส ำรองเพ่ิมข้ึนอีก 1.25 ลำ้นบำทท ำให้มี ก ำไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ประมำณ 11.60 
ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก ำไรสุทธิของปี 2552 แลว้บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมำณ 547.69 ลำ้นบำท และในปี 
2553 บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี 2552 จ ำนวน 10 ลำ้น และกนัส ำรองเพ่ิมข้ึนอีก 4.37  
ลำ้นบำทท ำให้มีก ำไรสะสมส่วนที่จดัสรรแลว้ประมำณ 15.97 ลำ้นบำท ซ่ึงเมื่อรวมกับก ำไรสุทธิของปี 2553 แลว้
บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 601.33 ลำ้นบำท 
 ในปี 2556 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 260.85  ลำ้นบำท กนัเงินเขำ้ส ำรองประมำณ 7.22 ลำ้นบำทรวมเป็นเงิน
ส ำรองตำมกฏหมำยประมำณ 30.36 ลำ้นบำท    บริษทัมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินประมำณ 86 ลำ้นบำท และเป็นหุ้น
จ ำนวน77 ลำ้นบำท (ท ำใหทุ้นเรือนหุน้เพ่ิมข้ึน)  รวมกำรปรับผลประโยชน์พนกังำนอีกประมำณ 24.39 ลำ้นบำท เป็น
ผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 1,108.6 ลำ้นบำท    
 ในปี 2557 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 305.90  ลำ้นบำท กนัเงินเขำ้ส ำรองประมำณ 6.50 ลำ้นบำทรวมเป็นเงิน
ส ำรองตำมกฏหมำยประมำณ 36.87 ลำ้นบำท    เป็นผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมำณ 1,291.04 ลำ้นบำท  
 ในปี 2558 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 303.37  ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมำณ 1,408.90 ลำ้นบำท ไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 
   ในปี 2559 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิ 785.40  ลำ้นบำท มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมำณ 2,039.96 ลำ้นบำท ไม่
ตอ้งกนัเงินส ำรองตำมกฏหมำยเน่ืองจำกมีกำรกนัยอดดงักล่ำวครบตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดแลว้ 
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(ง) ปัจจยั ข้อมูล และอทิธิพลทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเสนอจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 1.00 
บำท   
 

 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2559 ผูบ้ริหำรไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ บริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษทัฯ” หรือ “PREB” หรือ “ผูข้ำย”) วำ่มีผูส้นใจเขำ้ลงทุนกบั บริษทั บิลท์ แลนด์จ ำกดั (มหำชน) (“BL”)หลำยรำย
ทั้งในแบบซ้ือขำยกิจกำรและร่วมทุนแต่ยงัไม่มีควำมชดัเจนมำกนัก และขอให้คณะกรรมกำรอิสระเป็นผูพิ้จำรณำ
ประเด็นและเง่ือนไขในกำรซ้ือขำยดงักล่ำว ต่อมำภำยหลงัมีเพียง คุณชยัรัตน์ ธรรมพีร (“ผูซ้ื้อ”) ท่ีไดส่้งหนงัสือลงวนัท่ี 
10 พฤศจิกำยน 2559 แสดงเจตจ ำนงในกำรเสนอซ้ือหุน้ BL รวมถึงบริษทัยอ่ยของ BL อนัไดแ้ก่ บริษทั บิลท์ ฮำร์ท 
จ ำกดั (“BH” หรือ “บริษทัยอ่ย”) ใหแ้ก่บริษทัฯอยำ่งเป็นทำงกำรเพื่อพิจำรณำ หลงัจำกบริษทัฯ ไดท้ ำกำรเจรจำต่อรอง
เก่ียวกบัรำคำและเง่ือนไขในกำรซ้ือขำยแลว้เม่ือวนัท่ี 17  กุมภำพนัธ์2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของPREBไดมี้มติ
อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรขำยเงินลงทุนในBLจ ำนวน 299,999,998 หุน้ (หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.999 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด) รวมถึงบริษทัยอ่ย (BH)ซ่ึง BL เป็นผูถื้อหุน้จ ำนวน 9,997 หุน้ (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.97 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด)ให้คุณชยัรัตน์ ธรรมพีรรวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 899,999,994 บำท ซ่ึงเป็นรำคำ
หลงัจำก BL จ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 299,999,998 บำท ใหแ้ก่ PREB แลว้ 
 
 เง่ือนไขในกำรท ำเขำ้รำยกำรน้ี ผูซ้ื้อไดต้กลงวำงเงินมดัจ ำจ ำนวน 10 ลำ้นบำทและเงินประกนัควำมเสียหำย
จ ำนวน 200 ลำ้นบำท (ในรูปแบบหนงัสือค ้ำประกนัจำก ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)) เพือ่เป็นหลกัประกนั
กำรซ้ือขำยซ่ึงในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุในบนัทึกควำมเขำ้ใจระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย ลงนำมวนัท่ี 17 
กุมภำพนัธ์ 2560ผูข้ำยจะสำมำรถบงัคบัเอำกบัเงินมดัจ ำและเงินประกนัดงักล่ำวได ้นอกจำกน้ี ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะไม่รับ
โอนหุน้ท่ีซ้ือทั้งหมด หำก BL ยงัมิไดช้ ำระหน้ีทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืจำก PREB และหน้ีกำรคำ้ระหวำ่งกนั รวมถึงปลดภำระ
ค ้ำประกนัของ PREB ต่อภำระสินเช่ือของ BL ใหเ้สร็จส้ิน รำยละเอียดหน้ีสินระหวำ่ง PREB และ BL (อำ้งอิงจำก
บนัทึกควำมเขำ้ใจระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย ลงวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2560) ดงัแสดงในตำรำงต่อไปน้ี  
 
ล าดบั ประเภทของหนี้ จ านวนเงิน ผู้เป็นเจ้าหนี ้ ผู้เป็นลูกหนี้ 

1 หน้ีเงินกูย้มืตำมตัว๋สัญญำใชเ้งิน 480,003,619.61 บำท PREB BL 
2 หน้ีกำรคำ้ – โครงกำรเดอะ เทมโป 

แกรนด ์วฒุำกำศ 
127,962,884.22 บำท หกั เงินค ้ำประกนั 
6,398,144.21 บำท หกั ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 

3,587,744.42 บำท สุทธิ 117,976,995.59 บำท 

PREB BL 

3 หน้ีกำรคำ้ – เงินประกนัผลงำน 45,671,417.94 บำท PREB BL 
4 หน้ีผลประโยชน์พนกังำน 2,361,082.00 บำท BL PREB 
5 หน้ีตำมภำระค ้ำประกนั – หน้ีค ้ำ

ประกนัต่อ ธนำคำร ไทยพำณิชย ์
จ  ำกดั (มหำชน) 

1,127,000,000.00 บำท PREB BL 

ท่ีมำ: เอกสำรแนบทำ้ย 2 ของบนัทึกขอ้ตกลงระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย ลงวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560 
* ภำระหน้ีจำกกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ทั้งน้ี ภำระหน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดโ้ดยข้ึนอยูก่บักำรโอนยำ้ยพนกังำน ณ วนัท่ีไดท้ ำกำรซ้ือขำย 

*
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ตำมบนัทึกควำมเขำ้ใจระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ลงนำมเม่ือวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2560)ระบุเง่ือนไขวำ่ ผูซ้ื้อยนิยอมท่ีจะไม่
รับโอนหุน้ท่ีซ้ือทั้งหมด หำก BL ยงัมิไดช้ ำระหน้ีทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืจำก PREB และหน้ีกำรคำ้ระหวำ่งกนั รวมถึงปลด
ภำระค ้ำประกนัของ PREB ต่อภำระสินเช่ือของ BL ใหเ้สร็จส้ิน หำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร้ังน้ีจะถือวำ่ไม่สมบูรณ์BL 
จะยงัคงสถำนะเป็นบริษทัลูกและ PREB ยงัตอ้งรำยงำนผลประกอบกำรโดยรวม (Consolidated basis)  
 

มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2559 

แหล่งรายได้ (หน่วย : พนัล้านบาท) 
 มูลค่างาน
คงเหลือส้ินปี 

2558  

 รายได้ 
2559  

 มูลค่างาน
เพิม่ขึน้ใน 
2559 

มูลค่างาน
คงเหลือส้ินปี 

2559 

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ
ภายใน
ปี 2560  

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ

ภายในปี 
2561 

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ

ภายในปี 
2562 

งำนในกลุ่ม AP  - - - -    
งำนอ่ืนๆ นอกกลุ่ม AP 6.90 3.12 3.71 7.39 60% 32% 8% 
รวม 6.90 3.12 3.71 7.39 60% 32% 8% 
อัตราส่วนของงานในกลุ่มต่อทัง้หมด 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60% 32% 8% 

 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้         ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น   ไม่เป็นเท็จ   ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด   หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

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

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื ่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้   ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้
บริษทัไดม้อบหมายให้  นายวิโรจน์ เจริญตรา หรือ นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายวิโรจน์ เจริญตรา หรือ นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั  ก ากบัไว ้ บริษทัจะ
ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ              ต  าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ชัยรัตน์ ธรรมพีร 

2 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม วิโรจน์ เจริญตรา 

3 นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม สิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการ วิโรจน์ เจริญตรา 

หรือ นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั กรรมการ สิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  1 

 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่ 23  กมุภาพนัธ์ 2560 
1.1 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

นำยชชัวำล พรรณลำภ 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
22 มี.ค.2547 

73 -M.Sc., Fort Hays Kansas State 
College, U.S.A  
-ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DCP รุ่นท่ี  88/2007 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
RCP รุ่นท่ี  12/2005 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
ACP รุ่นท่ี 9/2005 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 11/2004 
 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2547-ปัจจุบนั 
2547 - เม.ย.59 
2540 - ส.ค.57 

 
 
 

2537-ปัจจุบนั 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 

 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง  
 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. ประกนัคุม้ภยั  
 
บจก.สยำมเทเลคอมแอคเซส 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจโอน
และรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
 
 
ประกนัวินำศภยั 
 
ติดตั้ง-บ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  2 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

นำยชยัรัตน์  ธรรมพีร 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
รองประธำนกรรมกำร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ. 2547

61 -ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ  
Angelo State University, Texas, 
U.S.A. 
-ปริญญำตรี นิติศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง  
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DCP รุ่นท่ี  205/2015 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
RCP รุ่นท่ี  16/2007 
 -กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 45/2005 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
FN รุ่นท่ี 8/2004 
-ปริญญำบตัร จำกวิทยำลยั ป้องกนั

1.55 
 

(เม่ือรวม
สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นของ
คุณ
ปรำณี 
ธรรมพรี 
ท ำให้มี
สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นเป็น 
2.16%) 

-  
มี.ค.59 -ปัจจุบนั 
2547-26 กพ.59 
2542-เม.ย.58 

 
 

พ.ค.59 – ปัจจุบนั 
มี.ค.52-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 

 
2544-ปัจจุบนั 
2544-ปัจจุบนั 

2550-มี.ค.55 
2547-มี.ค.55 

2537-มี.ค.55 
2547-ก.พ.55 
2546-ก.พ.55 

 
 

 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
สมำคมอำคำรชุดไทย 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

บจก. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
บจก. สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์
บจก. สแควร์ ริทซ ์พลำซ่ำ 
บจก.ซีอำร์ แอสเซท 

บจก. พีรนนท ์

บจก. ปทุมวนั แอสเซท 

บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส 
บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) 
 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 
 
สมำคม 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง 
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
ภตัตำคำร 
ภตัตำคำร 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

บริกำรทำงกำรเงิน 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  3 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

รำชอำณำจกัร หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 47 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)รุ่นท่ี 16 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้น
วิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 5 

นำยวิโรจน์  เจริญตรำ 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ. 2547

52 -ปริญญำโท วิศวกรรมโครงสร้ำง  
George Washington University, 
U.S.A. 
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN 
รุ่นท่ี 10/2004 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP  รุ่นท่ี 13/2004 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20 
-ปริญญำบตัร จำกวิทยำลยั ป้องกนั
รำชอำณำจกัร หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 26 

18.32 
 

(เม่ือรวม
สดัส่วน 

กำรถือหุ้นโดย
บุตรสำวคือ 
นำงสำวน
ภสัสร เจริญ
ตรำและ
บตุรชำย
เดก็ชำย 

วีริศ เจริญตรำ 
รวมแลว้มี

สดัส่วนกำรถือ
หุ้น 26.33%) 

เป็นสำมี
ของนำง
ภควิภำ 
เจริญตรำ 

 
2547-ปัจจุบนั 

 
 

มี.ค.52-ปัจจุบนั 
 

 
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษัทจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

องค์กร/บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  4 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

นำงภควิภำ เจริญตรำ 

กรรมกำรตวัแทนผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 ก.ย.2548 

51 -ปริญญำโท กำรเงิน-กำรตลำด 
Eastern University, Pennsylvania, 
U.S.A. 
-ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 46/2005 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
Anti-Corruption for Executive 
Program ACEP  
รุ่นท่ี 4/2012 
-กำรสมันำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
Anti-Corruption Seminar CAC 1/2013 
- Certified Financial Planner (CFP) จำก
สมำคมนกัวำงแผนกำรเงินไทย (TFPA)  
- อบรมหลกัสูตรวิทยำกำรประกนัภยั
ระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 3/2556 

0.00 เป็นภรรยำ
ของนำย
วิโรจน์ 
เจริญตรำ 

 
2548-ปัจจุบนั 

 
 

มี.ค.59 - ปัจจุบนั 
ก.ค.54-ก.พ.59 

 
 
 

 
กรรมกำร 
 
 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยพนัธมิตร
ธุรกิจ 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.  พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก.เอไอเอ 
บจก.เอไอเอ 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจประกนัชีวิต 
 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  5 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ.2547 

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

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2547-ปัจจุบนั 

 
 

 
2554 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก.จำมจุรี ยไูนเตด็ 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
 

นำยศรำวธุ บุษยรัตน์ 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
10 ก.พ.2547 

68 -M.A (Economics) Old Dominion 
University Virginia, U.S.A 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  
DCP รุ่นท่ี 41/2004 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
มี.ค.54 – ปัจจุบนั 
2547 - 2554 

 
 

พ.ย.58 - ปัจจุบนั
ส.ค.54 - ปัจจุบนั 

 
 

 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์ 
บมจ. พรีบิลท ์ 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก.โอพีจีเทค 
บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ 
 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปำลม์ 
ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  6 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

นำยแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
21 เม.ย.2548 

52 -ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-M.Sc. University of London 
-Fellowship  Royal College of 
Surgeons of Glasgow, U.K.  
-ปริญญำตรี แพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DCP  รุ่นท่ี 69/2006 (ไดรั้บวฒิุบตัรจำก
กำรผำ่นกำรสอบ Director Examination 
จำก สถำบนั IOD แห่งประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย) 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN 
รุ่นท่ี 25/2006 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP  รุ่นท่ี 46/2005 
-หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2548-ปัจจุบนั 

 
 

เม.ย.60 – ปัจจุบนั 
 

2556 –ปัจจุบนั 
มี.ค.49 –ปัจจุบนั 

 
 

 
กรรมกำร 
 
 
เลขำธิกำร 
 
กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย ์ระดบั 9 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
สมำคมศลัยแพทยร์ะบบทำงเดินปัสสำวะ
แห่งประเทศไทย (ในพระบรมรำชูปถมัภ)์ 
บจก.นำโน เมดดิคอล เทคโนโลยี 
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล 
 
 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
สมำคมวิชำชีพ 
 
น ำเขำ้เคร่ืองมือแพทย ์
รำชกำร 
 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  7 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

ระดบัสูง (บ.ย.ส.)รุ่นท่ี 19 
-หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพื่อ
ประชำธิปไตย (นธป.)รุ่นท่ี 5 
 

นำยประสงค ์ ประภสัสรำทิตย ์

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 มิ.ย.2550 

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

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

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

 
 

2553 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 

 
 

กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก.นำนมัง่มี บิสซิเนส 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
ให้เช่ำหอ้งพกั 

นำยศิริชยั สมบติัศิริ 

กรรมกำรอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 กนัยำยน 2559 

63 -Advanced Management Program, 
Harvard Business School 
- M.B.A.-Finance, University of 
Southern California 
-บญัชี (เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำบตัร จำกวิทยำลยั ป้องกนั
รำชอำณำจกัร หลกัสูตร วปอ. 4515 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

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

 
เม.ย.53 – ปัจจุบนั 
เม.ย.43 – ก.ย.56 

 
 

 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.น ้ำตำลบุรีรัมย ์
 
บมจ.โอเอชทีแอล 
บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
Holding Company 
 
โรงแรม 
ธนำคำร 
 
 



   บริษัท พรีบลิท์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2557 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 

  เอกสารแนบ 1 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้  8 

 

ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 25/2004 
 
 

 
ม.ค.57 – ปัจจุบนั 

 

 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

 
ธนำคำร 

นำยวิลำศ  ปิลกศิริ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
เลขำนุกำรบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
21 เม.ย.2548 

64 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 45/2005 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN  
รุ่นท่ี 8/2004 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
CSP  รุ่นท่ี 27/2008 

0.23 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2551-ส.ค.59 
2548-ส.ค.59 

 
ก.ย.53-เม.ย.58 

 
 

2543-ปัจจุบนั 
 

มี.ค.52 – ก.ย.58 
 
 

 
เลขำนุกำรบริษทั 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ,กรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 
 
บมจ.บิลท ์แลนด ์
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ 
ก่อสร้ำง 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

นำยณฐ หงศล์ดำรมภ ์

เลขำนุกำรบริษทั 

47 -ปริญญำโท พำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง

-  
พ.ย.59-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

 
เลขำนุกำรบริษทั 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
รับเหมำก่อสร้ำง 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 พฤศจิกำยน 2559 

-ประกำศรับรองควำมรู้ส ำหรับกำร
ปฏิบติังำนในงำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
(FA License)  
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
CSP  รุ่นท่ี 69/2016 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 124/2016 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
APCG รุ่นท่ี  20/2015 

เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

 
 

ม.ค. 54 – ปัจจุบนั 
พ.ค.57 – ปัจจุบนั 

 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บจก.บิลท ์ฮำร์ท 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
 
บริหำรอำคำรชุด 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

นำยสิทธิพร  ทรวงแสวง 64 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
-Associate Civil Engineer No 6143 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 
 

พ.ค.56- พ.ค.57 

 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยก่อสร้ำง 
 
 
กรรมกำร 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
  
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำง 
กำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ควำมสมัพั
นธ์ทำง

ครอบครัว
ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 

นำยชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 49 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
-กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี  123/2016 

0.02 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 
 

ก.ย.58-ปัจจุบนั 
 

 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสร้ำงอำวโุส 
 
 
กรรมกำร 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
 

นำยพลูสิน  ชำตะกูล 47 -ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

0.00 
(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถือ
หุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2548-ปัจจุบนั 

 

 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคุมตน้ทุน 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

 
รับเหมำก่อสร้ำง 
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ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือบริษทัที่เกี่ยวข้อง

รายช่ือบริษทั บริษทั

รายช่ือ PB PCMC BL BH

นายชชัวาล  พรรณลาภ  X

นายชยัรัตน์  ธรรมพีร  A , /  A , /  A , / ,Z

นายวิลาศ  ปิลกศิริ  A , //

นายวิโรจน์  เจริญตรา  A , //  A , //

นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั  A , /

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง  Y

นายศราวธุ  บุษยรัตน์  Y

นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย์  Y

นายศิริชยั  สมบติัศิริ /

นางภควิภา  เจริญตรา /

นายณฐ  หงศล์ดารมภ์  A , /  A , /

นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ /

นางสาวนฤนาถ  เอ่ียมตระกูล  A , /

นายพลูสิน  ชาตะกูล

นายอชิตศกัด์ิ  บรรจงโพธ์ิกลาง /

นางกาญจนา  ปิยสาธิต /

นายบณัฑิต  ศิริสวสัด์ิ /

นายธนภทัร  ตวงทอง /

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ                    X=ประธานกรรมการ                      //=กรรมการผูจ้ดัการ    

Y=กรรมการตรวจสอบ    Z=ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร          A= กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

PB  = บมจ.พรีบิลท์ PCMC  =บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

BL  =บมจ.บิลท ์แลนด์ BH        =บจ.บิลท ์ฮาร์ท

บริษทัย่อย
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1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท
เน่ืองจำกนำยวลิำศ  ปิลกศิริ ท่ีด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ ตั้งแต่ 9 กรกฎคม 2551 ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่ง

กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2559   ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559  เมื่อ
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 
14 พฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั  

 
คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัทฯ 
1. มีควำมรอบรู้และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงบทบำทหน้ำที่ที่เก่ียวขอ้งกบังำนเลขำนุกำรบริษทัฯ

ไดแ้ก่ หน้ำที่ของกรรมกำร หน้ำที่ของบริษทัฯ และมีควำมรู้ดำ้นกฎและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ศึกษำหำควำมรู้ และติดตำม ขอ้มูล ข่ำวสำร เพ่ือพฒันำกำรปฎิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

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

3. ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ช่ือเสียง และภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเก็บรักษำควำมลบัของบริษทัฯได้
เป็นอยำ่งดี 

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยงำนต่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอก
บริษทัฯ 

 
เลขำนุกำรของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญติั

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

หน้าทีต่ามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมดีงันี้
1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี

  ก. ทะเบียนกรรมกำร
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั

 ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วน

ไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด
นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบริษทัฯ (หรือคณะกรรมกำรบริษทั) มอบหมำยดงัน้ี
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 ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฎิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลใน
กำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

 ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้
 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัให้ปฎิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติที่

ประชุมผูถื้อหุน้
 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล เช่น ส ำนกังำนกลต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลกำร

เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลและสำธำรณชน ให้ถูกต้อง
ครบถว้นตำมกฎหมำย

 จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่
 หนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 



                   บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

เอกสารแนบ 2 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือบริษัทย่อย 
                 รายช่ือกรรมการ 

บริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล จ ากดั บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จ ากดั 

นำยชยัรัตน์ ธรรมพีร A,/ A,/,Z  
นำยวโิรจน์  เจริญตรำ  A,//  
นำยวลิำศ ปิลกศิริ A,//   
นำยณฐ  หงศล์ดำรมภ ์  A,/ A,/ 
นำงสำวนฤนำถ  เอ่ียมตระกลู  A,/  
นำยอชิตศกัด์ิ  บรรจงโพธ์ิกลำง  /  
นำงกำญจนำ  ปิยสำธิต  /  
นำยบณัฑิต  ศิริสวสัด์ิ  /  
นำยธนภทัร  ตวงทอง  /  
นำยชยัรัตน์  สุวพฒัน์  /  
นำยนิมิต  จิตติปำลนนัท ์   A,/ 
นำยวรเลิศ บุญสนัติสุข   A,/ 

หมำยเหตุ : 

/ = กรรมกำร  ,   // =  กรรมกำรผูจ้ดักำร  ,  Z =  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  , A = กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 



                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

เอกสารแนบ 3 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฎบิัตงิานของบริษทั 

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

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ/คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช่วงเวลา 
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน 

นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสง
รอบ 

-หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
-เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
 

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

-ประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวิชำ กำรสอบบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี สถำบันเทคโนโลยี- 
รำชมงคล วิทยำเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  

-ปริญญำตรี ศิลปะศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

-ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หลกัสูตร ภำษี
ศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต และอำกรแสดมป์ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ 
ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และภำษีอำกรระหว่ำง
ประเทศ 

-วฒุิบตัรโครงกำร “กำรพฒันำผูส้อบบญัชีตลำดทุน” ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และสภำวชิำชีพบญัชีฯ 

-วฒิุบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 7 สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
-วุฒิบตัรจำกสภำวิชำชีพบญัชีฯ หลกัสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยีย่ม
ส ำนกังำนสอบบญัชี เพื่อกำรรับรองคุณภำพภำยใตม้ำตรฐำน ISQC1 รุ่นท่ี 3 

-วุฒิบัตร จำกสมำคมสโมสรนักลงทุน หลักสูตร “วิธีปฏิบัติหลังได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน” 

2557 -  ปัจจุบนั 
 
 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 
 

2543 - 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบริหำรดำ้นกำร
ตรวจสอบ 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ 

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



                     บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

เอกสารแนบ 3 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 2 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช่วงเวลา 
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน 

นำงสำวปิยมำศ  เรืองแสง
รอบ (ต่อ) 

-หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
-เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

 
 

-กำรอบรมสมัมนำอ่ืน ๆ (ในช่วงปี 2555-2559) 
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด 
- วิธีกำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรป้องกนัทุจริตในองคก์ร 
- Data Analytics for Internal Audit 
- แนวทำงกำรควบคุมภำยในส ำหรับบริษทัท่ีเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรัพย ์
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับบริษทัที่เตรียมข้อมูลจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
- Update มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินปี 2558 ทิศทำงของนกับญัชี

ไทยกบั AEC 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- ธุรกิจยุค Digital กบัควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำย 

 

 



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

เอกสารแนบ 4 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 -ไม่ม-ี 



 บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 ปี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2559 

เอกสารแนบ 5 

เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 

อ่ืนๆ 
 

 -ไม่ม-ี 


	สารบัญ

