




สารจากกรรมการผู้จัดการ 
 

 

 ในปี 2564 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได ้3,904.86ลา้นบาท และมีกาํไรต่อหุ้น

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 1.115 บาท/หุ้น โดยเม่ือรวมรายไดข้องบริษทัในเครือแลว้ ทาํให้มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 

4,564.79 ลา้นบาท มีกาํไรต่อหุน้ตามงบรวม 0.783 บาท/หุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเสนอจ่ายปันผลในอตัรา 

0.40 บาท/หุน้ โดยจะนาํเขา้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2565 เพ่ือขออนุมติั  

  สําหรับในปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงระบาดเป็นระลอก ยงัคงส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประทศ แมว้า่จะมีการคิดคน้วคัซีนออกมาไดก็้ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถสร้างความ

เช่ือมัน่กลบัมาสู่ระดบัปกติได ้  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลงัจากความพยายามหลายดา้นทั้งภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาล รวมถึงการปรับตวัของภาคประชาชน จึงทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมของปี 2564 ท่ีผ่านมายงัพอประคอง

ตวัไปได ้สาํหรับงานก่อสร้างบริษทัฯ ยงัสามารถหางานและสร้างรายไดแ้ละกาํไรไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ   ส่วน

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยบ์ริษทัฯ มีแผนเปิดโครงการแนวราบ 2 โครงการ   

สาํหรับปี 2565 เม่ือพิจารณาจากงานในมือของบริษทัฯ (Backlog) ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และ

ธุรกิจผลิตผลิตแผน่พ้ืนสาํเร็จ รวมไปถึงผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   บริษทัฯ เช่ือวา่จะ

สามารถสร้างรายได ้และ กาํไรไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่ปีท่ีผ่านมา แต่อยา่งไรก็ตามการบริหารงานดา้นกระแสเงินสดยงัคง

เป็นเร่ืองสําคญั ดว้ยเช่ือว่าการมีเงินสดท่ีเพียงพอจะทาํให้บริษทัฯไดเ้ปรียบในภาวะท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวัใน

ขณะน้ี   

 สุดทา้ยน้ีผมและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนผมและ

ฝ่ายบริหาร รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯ ดว้ยดีตลอดมา ซ่ึงผมจะนาํพาบริษทัฯ ใหมี้ความกา้วหนา้มัน่คง ดว้ย

ความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของท่านผูถื้อหุน้ตลอดไป 

             

                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                   (นายวโิรจน์  เจริญตรา) 

        กรรมการผูจ้ดัการ 

          25 มีนาคม 2565 
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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนินงาน 

 

1. โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

บริษทั พรีบิลท์ จาํกดั(มหาชน) (“PREB” หรือ “บริษทัฯ”) มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีในงานก่อสร้างอาคารสูงให้แก่

ลูกคา้ในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ เช่น อาคารท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม อาคารเพ่ือการพาณิชย ์โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และในพ้ืนท่ีท่ีมีทาํเลดีนอกเขตเมืองเป็นส่วน

ใหญ่ โดยบริษทัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงซ่ึงส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในดา้นการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  ใหแ้ลว้เสร็จไดต้ามแผนงานอีกดว้ย 

บริษทัฯ ยงัมีบริษทัยอ่ย คือ 1) บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั (“PCM”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง เช่น แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป เสาเข็ม คอนกรีตเสริมใยแกว้ คอนกรีตสําเร็จรูป มีการพฒันาคุณภาพ วิธีการผลิต ตลอดจน

ขั้นตอนในการติดตั้ง เพ่ือใหไ้ดว้สัดุท่ีตอบโจทยลู์กคา้ 2) บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั (“PBH”) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการ

อ่ืน เนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ คือ ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยเลือกลงทุน

ในโครงการท่ีสามารถให้ผลตอบแทนไดอ้ยา่งน่าพอใจ ผูร่้วมทุนมีธรรมาภิบาลท่ีดี มีความเช่ียวชาญทั้งในดา้นธุรกิจ มีช่ือเสียง

บริเวณท่ีดาํเนินโครงการ นอกจากน้ี PBH ยงัมีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“PREB-D”) (เดิมช่ือ บริษทั 

อีส แอม อาร์ จาํกดั (“IAA”)) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยใหค้วามสาํคญักบัทาํเลท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือสร้างท่ีอยูอ่าศยั

ท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงไดน้าํความรู้ในการบริหารตน้ทุน ตลอดจนประสบการณ์การบริหารงานมาใช้

ในการดาํเนินโครงการใหไ้ดรั้บผลตอบแทนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

 

1.1.1 วสัิยทศัน์ของบริษัทฯ  

มุ่งพฒันาบุคลากร และความปลอดภยั เพ่ือเสริมสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ โดยรักษามาตรฐาน 

ทั้งดา้นคุณภาพ เวลา และบริการท่ีดี 

พนัธกิจ 

 พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการทาํงาน มีความรับผิดชอบตอ่หนา้ท่ี และลูกคา้สร้างงานคุณภาพดว้ย

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัสากล ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยา่งทนัเวลา 

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อสงัคม ควบคู่กบัการดูแล

รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ค่านิยมหลกั 

 ทาํงานอยา่งมืออาชีพ มีนวตักรรมสร้างสรรค ์ ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีวสิยัทศัน์ เป็นมิตร จริงใจ 

เช่ือถือได ้
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บริษทัฯ (ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง) 

บริษทัไดรั้บการยอมรับจากผูว้า่จา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน วา่มีความเช่ียวชาญดา้นก่อสร้างหลากหลายประเภท  

ผลงานท่ีผ่านมาไดส้ร้างช่ือเสียงให้บริษทัในเร่ืองคุณภาพงาน การส่งมอบงานตรงตามเวลา และยงัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของ

การก่อสร้างดว้ยระบบ Pre-Cast ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของบริษทัเอง ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ีบริษทัเรียนรู้และพฒันามากวา่ 

15 ปี บริษทัมีแผนงานโดยมีการตั้งเป้าหมายในอนาคตช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ไว ้ดงัน้ี 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงปี 2019 ถึงปัจจุบนั ทาํให้เกิดการชะลอตวัของการลงทุน 

ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถึงแมปั้จจุบนัจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนก็

ตาม แต่บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัและพยายามรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการ

ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความสําคญักับการบริหารงานเพ่ือรักษาผลการดําเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมไว ้สาํหรับกรณีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในต่างประเทศ 

รวมถึงการปรับราคาในสญัญารายใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  ดงันั้น การเติบโตของรายไดปี้ 2565 

น้ีในส่วนงานรับเหมาฯ คาดวา่จะสามารถส่งมอบงานไดดี้กว่าปีท่ีผ่านเล็กนอ้ย ในส่วนของความสามารถในการทาํ

กาํไรนั้น คาดว่าอตัรากาํไรจะข้ึนอยู่กบัระยะเวลาของสงครามในยูเครนดว้ย  โดยถา้มีสถานการณ์ยืดเยื้อจะมีผลต่อ

อตัรากาํไรของบริษทัฯได ้เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนมาก และ ถา้รัฐบาลมีการปรับค่าจา้งเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลต่อ

อตัรากาํไรเป็นอย่างมากเช่นกนั   แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถชดเชยกาํไรท่ีลดลงจากอตัรากาํไรจาก

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนได ้  ทาํใหค้าดการณ์วา่ในปีน้ีน่าจะมีกาํไรใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาหรือมากกวา่เลก็นอ้ย  

 หลงัจากปี 2565 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตประมาณปีละ 5% ในช่วงแรก และอาจจะเพ่ิมข้ึนไดห้ลงัจากนั้นในอีก 3 

ปี โดยยงัมีเป้าหมายในการพฒันาระบบการทาํงาน ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ภายใตเ้ง่ือนไข

ของการทาํกาํไร  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ โครงการอสังหาริมทรัพย ์โรงงาน ศูนยก์ารคา้ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

นอกจากน้ียงัให้ความสําคญัในการหาลูกคา้จากหน่วยงานราชการ โดยมีการพิจารณารับงานท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรม  เจ้าของโครงการเป็นผูมี้ความน่าเช่ือถือ และมีความมัน่คงในเร่ืองสถานะทางการเงิน ทั้ งน้ีบริษทัยงัคงให้

ความสาํคญักบัการรักษามาตรฐานในการปฏิบติังาน การส่งมอบงานท่ีตรงตามเวลา และมีคุณภาพ เพ่ือให้ไดรั้บความ

พึงพอใจสูงสุดจากลูกคา้   

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะนาํเสนอระบบการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัดว้ยระบบการทาํงานแบบใหม่ มีการศึกษาและการนาํ

นวตักรรม การนําสินคา้ หรือ วสัดุใหม่ๆ  รวมถึงวสัดุ Pre-Cast ท่ีพฒันาในลกัษณะเฉพาะของบริษทัเองให้กับ

โครงการขนาดใหญ่ทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือบริหารตน้ทุนค่าก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง และสามารถ

ควบคุมคุณภาพไดดี้ข้ึน 

 

พีซีเอม็ (ส่วนงานขายพ้ืนคอนกรีต) 

ปัจจุบนัผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีจาํนวนมาก ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเลก็ รายใหญ่ส่วนมากเป็น 

กลุ่มเดียวกบัผูผ้ลิตปูนซีเมนต ์ ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน จึงทาํใหต้ลาดแผน่พ้ืนสาํเร็จรูปมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง แต่

อยา่งไรก็ตาม PCM เราไม่ไดห้ยดุย ั้ง ยงัคงมีการคิดคน้และพฒันาเพ่ือสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ สามารถรองรับความตอ้งการใน

การใชผ้ลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรง ไม่วา่จะเป็นแผน่พ้ืนสาํเร็จรูปสามขา (Corrugated Planks), เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ชนิด I-12, 

I-15 (Prestressed Concrete Piles I-12, I-15), แผน่พ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูประบบกลวง (Hollow Coreslab), คอนกรีตเสริมใยแกว้ 

(Precast Concrete Wall), เสา-คานคอนกรีตสาํเร็จรูป (Precast Concrete Columns and Beams) และพ้ืนทอ้งสะพาน จาก

ประสบการณ์กวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี บริษทัไดว้างแผนงานสาํหรับ 3-5 ปีขา้งหนา้ไว ้ดงัน้ี 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     7 



 จากการระบาดของโรค COVID-19 ถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากลูกคา้ลดกาํลงัการผลิตลง

ตามความตอ้งการท่ีลดลง   ทั้งน้ี PCM ยงัคงมีฐานลูกคา้เดิมอยูแ่ละยงัมีงานคงเหลือในมือจาํนวนหน่ึง   ดงันั้นใน

ปี 2565 น้ี คาดวา่ความตอ้งการวสัดุก่อสร้างจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัตามภาวะลงทุนของภาคก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

บา้นแนวราบยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ซ่ึงน่าจะส่งผลให้รายไดร้วมดีข้ึนกวา่ปีก่อน แต่เน่ืองจากเหตุการณ์

สงครามในยเูครน ทาํใหต้น้ทุนวตัถุดิบหลายอยา่งเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่ออตัรากาํไรของบริษทัฯ แต่อยา่งไรก็

ตามเม่ือชดเชยกบัสินคา้ท่ีมีปริมาณขายเพิ่มข้ึนคาดวา่ แมอ้ตัรากาํไรจะใกลเ้คียงหรือลดลงเล็กนอ้ยแต่จะสามารถ

ทาํกาํไรรวมไดดี้กวา่ปีท่ีผา่นมา  

 บริษทัฯ พยายามรักษาตลาดแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูปท่ีมีอยู่ไว ้โดยการรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ แมว้า่ PCM จะ

สามารถคิดคน้วิธีการลดต้นทุนโดยไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิม โดยการใช้นํ้ ายาเร่งการทําปฏิกิริยาของ

คอนกรีต หรือการหาวสัดุท่ีราคาถูกกว่า แต่มีคุณภาพเท่าเทียมกันมาใชใ้นส่วนผสมในการผลิต PCM ก็ยงัคง

คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา้ 

 พยายามสร้างตลาด และพฒันาผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Fibre Reinforced Concrete) ให้เป็นท่ีนิยม 

และเป็นท่ีรู้จกัของผูรั้บเหมา และเจา้ของโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ 2 ลา้นกิโลกรัมต่อปี จากเดิมท่ีมี

ประมาณ 1.8 ลา้นกิโลกรัมต่อปี นอกจากน้ี PCM ยงัคงพยายามท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวออกมาในรูปแบบ

สินคา้ท่ีเป็นสินคา้มาตรฐานเพ่ือใหลู้กคา้ทัว่ๆ ไปสามารถซ้ือมาใชง้านได ้ซ่ึงเม่ือทาํเป็น Mass Production แลว้จะ

ช่วยลดต้นทุนลงได้มากพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับบริษัทเพ่ือช่วยในการพัฒนาวิธีการก่อสร้างให้มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพต่อไป พร้อมกบัสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้เกิดข้ึนกบั PCM เช่น ผนงั

สาํเร็จรูป Pre-Cast  หอ้งนํ้ าสาํเร็จรูป และ ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีทาํใหก้ารก่อสร้างมีความรวดเร็วแต่คงไวซ่ึ้งคุณภาพ 

 

พรีบิลท ์โฮลด้ิง (ส่วนงานลงทุนในบริษทัอ่ืน) 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงจะลงทุนในบริษทัท่ีประกอบกิจการท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั หรือลงทุนในกิจการธุรกิจท่ีมีความสามารถในการสร้างรายได้และกาํไรอย่างต่อเน่ือง 

(Recurring Income) ท่ีความมัน่คงและยัง่ยืนโดยในปัจจุบนับริษทัฯ ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ซ่ึงเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม นอกจากน้ียงัลงทุนหรือร่วมทุนกบับริษทัอ่ืน ท่ีประกอบ

กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ แต่เป็นบริษทัคู่คา้ หรือพนัธมิตรกบับริษทั 

มานาน การลงทุนในบริษทัร่วมคา้ปัจจุบนัของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั ประกอบดว้ยโครงการดงัต่อไปน้ี  

 โครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม  บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49 (รับรู้รายไดต้ั้งแต่ปี 2562 – 

ปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 92.94% ของมูลค่าโครงการ คาดวา่โครงการจะมีการรับรู้รายไดจ้ากการโอนในปี 2565 น้ี

ประมาณ 89.90 บาท)  

 โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนพหลโยธิน – รัตนโกสินทร์สมโภช บริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 40  (การรับรู้

รายไดจ้ะเร่ิมในปี 2565  โดยคาดวา่จะมียอดโอนประมาณ 20 หลงั) 

 โครงการคอนโดมิเนียม บริเวณซอยสุขมุวทิ 39 บริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49 (อยูร่ะหวา่ง Re-Design)  

 โครงการคอนโดมิเนียม บริเวณซอยทาวน์ อิน ทาวน์  บริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49 (บริษทั เร่ิมเปิดขายในปี 2565 

น้ี และคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จปลายปี 2565 และเร่ิมโอนในตน้ปี 2566) 
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 โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนพฒันาการ-อ่อนนุช  ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 35 (เร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่ไตร

มาส 4 ปี 2563  โดยบริษทัคาดวา่จะสามารถปิดโครงการไดใ้นปี 2565 น้ี โดยคาดวา่จะมียอดโอนทั้งส้ินประมาณ 

292.80 ลา้นบาท) 

 โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนราชพฤกษ ์ (เร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแตปี่ 2563 – ปัจจุบนั  ในช่วงท่ีผา่นมาบริษทั ทยอยรับ

เงินคืนและทยอยรับรู้รายไดไ้ปแลว้ คาดวา่จะส้ินสุดสญัญาร่วมทุนภายในคร่ึงปีแรกของปี 2566 โดยปัจจุบนัเหลือยอด

โอนในปี 2566 ประมาณ 13 แปลง) 

 โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนจตุโชติ บริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 35  (โครงการคาดวา่จะเปิดขายในปี 2565 น้ี) 

 โครงการทาวน์โฮม บริเวณ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ บริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 35 (โครงการคาดวา่จะเปิดขายในปี 

2565 น้ี) 

 

แผนธุรกิจในช่วง 2 ปีนบัจากน้ี บริษทัฯ คาดวา่จะไม่มีการร่วมทุนเพ่ิมข้ึนกบัรายใหม่ ยกเวน้ในกรณีท่ีโครงการท่ีร่วม

ลงทุนสามารถปิดโครงการลงได ้ก็จะมีการเปิดโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน   

 

พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์(ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย) 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทบา้น ทาวน์โฮม บา้นเด่ียว และอาคารชุด ครอบคลุมทาํเลท่ีมี

ศกัยภาพ โดยมีบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบนับริษทัฯ มี Land Bank ซ่ึงอยู่ระหวา่งพฒันา 4 

โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3.14 พนัลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการบา้นเด่ียว- Pannana พุทธมณฑลสาย 3 โครงการบา้น

เด่ียว-Pimnara ศรีนครินทร์-บางนา โครงการบ้านเด่ียว บริเวณเชียงราก-ธรรมศาสตร์ และทาวน์โฮม บริเวณเชียงราก-

ธรรมศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีท่ีดินรอการพฒันาอีก 2 แปลง บริเวณซอยสุขุมวิท 26 และซอยสุขุมวิท 24 บริษทัฯ ยงัคงมองหา

ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ สะดวกในการเดินทาง และอยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพ่ือให้มีการรับรู้รายไดแ้ละสร้างกาํไรอยา่งต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอทุกปี   

สาํหรับแผนธุรกิจระยะสั้น บริษทัฯ คาดวา่ความตอ้งการของตลาดแนวราบมีแนวโนม้ปรับดีข้ึนจากกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ืออยู่

อาศยัจริง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือในตลาดระดบักลางถึงระดบับนโดยมีปัจจยักระตุน้จากราคาท่ียงัไม่สูงมาก

นกั อีกทั้งพฤติกรรมการเลือกท่ีอยู่อาศยัอาจเปล่ียนไปหลงัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิการทาํงานท่ีบา้น (Work 

from home) ทาํใหมี้ความตอ้งการบา้นแนวราบมากกวา่คอนโดมิเนียม เพราะไม่ตอ้งพิจารณาเร่ืองความใกลไ้กลในการเดินทาง

มากนกั  ส่งผลใหค้วามตอ้งการคอนโดมิเนียมในเมืองลดลงจากเดิมทาํใหบ้ริษทัชะลอการเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมไปก่อน 

โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาโครงการแนวราบ ซ่ึงโครงการของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึง

ปัจจุบนั ถือวา่การเปิดตวัโครงการแนวราบไดรั้บความสนใจเป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษทัฯ  
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1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) (“PREB” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งในปี 2538 ผูถื้อหุน้หลกัประกอบดว้ย กลุ่มของนาย

วโิรจน์ เจริญตรา บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และ กลุ่มเควสท ์ แคป็ปิตอล (ประเภท Financial Investor ในอเมริกา) 

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท  ในปี 2540 บริษทัไดน้าํเทคโนโลยแีบบหล่อสาํเร็จ (Pre-cast Technology) คือ ระบบ 

Pre-Cast Concrete System ซ่ึงเป็นเทคโนโลยกีารหล่อสาํเร็จ เช่น การหล่อเสา คานสาํเร็จรูป โดยนาํเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี

จากประเทศออสเตรเลียเขา้มาแทนการใชแ้รงงานคน เพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง Mass Product ซ่ึงเป็นการผลิตส่วนประกอบ

บางอยา่งท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ทาํใหเ้กิดความสะดวก และลดระยะเวลาในการก่อสร้างลง 

 

ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2564 

2542 o บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเพ่ิมจาก 15 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท และคร้ังท่ีสองเพ่ิมจาก 20 

ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

2544 o บริษทัฯ ไดล้ดทุนท่ีชาํระแลว้จาก 25 ลา้นบาท เป็น 6.25 ลา้นบาท และจาก 6.25 ลา้นบาท เป็น 1.56 ลา้นบาท เพ่ือ

ลดขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

o บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั (“PCM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน และไดซ้ื้อทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ในส่วนของวสัดุก่อสร้างท่ีอาํเภอลาํลูกกา จากบริษทั เอเช่ียน 

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ PCM หรือร้อยละ 99.99 โดย PCM ได้

เร่ิมดาํเนินการผลิตวสัดุก่อสร้างสาํเร็จรูป ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2544 

2545 o บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้เพ่ิมทุน จาํนวน 343,750 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิ ทาํ

ใหทุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมเป็น 5 ลา้นบาท  

2547 o บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชน ภายใตช่ื้อ “บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)” 

และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2547 

o บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 200 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน ดงัต่อไปน้ี 

 เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 8,013,536 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล

อปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เพ่ือแลก (Swap) กบัการซ้ือหุน้สามญัของ PCM จาํนวน 499,993 หุน้คิดเป็นมูลค่า 8.01 

ลา้นบาท   

 เสนอขายหุน้เพ่ิมทุน จาํนวน 130,135,362 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้

สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามญัใหม่ เพ่ือนาํเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นการขยายการดาํเนินงาน 

 เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 9,851,102 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่นายวโิรจน์ เจริญตรา ซ่ึงเป็น

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 และส่วนท่ีเหลือจาํนวน 47,000,000 หุน้ จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว 

ดงันั้น ณ เดือนมีนาคม 2547 บริษทัจะมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เป็น 153 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

153 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทาํใหบ้ริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญข่องบริษทั โดยถือหุน้อยูร้่อยละ 64.73 ของทุนท่ีชาํระ

แลว้ทั้งหมด  นอกจากนั้น ภายหลงัการปรับโครงสร้างดงักล่าว สดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัใน PCM จะคิดเป็น
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ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของ PCM 

o ในเดือนมีนาคม 2547 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนใน PCM จาก 5 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เพ่ือชาํระคืนเงินกู ้ทาํใหส้ดัส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง 

o ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทองหล่อ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั โดยซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 6,000 หุน้ 

หรือร้อยละ 60 จากบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) ในมูลค่าตามบญัชีหุน้ละ 6.17 

บาท และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั” พร้อมทั้งเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 0.10 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

o ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้

ละ 10 บาท เป็น 10 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจาํนวน 5,994,000 หุน้ ทาํ

ใหบ้ริษทัถือหุน้ในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั รวม 6,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในราคาประมาณ 0.70-1.20 ลา้นบาท 

2548 ในเดือนสิงหาคม 2548 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างการถือหุน้ใหม่ เพ่ือ

ไม่ใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหล้กัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัมีความชดัเจน โดย 

o บริษทัไดข้ายหุน้ของบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ทั้งหมด จาํนวน 6,000,000 หุน้ ในราคาปรับปรุงตาม

บญัชี (มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 เท่ากบัหุน้ละ 9.56 บาท ซ่ึงปรับปรุงดว้ยส่วนเกินจากการประเมิน

ราคาท่ีดินและอาคาร) หุน้ละ 10.06 บาท ใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  การ

ประเมินดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

o บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไดข้ายหุน้

ของบริษทั รวมจาํนวน 51,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33  ของหุน้ชาํระแลว้ทั้งหมดของ 

PREB ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี (ดูผงัโครงสร้างการถือหุน้ประกอบ) 

1. คุณวโิรจน์ เจริญตรา ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 10,000,000 หุน้  

2. กลุ่มเควสท ์ แคป็ปิตอล โดยซ้ือในนาม SOMERS (U.K.) LTD. ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บฝากหลกัทรัพยจ์าํนวน 

22,000,000 หุน้ และจาํนวน 19,000,000 หุน้ จะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่

ประชาชน (IPO) ดงันั้นภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุน้แลว้ จะทาํใหก้ลุ่มเจริญตรา ถือหุน้อยูร้่อยละ 

27.40 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ประชาชน ในขณะท่ีบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเมน้ จาํกดั(มหาชน) มีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 24.02 

o ในเดือนสิงหาคม 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

o วนัท่ี 15-17 พฤศจิกายน 2548 บริษทัฯ ไดท้าํการเปิดจองหุน้สามญัเสนอขายต่อประชาชนในราคาหุน้ละ 3.25 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 ทาํใหบ้ริษทั

ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้รวมทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท 

o วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2548 หุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีเสนอขายต่อประชาชนไดถู้กทาํการซ้ือขายผา่นระบบการซ้ือขายหุน้

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก  

2549 ไม่มีเหตุการณ์ และ การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
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2550 ไม่มีเหตุการณ์ และ การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

2551 o เดือนตุลาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดย

มีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 

2552 o ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี  2/2552 เห็นสมควรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยจาก 20 ลา้นบาทเป็น 40 ลา้นบาท 

และวนัท่ี 12 มีนาคม 2552 บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั (“BL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท และ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 คณะกรรมการฯไดมี้ 

การอนุมติัการเพ่ิมทุนของ บริษทั บิลท ์แลนด ์จาํกดั เพ่ิมอีก 60 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท 

o BL  เปิดโครงการแรกช่ือ “โครงการเดอะ เทมโป ร่วมฤดี” มูลค่าโครงการประมาณ  380 ลา้นบาท 

2553 o BL เปิดโครงการท่ี 2 ช่ือ “โครงการเดอะ เทมโป พหลโยธิน” มูลค่าโครงการประมาณ  395.5 ลา้นบาท 

o BL จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั บิลท ์ ฮาร์ท จาํกดั (“BH”) โดยถือหุน้ร้อยละ 99.97 โดยดาํเนินกิจการเป็นตวัแทน

บริหารอาคารนิติบุคคล และตวัแทนนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

2554 o BL เปิดโครงการท่ี 3 ช่ือ “โครงการเดอะ เทมโป รัชดา” มูลค่าโครงการประมาณ  312 ลา้นบาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 4 ช่ือ “โครงการเทมโป เอม็ ติวานนท”์ มูลค่าโครงการประมาณ  295.1 ลา้นบาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 5 ช่ือ “โครงการเทมโป ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-ไทรมา้” มูลค่าโครงการประมาณ 136.3 ลา้นบาท 

เป็นโครงการแนวราบโครงการแรก 

2555 o บริษทั AP ขายหุน้ของบริษทัฯ  ทาํใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้เปล่ียนไป 

2556 o ในเดือนพฤษภาคม บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ภายใตช่ื้อ บริษทั บิลท ์

แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (“BL”) มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

o ในเดือนมิถุนายน PCM  เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 67 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 97 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 

10 บาท 

o ในเดือนมิถุนายน BL เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 100 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 

บาท 

2557 o บริษทัฯ มีแผนการในการแยกส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์อกเพ่ือนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดย

ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมการ 

o บริษทัฯ ออกหุน้กูมู้ลค่า 400 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.99 เป็นหุน้กู ้ชนิดระบุผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธ์ิ 

อาย ุ3 ปี 

2558 o BL เปิดโครงการท่ี 6 ช่ือ “โครงการเดอะ เทมโป แกรนด ์สาทร-วฒุากาศ” มูลค่าโครงการประมาณ 2,690.20 ลา้น

บาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 7 ช่ือ “โครงการเทมโป วนั รามคาํแหง-พระราม 9” มูลค่าโครงการประมาณ 303.20ลา้นบาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 8 ช่ือ “โครงการเทมโป ควอด (สะพานใหม่)” มูลค่าโครงการประมาณ 347.2 ลา้นบาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 9 ช่ือ “โครงการเลสโต คอนโด สุขมุวทิ 113” มูลค่าโครงการประมาณ 1,068.2 ลา้นบาท 

o BL เปิดโครงการท่ี 10 ช่ือ “โครงการเดอะ ริทโม่ ชยัพฤกษ-์วงแหวน” มูลค่าโครงการประมาณ 881.1 ลา้นบาท 

2559 o ในเดือนพฤษภาคม BL ไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 1 แปลง มูลค่าประมาณ 169.3 ลา้นบาท เพ่ือเป็นท่ีดินในการพฒันา

ในอนาคต 

o PCM ไดจ่้ายเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จาํนวน 9.99 ลา้นบาท 
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2564 

o ในเดือนพฤศจิกายน บริษทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูมู้ลค่า 400 ลา้นบาทก่อนครบกาํหนดอายหุุน้กู ้

o บริษทัฯ รับงานราชการอีกคร้ังหลงัจากหยดุรับงานราชการมานาน โดยรับงานจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มูลค่า

โครงการประมาณ 1.5 พนัลา้นบาท 

2560 o ในเดือนกมุภาพนัธ์ BL ไดจ่้ายเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จาํนวน 300 ลา้นบาท 

o ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติใหข้ายเงินลงทุนใน 

บริษทั บิลท ์ แลนด ์ จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์ แลนด ์ จาํกดั(มหาชน) คือ บริษทั บิลท ์

ฮาร์ท จาํกดั ใหก้บั นายชยัรัตน์ ธรรมพีร ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 899,999,994 บาท และท่ีประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการขายหุน้ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บ

ชาํระราคาค่าหุน้ครบถว้นในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

o ในเดือนเมษายน บริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั (“PBH”) ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท สดัส่วน

การถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือใชเ้ป็นบริษทัในการเขา้ร่วมทุนกบัโครงการหรือบริษทัอ่ืนท่ีมีศกัยภาพหรือมีการ

เก้ือหนุนกนั ต่อมาไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 200 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท ์โฮ

ลด้ิง จาํกดั คร้ังท่ี 7/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท โดย 

PREB ยงัคงสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

o ในเดือนสิงหาคม PBH ไดร่้วมทุนกบั บริษทั พรีเม่ียม เพลส กรุ๊ป จาํกดั (“PPG”) เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

สถานท่ีโครงการอยูบ่นเสน้การเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณสถานีเสนานิคม มูลค่าโครงการประมาณ 

1,500 ลา้นบาท และต่อมาในเดือน ธนัวาคม 2561 ไดมี้การมดัจาํท่ีดินในโครงการท่ี 2 บริเวณ ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ่ึง

ต่อมาไดมี้การโอนท่ีดินเรียบร้อยในไตรมาส 1 ปี 2562 

o ในเดือนตุลาคม PBH ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั (“IAA”) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 10/2560 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท โดย PBH ถือหุน้ร้อย

ละ 90 ท่ีเหลือเป็นการถือหุน้ของ Strategic partner ท่ีมีความสามารถในการจดัหาท่ีดิน และ/หรือ มีความเช่ียวชาญ

ดา้นการพฒันาโครงการ เพ่ือการลงทุนและพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ต่อมาไดมี้การเพ่ิมทุนและปรับเปล่ียนการ

ถือหุน้ของ PBH เป็นร้อยละ 99  อีกจาํนวน 180 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  200 ลา้นบาท  

o ในเดือนธนัวาคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้าํการซ้ือท่ีดิน บริเวณถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 26 เพ่ือพฒันา

โครงการบนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

2561 o ในเดือนเมษายน IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้าํการซ้ือท่ีดิน บริเวณถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 24 เพ่ือพฒันา

โครงการบนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

o ในเดือนพฤษภาคม PBH ไดร่้วมทุนกบั บริษทั ชินวะ เรียลเอสเตท(ไทยแลนด)์ จาํกดั และ บริษทั พรีแซนส์ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ีโครงการอยูบ่ริเวณซอยสุขมุวทิ 39 มูลค่าโครงการประมาณ 

2,500 ลา้นบาท 

o ในเดือนมิถุนายน PBH ไดร่้วมทุนกบั กลุ่ม บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จาํกดั เพ่ือพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สถานท่ี

โครงการอยูบ่ริเวณถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช มูลค่าโครงการประมาณ 600 ลา้นบาท 

o ในเดือนธนัวาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) และบุคคลอ่ืน พฒันา

โครงการบริเวณยา่นถนนพหลโยธิน-สะพานควาย   
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ปี เหตุการณ์ และ การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญั โดยสรุปช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2564 

o ในเดือนธนัวาคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้าํการซ้ือท่ีดิน บริเวณบางแวก เพ่ือพฒันาโครงการบนท่ีดินแปลงน้ี 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

o ในเดือนธนัวาคม IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2561 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300 ลา้นบาท โดย PBH ถือ

หุน้ร้อยละ 100 

2562 o ในเดือนมิถุนายน IAA บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้าํการซ้ือท่ีดิน บริเวณหนามแดง-บางพลี เพ่ือพฒันาโครงการบน

ท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

o ในเดือนสิงหาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั รีโว เอสเตท จาํกดั และบริษทั เค.อาร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

พฒันาโครงการบริเวณยา่นพฒันาการ 

o PCM ไดจ่้ายเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จาํนวน 19.40 ลา้นบาท 

o ในเดือนธนัวาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั เอน็ริช พฒันาโครงการบริเวณถนนราชพฤกษ ์

2563 o ในเดือนสิงหาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั รีโว เอสเตท จาํกดั และ และบริษทั เค.อาร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

พฒันาโครงการบริเวณยา่นจตุโชติ 

2564 o ในเดือนมกราคม บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั (IAA) บริษทัยอ่ยของ PBH ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวง

พาณิชยเ์ป็น บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (PREB-D) 

o ในเดือนกรกฎาคม PBD บริษทัยอ่ยของ PBH ไดท้าํการซ้ือท่ีดิน บริเวณเชียงราก-ธรรมศาสตร์ เพ่ือพฒันาโครงการ

บนท่ีดินแปลงน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

o PCM ไดจ่้ายเงินปันผลใหบ้ริษทัฯ จาํนวน 126.10 ลา้นบาท 

o ในเดือนพฤศจิกายน PCM บริษทัยอ่ย ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 126.10 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2564 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 223.10 ลา้นบาท โดย PREB ถือ

หุน้ร้อยละ 99.9997 

o ในเดือนธนัวาคม บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั รีโว เอสเตท จาํกดั และ และบริษทั เค.อาร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

พฒันาโครงการบริเวณวดัคงคา ตาํบลบางม่วง  
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• โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน 

 

                                       ถือหุ้นประมาณ 26%   

 

 

 

• โครงสร้างการถือหุ้นในอดตี ก่อน และ หลงัเสนอขาย IPO 

 

 

 ก่อนปรับโครงสร้าง หลงัปรับโครงสร้างในเดือนกมุภาพนัธ์ 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APD  = บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ AP = บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

PREB  = บมจ. พรีบิลท ์ PCM = บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

 
1 ก่อน และหลงัปรับโครงสร้างเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 กลุ่มเจริญตราถือหุ้นร้อยละ 66.26 และ 29.28 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้  

(153 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

PCM PREB 

99.99% 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

80.20% 19.80% 

APD 

AP 

99.99% 

PCM 

PREB 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 1 

35.27% 

99.99% 

APD 

64.08% 

AP 

99.99% 

0.65% 

กลุ่มเจริญตรา บมจ. พรีบิลท ์ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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 ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และ

ไดข้ายหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 เพ่ือไม่ใหมี้

ความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 

 และต่อมาในเดือนกนัยายน 2548 ไดมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้ โดย บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเมน้ท ์และ บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ไดข้ายหุน้ของพรีบิลท ์จาํนวน 32,000,000 หุน้ใหแ้ก่นายวโิรจน์ เจริญตรา และ

กลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล ซ่ึงทาํใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ก่อนการเสนอขาย IPO เป็นดงัน้ี 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเสนอขาย IPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัการขายหุน้ IPO จะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มเจริญตรา, APD และกลุ่มเควสท ์ แคป็ปิตอล ลดลงเป็นร้อยละ 

27.40, 24.02 และ 13.54 ตามลาํดบั  ปัจจุบนั สามารถดูจาํนวนหุน้ไดใ้นส่วนท่ี 8 โครงสร้างเงินทุน 

 

ในการคาํนวณอตัราส่วนการแลกหุน้ (Share swap ratio) ระหวา่งบริษทั และ PCM ซ่ึงถูกถือโดย บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดัร้อยละ 99.99 ฝ่ายบริหารของทั้ง 2 บริษทัไดค้าํนวณมูลค่าบริษทั เพ่ือนาํมาใชเ้ปรียบเทียบตามวธีิดงัต่อไปน้ี (เป็นการจดัทาํ

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ Swap หุน้เท่านั้น เพ่ือใหส้ดัส่วนการลงทุนไม่มีการเปล่ียนแปลงหลงั Swap หุน้แลว้) 

 

1. มูลค่าของบริษทั ใชว้ธีิมูลค่าถวัเฉล่ียระหวา่ง 

- วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value)* คาํนวณจากประมาณการงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 

- วธีิส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) คาํนวณจากกระแสเงินสดสุทธิของบริษทั ท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคต ปี 2547-2551 โดยใชอ้ตัราส่วนลดร้อยละ 12 

 

PCM 

PREB 

กลุ่มเจริญตรา 

99.99% 

APD กลุ่มเควสท ์แคป็ปิตอล ผูถื้อหุน้เดิม 

43.82% 17.70% 2.67% 35.81% 
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2. มูลค่าของ PCM ใชว้ธีิมูลค่าถวัเฉล่ียระหวา่ง 

- วธีิปรับมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value)* คาํนวณจากประมาณการงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

ปรับปรุงดว้ยส่วนเกินจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ ซ่ึงประเมินโดยบริษทั อินซิคเนีย บรูค (ประเทศไทย) จาํกดั ใน

เดือนพฤศจิกายน 2546 และ 

- วธีิส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) คาํนวณจากกระแสเงินสดสุทธิของพีซีเอม็ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคต ปี 2547-2551 โดยใชอ้ตัราส่วนลดร้อยละ 12 

* เน่ืองจาก PREB ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพยส่์วนใหญ่มีเพียงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ซ่ึง

เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน  จึงไม่มีการประเมินมูลค่าของสินทรัพยด์ังกล่าว  ในขณะท่ีสินทรัพยส่์วนใหญ่ของ PCM 

ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ ดงันั้นจึง

ไดมี้การประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์เพ่ือสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง 

มูลค่าท่ีใชใ้นการแลกหุน้ตามวธีิขา้งตน้ ไดแ้สดงมูลค่าตามตารางดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

มูลค่า PREB  PCM 

วธีิมูลค่าตามบญัชี/วธีิปรับมูลค่าบญัชี 1 14.366 346.523 

วธีิส่วนลดกระแสเงินสด 2 435.689 374.783 

มูลค่าเฉล่ีย 225.027 360.653 

 

1. ประมาณการงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

2. ประมาณการงบการเงินปี 2547 -2551 

มูลค่าของ PREB 225.027 ลา้นบาท มีหุน้จาํนวน 5 ลา้นหุน้  ดงันั้นมูลค่าของ PCM 360.653 ลา้นบาท จะแลกกบัหุน้ของ PREB 

ได ้(5*360.653)/225.027 เท่ากบั 8.01 ลา้นหุน้  

และจากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการคาํนวณอตัราส่วนการแลกหุน้ ไดใ้ชมู้ลค่าถวัเฉล่ียระหวา่งวธีิปรับมูลค่า

ตามบญัชี และวธีิส่วนลดกระแสเงินสด ตามอตัราส่วนลดท่ีร้อยละ 10, 12, และ 15 ไดด้งัน้ี 
 

PREB 

อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่าตามวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 465.26 435.69 395.98 

มูลค่าตามวธีิปรับมูลค่าหุน้ตามบญัชี 8.41 8.41 8.41 

มูลค่าเฉล่ีย 236.84 222.05 202.20 
 

PCM 

อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

มูลค่าตามวธีิส่วนลดกระแสเงินสด 402.38 374.78 337.62 

มูลค่าตามวธีิปรับมูลค่าหุน้ตามบญัชี 327.34 327.34 327.34 

มูลค่าเฉล่ีย 364.86 351.06 332.48 
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จากมูลค่าถวัเฉล่ียดงักล่าว จะมีผลให้อตัราส่วนการแลกหุ้นเป็นดงัน้ี หน่วย: ลา้นหุ้น 

 

อตัราส่วนลด 10% 12% 15% 

อตัราส่วนการแลกหุน้ (หุน้พีซีเอม็ 499,993 หุน้ต่อหุน้พรีบิลท)์ 7.70 7.90  8.22 

 

อตัราส่วนการแลกหุน้ ของการแลกหุน้สามญัพีซีเอม็ จาํนวน 499,993 หุน้ กบั หุน้สามญัเพ่ิมทุนของพรีบิลท ์จาํนวน 8.01 ลา้น

หุน้ ซ่ึงอยูใ่นช่วง 7.70 ถึง 8.22 ลา้นหุน้ จึงเป็นราคาท่ียอมรับได ้

 

 

 

 1.1.3 ช่ือ สถานทีต่ั้งสํานักงานใหญ่  

 

ช่ือบริษทั   : บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) Pre-Built Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 503 ชั้นท่ี 1 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี  

11120 

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000061 (เดิม 0107574700068) 

โทรศพัท ์  : 02-960-1380-9 

โทรสาร   : 02-960-1392-4 

 Page   :  www.prebuilt.co.th 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ี : หุน้สามญั  308,676,462 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

จาํหน่ายหุน้ไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

  1.2.1 โครงสร้างรายได ้

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ ประกอบธุรกิจดา้นรับเหมาก่อสร้าง ผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง ลงทุนในบริษทั

อ่ืน พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจเป็น 4 ประเภทหลกั  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) (“PREB”) 

2. ธุรกิจผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั (“PCM”) 

3. ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั (“PBH”)(4) 

4. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“PREB-D”) (5)  

(ถือหุน้โดย PBH) 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

% งบการเงนิรวม 

 แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและผลติภัณฑ์  การ 2562 2563 2564 

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

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง PREB   3,736.06 85.53 3,759.15 86.55 3,686.69 80.00 

         

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ PREB-D 100.00 - - 128.33 2.95 488.64 10.60 

         

ธุรกจิผลติและจําหน่ายวสัดุก่อสร้าง PCM 99.99             

- แผน่พื้นสาํเร็จรูป       210.65 4.82 160.92 3.71 158.12 3.43 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน(1)     348.72 7.98 230.97 5.32 231.34 5.02 

รวมรายไดข้องธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 
    559.37 12.81 391.89 9.02 389.46 8.45 

ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืน PBH 100.00       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   37.53 0.86 13.07 0.30 14.94 0.33 

รายไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย(2)     35.41 0.81  50.68 1.17 28.70 0.62 

รวมรายไดอ่ื้น     72.94 1.67 63.75 1.47 43.64 0.95 

รวมรายได้ของบริษัท และ บริษัทย่อย     4,368.37 100.00 4,343.12 100.00 4,608.43 100.00 

ท่ีมา : บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)  บริษัท พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากัด  บริษทั พรีบิลท์ โฮลดิง้ จํากัด และ บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

หมายเหตุ  

(1) รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ ของ PCM เป็นการซ้ือมาขายไปวสัดุก่อสร้างทัว่ๆ ไป เช่น คอนกรีตและปูนซีเมนต ์ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  รวมถึงรายการผลิต

ท่ีไม่ใช่สินคา้หลกั 

(2) รายไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ รายไดท้างการเงิน รายไดจ้ากการขายอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการหลกั รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นตน้ 

(3) บริษทัยอ่ย ของ PBH ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากเดิมช่ือ บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั เป็น บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“PREB-D”)  โดยจดทะเบียนเปล่ียนช่ือต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 
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1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

(1) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  

PREB ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานระบบขนาดใหญ่ โดยเน้นงานก่อสร้างอาคาร 

อาคารสํานักงาน และงานอาคารสูง อีกทั้งยงัมีบริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Turn-key Project) ซ่ึงเป็นการ

ให้บริการตั้งแต่ออกแบบอาคาร ระบบการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน ตลอดจนงานสาธารณูปโภค ซ่ึงช่วยให้ลูกคา้

สามารถประหยดัต้นทุนในการก่อสร้าง ทั้ งยงัได้ส่ิงปลูกสร้างท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกค้ายิ่งข้ึน กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบริษทัฯไดแ้ก่ เจา้ของโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการรับงานจะมีทั้งในส่วนของการประมูล

งาน (ประมาณร้อยละ 40)  และการติดต่อโดยตรงจากลูกคา้โดยพิจารณาจากประสบการณ์และผลงานในอดีตของบริษทั

ฯ (ประมาณร้อยละ 60) ซ่ึงบริษทัฯ จะกาํหนดราคาค่าก่อสร้างโดยใชว้ิธีตน้ทุนบวกส่วนต่างกาํไรโดยกาํหนดอตัรากาํไร

ขั้นตน้ของแต่ละโครงการไวล่้วงหนา้เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ผลงานท่ีบริษทัไดรั้บในลกัษณะการประมูล

งานในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีผ่านมามีมากมาโดยสามารถสรุปผลงานล่าสุดในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาไดแ้ก่ 

อาคารพระผูป้ราบมาร อาคารชุดท่ีพกัอาศยั 38 ชั้นAERAS Ashton Chula-silom  Beatniq  The Loft Asoke โครงการ 

Tela ทองหล่อ  Whizdom ท่าพระ อาคารเรียนรวมเฟส 2 มธ.รังสิต  อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.รังสิต Target Place, 

Hotel and Executive  Service Residence  Present Condominium ถนนเอกชยั ซอย 32 KKP Tower Renovation Ideo 

Mobi  Sukhumvit Eastpoint Vanissa Building Bangkok  Park Origin พญาไท Park Origin ทองหล่อ Ascott Embassy 

Sathorn โรงพยาบาลลานนา 3 ,The Estelle Phrom – Phong  Forestia HR1 , Forestia HR2 , Intercontinental Residence 

Hua-Hin และในปี 2564 โครงการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ One Bangkok – O3&R3 , One Bangkok – C3B เป็นตน้   

 

ธุรกจิผลติและขายวสัดุก่อสร้าง 

PCM มีโรงงานอยู ่3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี บนถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา ดาํเนินธุรกิจผลิต และขาย

วสัดุก่อสร้าง  ให้บริการติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง ภายใตช่ื้อ   วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตของ PCM ไดแ้ก่ 

ปูนซีเมนต ์เหลก็ ลวดแรงดึงสูง หิน และทราย ซ่ึง PCM ไดจ้ดัซ้ือจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ โดยไม่มีการซ้ือวตัถุดิบ

จากผูจ้าํหน่ายรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมดผลิตภณัฑห์ลกัสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. แผ่นพืน้สาํเร็จรูปท้องเรียบ (SOLID PLANKS)/ แผ่นพืน้สาํเร็จรูป 3 ขา (CORRUGATED PLANKS) 

เป็นแผน่คอนกรีตอดัแรงท่ีมีขนาดความหนา  5-6  ซม.  กวา้ง  35  ซม.  และยาวตามความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือ

นาํมาวางเรียงชิดกนัตลอดความยาวคานของอาคาร และเทคอนกรีตทบัหนา้ (CONCRETE TOPPING) บนแผ่น

พ้ืนสาํเร็จรูป จะไดพ้ื้นอาคารท่ีมีความแขง็แรงทนทาน การใชแ้ผน่พ้ืนสาํเร็จรูปชนิดน้ีจะทาํใหก้ารก่อสร้างรวดเร็ว 

และประหยดักว่าการก่อสร้างแบบท่ีใชไ้มแ้บบ และหล่อคอนกรีตในท่ี ผลิตภณัฑท์ั้ ง 2 ประเภทมีลกัษณะและ

คุณสมบติัการใชง้านท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 

• แผน่พ้ืนสาํเร็จรูปทอ้งเรียบ (Solid Planks) 

เป็นแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรงขนาดกวา้ง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลกัษณะพ้ืนดา้นทอ้งจะเรียบ  เม่ือวางบนคาน

แลว้สามารถเทปูนทบัหนา้ไดเ้ลย ถา้ตอ้งปูบนพ้ืนท่ีขนาดกวา้ง อาจตอ้งใชไ้มช่้วยคํ้ายนัดา้นล่างเพ่ือไม่ใหพ้ื้น

แอ่นตวั เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนทอ้งท่ีเรียบ ถา้ใชปู้พ้ืนท่ีชั้นบนของอาคาร อาจไม่ตอ้งตีฝ้าก็ได ้ แผน่พ้ืนชนิดน้ี

เป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุด 
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• แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป 3 ขา (Corrugated Planks) 

มีคุณสมบติัเหมือนกบัแผน่พ้ืนทอ้งเรียบทุกประการ เพียงแต่มีความหนา 6 ซม. ลกัษณะพ้ืนทอ้งจะเป็น 3 ขา 

ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดทอ้งเรียบแลว้ นํ้ าหนกัของแผน่จะไม่ต่างกนัมากนกัแมจ้ะมีความหนามากกวา่ 

เน่ืองจากลกัษณะของการเวา้เป็น 3 ขาดา้นล่าง จึงช่วยลดนํ้ าหนักของเน้ือคอนกรีตท่ีไม่จาํเป็นออกไปดว้ย

ความหนาท่ีมากกวา่ดงักล่าว ทาํใหส้ามารถเพ่ิมขนาดความยาวของแผน่พ้ืนท่ีจะวางบนคานไดย้าวข้ึนโดยพ้ืน

ไม่แอ่นตวั ซ่ึงช่วยให้ไม่ตอ้งใช้ไมค้ ํ้ ายนั เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความสะดวกในการติดตั้ ง 

รวมทั้งลดปัญหาเร่ืองปลวกท่ีเกิดจากการใชไ้มค้ ํ้ายนั 

 

 
 

 

2. แผ่นพืน้สาํเร็จรูประบบกลวง (Hollow Core Slab) 

 เป็นแผน่คอนกรีตอดัแรงกลวง มีขนาดความกวา้ง 1.20 เมตร มีความหนาแตกต่างกนั 5 ขนาด คือ  8, 12, 15, 

20 และ 25 ซม. สําหรับความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกคา้  แผ่นพ้ืนสําเร็จรูปชนิดน้ีถูก

ออกแบบมาสาํหรับใชก้บัอาคารขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการรับนํ้ าหนกัมาก 
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ความแตกต่างระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีตชนดิแผ่นพืน้ท้องเรียบ และชนิด 3 ขา 

 

ขนาดและลกัษณะ 

แผ่นพ้ืนทั้ง 2 ชนิด จดัเป็นแผ่นพ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูป (Precast Concrete) ท่ีเรียกวา่ Planks หล่อดว้ยคอนกรีตโดยมีลวด

แรงดึงสูงขนาด 4 มม. หรือ 5 มม. เป็นตวัรับนํ้ าหนักอยู่ในเน้ือคอนกรีต มีขนาดท่ีนิยมเป็นมาตรฐานในทอ้งตลาดคือมี

ความกวา้ง 35 ซม. เท่ากนัทั้ง 2 ประเภท ความยาวของแผ่นเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการใชง้าน ลกัษณะสาํคญัท่ีทาํให้

พ้ืนทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบติัต่างกนัไปบา้งคือ มีความหนาต่างกนั แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบ หนา 5 ซม. แผ่นพ้ืน 3 ขา หนา 6 

ซม. 

 

ลกัษณะท่ีเหมือนแผ่นกระดานของแผ่นพ้ืนชนิดท่ีเรียกวา่ Planks น้ีทาํให้มีความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชง้านสามารถ

หล่อคานแลว้วางแผ่นพ้ืนพาดบนคานแลว้เทคอนกรีตทบัหนา้ไดเ้ลย ทาํให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้างมากข้ึน เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการหล่อพ้ืนกบัท่ี ซ่ึงตอ้งตั้งค ํ้ายนัทาํไมแ้บบแลว้เทคอนกรีต ซ่ึงจะเสียทั้งเวลาและโอกาสในการทาํงาน

ดา้นล่างของพ้ืนดงักล่าว เน่ืองจากติดไมค้ ํ้ายนั 

 

ขอ้จาํกดัของแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 

ในระยะแรกนั้น แผน่พ้ืน Planks มีแต่เฉพาะแบบทอ้งเรียบเท่านั้น ซ่ึงถึงแมจ้ะช่วยใหท้าํงานไดเ้ร็วข้ึนและลดค่าใชจ่้ายใน

เร่ืองไมแ้บบและไมค้ ํ้ายนัไดแ้ลว้ก็ตาม ขอ้จาํกดัของแผน่พ้ืน Planks ก็มี เน่ืองจากแผน่พ้ืนมีนํ้ าหนกัของตวัเองอยูด่ว้ย เม่ือ

วางพาดบนคานแลว้ถา้พ้ืนมีขนาดยาวดว้ยนํ้ าหนกัตวัของแผ่นพ้ืนและดว้ยความยาวของแผ่น แผ่นจะมีการแอ่น หรือตก

ทอ้งชา้ง เหมือนกบัการพาดไมก้ระดานบนคานเช่นกนั ดงันั้นการก่อสร้างบนขนาดพ้ืนท่ียาวมากๆ บางคร้ังจาํเป็นตอ้งมี

การใชไ้มค้ ํ้ ายนัเพ่ือช่วยพยุงดา้นล่างของแผ่นไม่ให้ตกทอ้งชา้งระหว่างการเทคอนกรีตทบัหน้า ซ่ึงทาํให้เกะกะในการ

ทาํงานดา้นล่างและส้ินเปลืองไมค้ ํ้ายนัเช่นกนั 

 

การพฒันามาเป็นแผน่พ้ืนชนิด 3 ขา 

ในปี 2541 เน่ืองจากมีงานก่อสร้างสะพาน หรือทางยกระดบัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งมีการเทคอนกรีตดา้นบนของทาง

ยกระดบั โดยในระยะแรกเทโดยใชไ้มแ้บบซ่ึงทาํใหท้าํงานไดล้าํบากเน่ืองจากอยูใ่นท่ีสูงและตอ้งเสียเวลาถอดไมแ้บบอีก   

วศิวกรของ PCM จึงพฒันารูปแบบสินคา้แผน่พ้ืนทอ้งเรียบ โดยตั้งโจทยว์า่  

1. แผน่พ้ืนดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ีแทนไมแ้บบ เม่ือเทคอนกรีตทบัดา้นบนแลว้สามารถเป็นเน้ือเดียวกนัไปเลยทาํใหไ้ม่

ตอ้งเสียเวลาถอดไมแ้บบ  

2. แผน่พ้ืนดงักล่าวตอ้งมีนํ้ าหนกัเบาท่ีสุด เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเพ่ิมนํ้ าหนกับนทางยกระดบัดงักล่าว 

จากการออกแบบและการทดลองของวิศวกร ไดแ้ผ่นพ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นลอนมีหลายขา (Corrugated) ออกมาโดยใน

ระยะแรกมี 6 ขา โดยมีหลกัการว่าในแผ่นพ้ืนท่ีมีลกัษณะเหมือนไมก้ระดานแต่เดิมนั้น มีเน้ือคอนกรีตท่ีไม่มีความจาํ

เป็นอยูด่ว้ย การนาํเน้ือคอนกรีตดงักล่าวออกไปไม่มีผลให้คุณสมบติัของแผ่นพ้ืนลดลงแต่อยา่งใด แต่กลบัทาํให้นํ้ าหนกั

ของแผ่นพ้ืนลดลงไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงช่วยให้วิศวกรสามารถเพ่ิมความหนาของแผ่นพ้ืนชนิดหลายขาไดด้ว้ย โดยไม่ทาํ

ใหคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งการเสียไป 

การท่ีสามารถทาํให้แผ่นพ้ืนชนิดหลายขามีความหนา (6 ซม.) มากกวา่แผ่นพ้ืนทอ้งเรียบแบบเดิม (5 ซม.) โดยไม่ทาํให้

คุณสมบติัในดา้นอ่ืนๆ เสียไปนั้น ทาํให้สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองการตกทอ้งชา้งหรือการแอ่นตวัลงของแผ่นพ้ืนกรณีท่ี
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ระยะพาดบนคานมีระยะยาวมากๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจากแผ่นท่ีหนากวา่ยอ่มมีความแข็งแรงในตวัเองสูงกวา่แผ่นท่ี

บางกวา่อยูแ่ลว้ 

หลงัจากนั้น PCM ไดพ้ฒันาสินคา้ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง จาก 6 ขา เป็น 5 ขา จนในระยะสุดทา้ยเป็นแผน่พ้ืนชนิด 3 ขาใน

ปัจจุบนัน้ี 

 

ความแตกต่างในลกัษณะการใชง้านและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

1. ในคุณสมบติัของการใชง้านท่ีเหมือนกนัและท่ีขนาดของความยาวเกินกวา่ 3.90 เมตรข้ึนไป ราคาต่อตารางเมตรของ

แผน่พ้ืน 3 ขา จะแพงกวา่ แผน่พ้ืนทอ้งเรียบประมาณตารางเมตรละ 10 บาท (ความยาวตั้งแต่ 3.90 เมตร ลงมา ท่ีคุณสมบติั

เท่ากนัราคาจะเท่ากนั) แต่ผูบ้ริโภคจะลดตน้ทุนในเร่ืองไมค้ ํ้ ายนัและระยะเวลาก่อสร้างได้มาก ดงันั้น ผูรั้บเหมาหรือ

เจา้ของบา้นจะตอ้งพิจารณาความตอ้งการวา่ในบริเวณดงักล่าวควรใชพ้ื้นชนิดใด ตวัอยา่งเช่นพ้ืนบา้นชั้นล่าง ถา้ใชแ้ผ่น

พ้ืนทอ้งเรียบตอ้งมีคํ้ ายนัซ่ึงตอ้งปล่อยท้ิงไวใ้ตต้วับา้นไปเลย ถือเป็นตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นตน้เหตุของปลวกใน

ระยะต่อไป ผูบ้ริโภคหรือเจา้ของบา้นท่ีเขา้ใจจะเลือกใชแ้ผน่พ้ืน 3 ขา หรือขนาดหอ้งท่ีใหญ่มากเช่นกวา้ง 5 เมตร การใช้

แผน่พ้ืน 3 ขา ก็จะช่วยลดค่าใชจ่้ายโดยรวมลงได ้

2. แผน่พ้ืนทอ้งเรียบมีลกัษณะแผน่ดา้นล่างเรียบ เหมาะกบัการใชง้านกบับา้นหรืออาคารท่ีไม่มีฝ้าจึงเป็นท่ีนิยมมากใน

บา้นหรือท่ีพกัอาศยัราคาถูก ในขณะท่ีพ้ืน 3 ขา จาํเป็นตอ้งมีฝ้าเพ่ือปกปิดลูกฟูกใตพ้ื้น จึงเหมาะกบับา้นในระดบัราคา

ปานกลางข้ึนไป 

3. แผน่พ้ืนทอ้งเรียบมีจาํหน่ายในตลาดมานานแลว้จึงเป็นท่ีนิยมของผูรั้บเหมาและสถาปนิกโดยทัว่ไป การออกแบบจึง

มกักาํหนดคุณสมบติัเป็นแผน่พ้ืนทอ้งเรียบไวก่้อน ผูรั้บเหมาหรือเจา้ของบา้นจึงมกัจะใชแ้ผน่พ้ืนทอ้งเรียบตามท่ีกาํหนด 

        นอกจากความแตกต่างในเร่ืองคุณสมบติัของความหนา ซ่ึงช่วยในเร่ืองการแอ่นตวัแลว้ คุณสมบติัของพ้ืนทอ้ง 2 

ชนิด ไม่มีความแตกต่างกนัเลย สามารถใชท้ดแทนกนัได ้100% เพียงแต่มีตน้ทุนในเร่ืองการคํ้ายนัเพ่ิมข้ึนสาํหรับแผ่นพ้ืน

ทอ้งเรียบเท่านั้น อยา่งไรก็ตามท่ีความยาวในระดบัหน่ึงแลว้ แผน่พ้ืน 3 ขา ก็ตอ้งการคํ้ายนัเช่นกนั 

3. เสาเขม็ 

 เป็นเสาคอนกรีตอดัแรงหนา้ตดัเป็นรูปตวั “I” ผลิตโดยใชแ้ท่นผลิตและเคร่ืองจกัรชุดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตแผ่น

พ้ืนสาํเร็จรูประบบกลวง จึงสามารถสลบัหรือปรับเปล่ียนการผลิตกบัแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูประบบกลวงไดต้ลอดเวลา 

มีคุณสมบติัเป็นเสาเข็มขนาดเล็กท่ีใชท้าํเป็นเสาร้ัวของบา้นในโครงการอสังหาริมทรัพยต์่างๆ หรือใชต้อกเป็น

ฐานรากของบา้นพกัอาศยัหรืออาคารขนาดเล็ก เช่น อาคารพาณิชย ์นิยมใชก้นัแพร่หลาย โดยเฉพาะในโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยต์่างๆ  วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเหมือนกบัแผ่นพ้ืนสําเร็จรูประบบกลวงทุกประการ คือ 

ประกอบดว้ย ปูนซิเมนต ์ทราย หิน นํ้ า และลวดอดัแรง 

4. คอนกรีตเสริมใยแก้ว (Glass Fibre Reinforced - GRC) 

 GRC เป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเร็จรูปอีกชนิดหน่ึง ท่ีผลิตข้ึนจากส่วนผสมของซีเมนต ์ทรายและใยแกว้ชนิด

พิเศษ เป็นผลิตภณัฑท่ี์รู้จกัและใชก้นัแพร่หลายในประเทศเยอรมนีและประเทศญ่ีปุ่น เป็นผลิตภณัฑต์กแต่งท่ีมี

พ้ืนผิวเรียบสวยงามสามารถทาํเป็นรูปแบบต่างๆ ได ้การติดตั้งรวดเร็ว GRC เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีนํ้ าหนกัเบา และ

สามารถผลิตไดต้ามความตอ้งการของสถาปนิกและวศิวกร ปัจจุบนั GRC ไดถู้กนาํไปใชใ้นงานต่างๆ ดงัน้ี: 

งานดา้นวศิวกรรม ผนงักนัเสียงทางด่วน ผนงักนัเสียงในอุโมงคร์ถไฟใตดิ้น 

                ผนงัภายนอกอาคาร หลงัคา กนัสาด ฯลฯ  

งานดา้นสถาปัตยกรรม งานประดบัภายนอกอาคารท่ีตอ้งการความละเอียดและความสวยงามเป็นพิเศษ  
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นอกจากผลิตภณัฑห์ลกัขา้งตน้ PCM ยงัมีการผลิตบลอ็กปูถนน ในช่วงท่ีมีกาํลงัการผลิตเหลือจากการใชผ้ลิต

สินคา้หลกั  

ตวัอย่างผลติภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว 

 

     
 

 นอกจากน้ี PCM ยงัทาํธุรกิจซ้ือขายสินคา้วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น กระเบ้ืองมุงหลงัคา ปูนซีเมนต ์คอนกรีต

ผสมเสร็จ วตัถุประสงคห์ลกัของการดาํเนินการดงักล่าวนอกจากเพ่ือรักษาสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคู่คา้แลว้ ยงัเป็น

การเพ่ิมยอดสั่งซ้ือกับผูข้ายวตัถุดิบให้ PCM ด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มักจะมีส่วนลดจากยอดซ้ือให้กับลูกค้า 

(Volume Discount) ซ่ึงเป็นส่วนท่ี PCM จะไดป้ระโยชน์มากจากการซ้ือวตัถุดิบมาเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้หลกั 

 

5.คอนกรีตสาํเร็จรูป (Pre-Cast Concrete) 

 Pre-Cast Concrete คือ คอนกรีตสาํเร็จรูปท่ีผลิตจากโรงงานแลว้นาํไปประกอบท่ีหนา้งาน อาทิ เช่น ผนงั พ้ืน 

หรือคาน เป็นตน้ ในอดีตท่ีผ่านมา PCM ไดผ้ลิตผนังคอนกรีตสาํเร็จรูป Pre-cast เพ่ือใชก้บัอาคารสูง เช่น ผนัง

ภายนอกของคอนโดมิเนียม ผนงัภายนอกของอาคารสูงท่ีใชเ้ป็นสํานกังานเป็นตน้ มาอย่างต่อเน่ือง แต่ดว้ยเหตุ

ท่ีวา่งานดงักล่าวเป็นลกัษณะของงานวา่จา้งใหผ้ลิตเป็นคร้ังคราวไป (Tailor Made) เม่ือหมดงานก็ตอ้งหางานใหม่ 

ตอ้งทาํแบบหล่อใหม่รายไดจ้ากผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูปดงักล่าวจึงไม่สมํ่าเสมอ และไม่สูงมากนกั ดว้ยการเล็งเห็น

วา่ปัญหาแรงงานขาดแคลนจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต มีการดดัแปลงโรงงานเดิมและดดัแปลงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่

เดิมมาเพ่ือใชผ้ลิตช้ินส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับอาคารพกัอาศยัท่ีเป็นแนวราบ ไดแ้ก่ ทาวน์เฮา้ส์ หรือบา้น

เด่ียว ซ่ึงตลาดกาํลงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยช้ินส่วนคอนกรีตดงักล่าว ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นผนังและพ้ืน สําหรับ

อาคารทั้งหลงั โดย PCM สามารถจะหาผูซ้ื้อซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงมีความตอ้งการการใชว้สัดุ

ดงักล่าวปีละหลายพนัหลงัไดโ้ดยไม่ยาก ซ่ึงจะทาํให้ PCM มีรายไดจ้าก Pre-cast อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากใน

โครงการเดียวกันจะมีบา้นหลายร้อยหลงัซ่ึงมีแบบเพียงไม่ก่ีแบบเท่านั้น โดยปัจจุบัน กาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

สามารถรองรับการสัง่ซ้ือจากลูกคา้ไดแ้ลว้     
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รูปภาพการผลติ 

Pre-Cast Concrete สําหรับการก่อสร้างแบบ Mass Product 
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PCM ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ี โดยไดล้งทุนขยายกาํลงัผลิต  

พ้ืนและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูปเพ่ือประกอบเป็นบา้น Pre-Cast 

โดยจะมีกาํลงัผลิตประมาณ 250,000 ตร.ม. ต่อปี 

หรือคิดเป็นบา้นสาํเร็จรูปประมาณ 500 หลงัต่อปี 

 

 

    
 

เม่ือมีการใชช้ิ้นส่วนสาํเร็จรูป Pre-Cast Concrete System 

สาํหรับบา้นเด่ียว 1 หลงัจะช่วยลดเวลาก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้าง 

ลงไดจ้ากประมาณ 60 วนั/หลงั เหลือ 8 วนั/หลงั 
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 ธุรกจิลงทุนในกจิการอ่ืน 

PBH ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษทัฯอ่ืน (Holding Company) บริษทัฯ มีเป้าหมายในการขยายการ

ลงทุนไปยงัธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได ้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Recurring Income) ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความคล่องตวัในการขยาย

ธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผูร่้วมทุนท่ีมีความชาํนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ เพ่ือให้ในอนาคตบริษทัฯ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

ขาย คือ บริษทั พรีบิลท์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั”) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดมี้การลงทุนร่วมกบับริษทัอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรของบริษทัฯ โดยปัจจุบนัมีการลงทุนร่วมกบั บริษทั 

พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จาํกดั (“PPA”) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 , บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั 

(“PPD”) มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 และ บริษทั ชินวะ เอส39 จาํกดั (“SHINWA S39”) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

49 , บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“REVO”) มีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 35 , บริษทั เอ็นริช วิลล่า จาํกดั (“AI”) ท่ีมี

ลกัษณะการร่วมทุนตามสญัญาร่วมทุนซ่ึงมีผลตอบแทนท่ีร้อยละ 40 

 

 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

PREB-D หรือ บริษทั พรีบิลท์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (เดิมช่ือ IAA “บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั”) เป็นบริษทั

ยอ่ย ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนับริษทัฯ มีท่ีดินซ่ึง

อยู่ระหวา่งการพฒันา 4 แปลง คือ โครงการบา้นเด่ียว- Pannana พุทธมณฑลสาย 3 โครงการบา้นเด่ียว-Pimnara ศรี

นครินทร์-บางนา โครงการบ้านเด่ียว บริเวณเชียงราก-ธรรมศาสตร์ และทาวน์โฮม บริเวณเชียงราก-ธรรมศาสตร์ 

นอกจากน้ียงัมีท่ีดินรอการพฒันาอีก 2 แปลง บริเวณซอยสุขมุวทิ 26 และซอยสุขมุวทิ 24    

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและต่อเน่ือง  โดยอาศยัประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถบริหารตน้ทุนไดต้ํ่ากวา่คู่แข่ง ดาํเนิน

โครงการไดอ้ยา่งครบวงจร และสามารถสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั

อีกประการหน่ึง  

โครงการบา้นเด่ียว- Pannana พุทธมณฑลสาย 3 ซ่ึงเป็นโครงการแรกของบริษทัฯ เร่ิมรับรู้รายไดไ้ตรมาส4 ปี 

2563 ถึง ปี 2564 มียอดรายไดจ้ากการโอนแลว้ 616.97 ลา้นบาท ทั้งน้ีในปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดตวัโครงการบา้นเด่ียว-

Pimnara ศรีนครินทร์-บางนา ซ่ึงจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2565 น้ี 

 

   

(2) การตลาดและการแข่งขัน 

 

(ก) การทาํการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีสํ่าคญั 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

บริษทัมีกลยทุธ์ทางการตลาดดงัน้ี 

1. พิจารณาขอ้มูลของโครงการ ทาํเลท่ีตั้งโครงการ วิเคราะห์ฐานะการเงินและประวติัของผูว้า่จา้ง ก่อนการประมูลงาน 

เพ่ือลดความเส่ียงจากการรับชาํระเงินค่าก่อสร้าง 

2. การส่งมอบงานท่ีตรงตามเวลา โดยใชเ้ทคโนโลยีการก่อสร้าง Precast ทาํให้สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ

ในเวลาท่ีรวดเร็ว 
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3. ดาํเนินการก่อสร้างโดยใช้วิศวกรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือให้งานมี

ประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน และมีคุณภาพ 

4. ความสามารถในการรับงานด้วยราคาค่าก่อสร้างท่ีตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ เน่ืองจากการบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการผลิตและการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างโดย

ใชเ้ทคโนโลยแีละความเช่ียวชาญ ทาํใหร้าคาตํ่ากวา่คู่แข่งขนัในขนาดเดียวกนั 

5. การรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Turn-key Project) เป็นการใหบ้ริการตั้งแต่การออกแบบอาคาร ระบบการก่อสร้าง 

การตกแต่งภายใน ตลอดจนงานสาธารณูปโภค ซ่ึงช่วยใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนในการก่อสร้าง และไดส่ิ้งก่อสร้างท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  

6. การใหบ้ริการหลงัการขาย ดว้ยความรับผิดชอบในทุกโครงการ เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลูกคา้ 

7. การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในการหางาน โดยส่งพนกังานดา้นการตลาดไปติดต่อกบัสถาปนิกของโครงการต่างๆ โดย

ใหค้าํปรึกษาในการออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว 

 

จาํนวนและขนาดคู่แข่งขนั 

ในตลาดผูรั้บเหมาก่อสร้างในประเทศ ทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์เป็นจาํนวนมาก  ยิง่ถา้นบั

รวมผูรั้บเหมารายย่อย จะยิ่งมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนไปอีก   แต่อย่างไรก็ตามประเภทของผูรั้บเหมา สามารถแยกเป็นตามขนาดได้

ประมาณดงัน้ีคือ   1. ผูรั้บเหมารายยอ่ย  (ซ่ึงจะรับทั้งงานโครงสร้างและงานระบบ)   2. ผูรั้บเหมางานระบบ  3. ผูรั้บเหมางาน

โครงสร้างและงานระบบรายใหญ่ 4. ผูรั้บเหมางานโครงสร้างพ้ืนฐานระดบัใหญ่ เช่นงาน infrastructure โดยจะมีการจดัประเภท

ของผูรั้บเหมาอีกวา่เป็นผูรั้บเหมาท่ีรับทาํงานก่อสร้างบา้น แนวราบ  กบัผูรั้บเหมาท่ีรับงานก่อสร้างอาคารขนาดสูง และผูรั้บเหมา

ท่ีรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อีกดว้ย โดยทัว่ไปผูรั้บเหมาท่ีรับงานราชการเป็นหลกัมกัจะไม่ค่อยรับงาน

เอกชน ในขณะท่ีผูรั้บเหมางานเอกชนเป็นหลกัก็จะไม่ค่อยรับงานราชการ เน่ืองจากความชาํนาญรวมถึงช่องทางในการติดต่อมี

ความแตกต่างกนั และผูรั้บเหมาท่ีรับงานก่อสร้างบา้นแนวราบมกัจะไม่ค่อยรับงานโครงสร้างอาคารสูงในลกัษณะรับงานทั้ง

โครงการ ซ่ึงชนิดของเน้ืองานแนวราบท่ีเป็นการสร้างบา้นกบัการสร้างอาคารสูงมีความแตกต่างกนั โดยผูรั้บเหมาท่ีรับงานบา้น

มกัจะเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีรับงานตรงกบัเจา้ของโครงการ มีความชาํนาญเฉพาะดา้นไป เช่นงานก่อ งานฉาบ หรืองานบนัได 

เป็นต้น ซ่ึงจาํเป็นต้องใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจักร ในขณะท่ีผูรั้บเหมางานท่ีรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จะใช้

เคร่ืองจกัรมากกวา่แรงงานคน  ทาํให้โอกาสท่ีผูรั้บเหมางานโครงสร้างอาคารสูงจะรับงานก่อสร้างบา้นแนวราบทั้งโครงการจึง

เป็นเร่ืองยาก  

สาํหรับ PREB ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบนั ถือว่าเป็นผูรั้บเหมางานโครงสร้าง และงานระบบขนาดใหญ่ ท่ี

เน้นงานก่อสร้างอาคาร  อาคารสํานักงาน  และ งานอาคารสูง โดยคู่แข่งในปัจจุบนัจะเป็นผูรั้บเหมารายใกลเ้คียงกนั ทั้ งท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากพฤติกรรมของการวา่จา้ง

เปล่ียนแปลงไป จากอาํนาจการต่อรองของผูรั้บเหมาท่ีมีเพียงเล็กน้อยไดเ้พิ่มข้ึนมาอยู่ในระดบัท่ีสามารถต่อรองได ้เน่ืองจาก

ปริมาณความตอ้งการในการก่อสร้างมีมากข้ึน ในขณะท่ีผูรั้บเหมาท่ีสามารถผลิตผลงานไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจมีนอ้ยลง  ผูว้า่จา้งไม่

อยากเผชิญกบัความเส่ียงในการควบคุมงานเอง กบัการจา้งงานกบัผูรั้บเหมารายยอ่ย จึงทาํให้อาํนาจต่อรองของผูรั้บเหมาระดบั

ใหญ่ และทาํงานท่ีมีคุณภาพในปัจจุบนัดีข้ึน ซ่ึงบริษทัไดเ้พ่ิมอาํนาจต่อรองและปรับเปล่ียนวธีิการรับงานโดยการสร้างพนัธมิตร

ทางการคา้เพ่ิมมากข้ึน  จึงทาํให้ในปัจจุบนับริษทัไดรั้บงานต่อเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทัโดยไม่ตอ้งมีการประมูลงาน

แข่งขนัราคากนัเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัคือ เจา้ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และฐานะการเงินท่ีมัน่คง  

บริษทัมีเป้าหมายวา่จะรับงานท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง ความเส่ียงตํ่าก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยมิไดส้นใจประเภทของงาน และพยายาม

รับงานต่อเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีเครดิตดี เคยทาํงานร่วมกนัมาก่อน และไม่เคยเกิดปัญหา 

 

นโยบายราคา 

บริษทัตั้งเป้าหมายให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด ซ่ึงจะกาํหนดราคาค่าก่อสร้างโดยใชว้ิธีตน้ทุนบวกส่วนต่างกาํไรและ

กาํหนดอตัรากาํไรขั้นตน้ของแต่ละโครงการไวก่้อนล่วงหนา้เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หากราคาท่ีลูกคา้กาํหนดตํ่า

กวา่ท่ีบริษทักาํหนดไว ้บริษทัจะไม่รับงานนั้นๆ   

ตน้ทุนและความเส่ียงท่ีบริษทัใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณารับงานจะรวมไปถึงตน้ทุนทางการเงิน และความเส่ียงดา้นการ

เรียกชาํระเงินดว้ย  บริษทัจะปฏิเสธการรับงานท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้รวมไปถึงความเส่ียงในการก่อสร้างในสถานท่ีและ

วธีิการก่อสร้างท่ีอาจเกิดความผิดทางดา้นกฎหมายและส่ิงแวดลอ้มได ้

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ปัจจุบนับริษทัมีการรับงานหลายรูปแบบซ่ึงอาจสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

 งานประกวดราคา ท่ีไดรั้บเชิญจากลูกคา้โดยตรง ประมาณร้อยละ 20 

 งานประกวดราคา ท่ีไดรั้บเชิญจากบริษทัท่ีปรึกษาหรือบริษทัออกแบบ ประมาณร้อยละ 20 

 งานประกวดราคา ท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานราชการ ประมาณร้อยละ 0 

 การวา่จา้งโดยตรงจากลูกคา้ โดยดูจากคุณสมบติั และผลงานเป็นหลกั เน่ืองจากบริษทัมีผลงาน ม า ก ม า ย 

ซ่ึงเป็นปัจจยัใหลู้กคา้มีความมัน่ใจ และราคามกัจะถูกกาํหนดใหผู้รั้บเหมาทุกรายในราคา เดียวกนั ประมาณร้อยละ 60  

 

ธุรกจิผลติ และ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

PCM ไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนั โดยการควบคุมคุณภาพของสินคา้และการบริการ โดยสินคา้ของ PCM เป็นท่ี

รู้จกัดีในกลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมา ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดย PCM มีนโยบายราคาท่ีปรับตามตน้ทุนการผลิตและสามารถ

แข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดเดียวกนัได ้
 

• จุดแขง็ของ PCM เป็นผูอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมมานาน เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่ม

ลูกคา้ ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการ 

• จุดอ่อนของ PCM ไม่มีกลุ่ม/เครือบริษทั ท่ีผลิตวตัถุดิบครบวงจร   
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จาํนวนและขนาดคู่แข่งขนั 

แผน่พ้ืนสาํเร็จรูปทอ้งเรียบมีผูผ้ลิตในทอ้งตลาดอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ และรายยอ่ย  ปัจจุบนั 

PCM  ส่วนแบ่งการตลาดอยูใ่นกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คียง สาํเร็จรูปทอ้งเรียบ สาํหรับแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูประบบกลวง

นั้น PCM มีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบั CPAC (บริษทัในเครือปูนซีเมนตไ์ทย) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ 

สาํหรับผลิตภณัฑเ์สาเขม็นั้น มีผูผ้ลิตในตลาดจาํนวนมาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นนกั 

ในส่วนของผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแกว้ มีคู่แข่งขนันอ้ยราย คู่แข่งท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ PCM ไดแ้ก่ บมจ. เจน

เนอรัล เอนจิเนียร่ิง และ บจ. พรีเมียร์ แต่ถือไดว้า่เป็นการผลิตสินคา้ต่างประเภทกนั 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ลกัษณะของลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นผูรั้บเหมา เจา้ของโครงการบา้นจดัสรร และผูแ้ทนจาํหน่ายท่ีขายให้กบังาน

ราชการ โดยมีสดัส่วนจากลูกคา้แต่ละกลุ่มประมาณร้อยละ 18, 76 และ 6 ตามลาํดบั 

 

นโยบายราคา 

PCM มีการกาํหนดราคาขายสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย และใหส่้วนลดสาํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในปริมาณและเง่ือนไข

ท่ี PCM กาํหนดโดยมีมาตรฐานของสินคา้ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบราคาขายสุทธิกบัคู่แขง่ขนัแลว้ ระดบัราคาขายแผน่พ้ืนทอ้ง

เรียบของ PCM จะใกลเ้คียงกบัคูแ่ข่งขนัจึงมีความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นราคากบัคู่แขง่รายอ่ืนได ้

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

PCM จะแบ่งช่องทางการจาํหน่ายตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ท่ีต่างกนั ดงัน้ี 

1. แผ่นพ้ืนสําเร็จรูปทอ้งเรียบ/แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป 3 ขา และแผ่นพ้ืนสาํเร็จระบบกลวง และเสาเข็ม – ส่วนใหญ่จะขาย

ผ่านพนักงานขายตรงให้กบัลูกคา้โดยตรง หรือขายผ่านผูแ้ทนจาํหน่าย โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญให้คาํปรึกษาเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑต์่างๆ นอกจากนั้นยงัมีบริการจดัส่งสินคา้ บริการรับติดตั้ง PCM มีหลกัเกณฑห์ลกัๆ ในการแต่งตั้งผูจ้ดั

จาํหน่ายดงัน้ี 

 มีศกัยภาพและแนวโนม้ในการขายสินคา้ โดยพิจารณาจากธุรกิจท่ีมีอยู ่

 มีฐานะทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้โดยพิจารณาขอ้มูลจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

2. คอนกรีตเสริมใยแกว้ (GRC) – เน่ืองจาก GRC เป็นผลิตภณัฑ์ทดแทนการหล่อคอนกรีตในสถานท่ีก่อสร้าง และ

เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง ซ่ึงตอ้งอาศัยความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษ ดงันั้นการจาํหน่ายจะเป็นการ

แนะนาํผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการของสถาปนิก และวศิวกรผูอ้อกแบบ เจา้ของโครงการ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

3. งาน Precast ผนงัสาํเร็จรูป – การขายผนงัสาํเร็จรูป จาํเป็นตอ้งมีการผลิตแบบ สาํหรับข้ึนรูปช้ินงานจริง ซ่ึงเหมาะจะ

เป็นการผลิตท่ีผลิตงานเป็นช้ินเหมือนๆกนัจาํนวนมาก  ดงันั้นการขายงานชนิดน้ี จึงเนน้ไปท่ีโครงการท่ีมีการสร้าง

บา้นโดยใชร้ะบบ Precast  หรือ ขายตรงกบั ผูรั้บเหมาหลกัท่ีรับเหมางานโครงการ  โดยจะมีการตกลงเร่ืองแบบ

ก่อสร้าง หรือ แบบลกัษณะบา้นก่อนท่ีจะเร่ิมมีการผลิต  
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ธุรกจิลงทุนในกจิการอ่ืน 

กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. บริษทัจะลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ และมีโอกาสทาํกาํไรไดค้่อนขา้งแน่นอน โดยจะมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เช่น ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสามารถใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาในการพฒันาโครงการ

ใหมี้อตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน 

2. บริษทัเลือกผูร่้วมลงทุนท่ีมีความสามารถในการจดัหาท่ีดิน และ/หรือ มีความเช่ียวชาญดา้นการพฒันาโครงการ 

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 

กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. บริษทัวางแผนในการศึกษาขอ้มูลก่อนทําการซ้ือท่ีดิน เพ่ือให้ได้ท่ีดินท่ีมีศักยภาพเพียงพอ อยู่ในทาํเลท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการ ในราคาท่ีเหมาะสม คุม้ค่าต่อการลงทุน และเป็นท่ีสนใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2. บริษทัจะมีการเก็บ Land Bank ไวใ้นจาํนวนท่ีไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาระยะยาว เพ่ือให้บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอ และ

จะไม่ทาํการกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเก็บไวจ้าํนวนมาก  โดยจะค่อยๆพฒันาโครงการไปเร่ือยๆ  และตอ้งมัน่ใจว่า

โครงการท่ีกาํลงัพฒันาอยูส่ามารถผา่นพน้จุดคุม้ทุน จนสามารถสร้างกาํไรไดใ้นระดบัหน่ึง และสามารถดาํเนินการ

ต่อไดอ้ย่างไม่มีปัญหา  บริษทัจึงจะเร่ิมพฒันาโครงการอ่ืนต่อไป (การเร่ิมพฒันาโครงการใหม่ อาจจะเร็วหรือชา้ 

ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในขณะนั้น) 

3. บริษทัจา้งทีมขายท่ีมีประสิทธิภาพ และมีฐานลูกคา้ในมือเพ่ือใหเ้กิดผลตอบรับท่ีดีต่อการขายในบางโครงการ แต่ใน

ขณะเดียวกนับริษทัก็ค่อยๆเพ่ิมพนักงาน และฝึกฝนพนักงานเดิมให้มีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับงานท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนใน 

4. บริษทัมีความตั้งใจในการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงเวลา และมีความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด

กบัลูกคา้ของบริษทั 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

บริษทัมีกลุ่มลูกคา้แปรเปล่ียนไปตามโครงการท่ีบริษทัจะสร้างโครงการข้ึน โดยบริษทัจะใช ้ Brand ของโครงการเป็น

ตวักาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

  บริษทัใชก้ารโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ส่ือ และส่ิงพิมพ ์โดยแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัๆ ไดด้งัน้ี  

 Web site ของโครงการและของบริษทั 

 ป้ายโฆษณา ส่ิงพิมพ ์หรือ ส่ือ media ต่างๆ 

 การออกบูธตามงานบา้นและคอนโด 

 ผา่นนายหนา้ตวัแทน 
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(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปี 2564 ( รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ) 

  

 ในปี 2564 ภาคก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย ์ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 

ทางดา้นปัจจยัแวดลอ้มในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปัญหาเชิงโครงสร้างยงัคงบัน่ทอนความสามารถในการแข่งขนั แมว้่าจะมี

พฒันาการดีข้ึนในดา้นประสิทธิภาพของภาครัฐ และการจัดการทางธุรกิจ แต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยงัคงมี

ผลกระทบให้เศรษฐกิจซบเซา การมีมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยการปิดแคมป์คนงานในเดือน

กรกฎาคม ส่งผลให้แรงงานออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยงัไม่สามารถกลบัเขา้พ้ืนท่ีไดท้ั้งหมด โดยภาวะขาดแคลน

แรงงาน และตน้ทุนแรงงานท่ีพุ่งสูงข้ึน การดาํเนินกิจกรรมก่อสร้างภายใตม้าตรการควบคุมโรค ทาํให้การก่อสร้างชะลอตวัลง

จากเดิม นอกจากน้ีในภาคก่อสร้างยงัคงตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นทกัษะ รวมถึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองใน

การพฒันานวตักรรมใหม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาความพร้อมของกาํลงัแรงงานในอนาคต 

 ท่ามกลางการชะลอการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชน จากการท่ีผูพ้ฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัทั้งเพ่ือขายและให้เช่ามีการ

ชะลอโครงการใหม่เพ่ือเร่งระบายสตอ็กสินคา้ ทั้งน้ีในปี 2564 ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัยงัไม่ฟ้ืนตวั อยา่งไรก็ตาม การผ่อนคลาย

มาตรการคุมเขม้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน (LTV) จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัทาํให้

อุปสงคไ์ม่ลดลงมากนกั ภาพรวมในการลงทุนท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของการอยู่

อาศยัจริงและมาจากความตอ้งการภายในประเทศเป็นหลกั อนาคต ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบต่างๆ ก็มีความสาํคญั

ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ เช่นกนั ไดแ้ก่ การปรับเกณฑด์า้นอสงัหาริมทรัพย ์การปรับแผนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ มาตราการทางการ

เงิน เป็นตน้ 

 เน่ืองจากตลาดอสงัหาริมทรัพยแ์นวราบ ยงัอยูใ่นความตอ้งการ โครงสร้างคอนกรีตสาํเร็จรูป (Pre-Cast) จึงสามารถฟ้ืน

ตวัเลก็นอ้ยจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่อาศยัจากฐานลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม  

  

  

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2565 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์) 

สภาพเศรษกจิโดยรวม 

มีแนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากฐานการขยายตวัท่ีอยู่ในเกณฑ์ตํ่าในปี 2564 โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการ

ขยายตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ แมจ้ะเผชิญกบัการแพร่ระบาดของสายพนัธ์ุโอมิครอน แต่มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

ระบบสาธารณสุขอยา่งจาํกดัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 และส่งผลใหภ้าครัฐสามารถผอ่นคลายมาตรการควบคุมการระบาด

ไดต้ามลาํดบั อยา่งไรก็ดี ยงัมีขอ้จาํกดัและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ให้ขยายตวัไดต้ ํ่ากวา่ท่ี

คาดไว ้อนัเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ท่ามกลางการกลายพนัธ์ุของไวรัส 

แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจากการเพ่ิมข้ึนของราคาพลงังานและราคาสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก ทิศทางการดาํเนินนโยบายของ

ประเทศเศรษฐกิจหลกัโดยเฉพาะนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ และสถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียและยเูครนและชาติ

พนัธมิตร  ซ่ึงใหก้บัเศรษฐกิจโลกและระดบัราคาพลงังาน ปัญหาดงักล่าวอาจสร้างความผนัผวนรวมทั้งขอ้จาํกดัจากเง่ือนไขดา้น

ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ  
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ธุรกจิก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง 

 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวม 3 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ขยายตวั 4.5-6.5% ต่อปี ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัมาจากการลงทุน

โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

การลงทุนก่อสร้างของภาครัฐคาดวา่จะขยายตวั 6.0-7.0% ต่อปี จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงจะ

เร่ิมทยอยดาํเนินการตั้งแต่ปี 2565 ทั้งระบบรางและถนน อาทิ (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-

สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซ่ึงเฟสแรกจะเร่ิมในช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และ (2) โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 3 นอกจากน้ี ยงั

มีโครงการสาํคญัอ่ืนๆ ของภาครัฐ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาอาคารผูโ้ดยสารส่วนต่อขยายดา้นทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(Terminal 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย และโครงการ

รถไฟฟ้าสีม่วงใต ้(เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ในส่วนของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตวัระดบัตํ่าในปี 2565 และ

ทยอยปรับดีข้ึนในปี 2566 และ 2567 หนุนโดย (1) การเร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐเหน่ียวนาํงานก่อสร้างภาคเอกชนให้

ขยายตวัตาม (2) การลงทุนใน EEC หนุนให้เกิดการก่อสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดงักล่าว และ (3) มาตรการ

กระตุน้อสงัหาริมทรัพยจ์ากภาครัฐท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ีอยูอ่าศยั หนุนความตอ้งการซ้ือขายบา้นและคอนโดมิเนียมเพ่ิมข้ึน  

ผูรั้บเหมารายใหญ่จะมีความไดเ้ปรียบรายกลางและเล็ก เน่ืองจากมีอาํนาจต่อรองกบัผูผ้ลิต/ผูค้า้วสัดุก่อสร้างสูงกว่า 

และมีโอกาสไดง้านประมูลมากกวา่ ทั้งยงัสามารถขยายการก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบา้น ดา้นผูรั้บเหมารายกลางและรายเล็กยงั

ตอ้งพ่ึงพาการรับเหมาช่วง (Sub contract) จากผูรั้บเหมารายใหญ่ รายไดจึ้งไม่แน่นอน อีกทั้งมีโอกาสเผชิญปัญหาแรงงานขาด

แคลนจาก COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนอยูม่าก  

 

อสังหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2565 น่าจะยงัเป็นปีแห่งการประคบัประคองธุรกิจ การฟ้ืนตวัของตลาดท่ีอยูอ่าศยัยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญัอยา่ง

การระบาดของ COVID-19 ในประเทศ ซ่ึงขณะน้ียงัตอ้งติดตามสถานการณ์สายพนัธ์ุ Omicron อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงหากเกิดการ

ระบาดระลอกใหม่และครอบคลุมระยะเวลาท่ียาวนาน ก็จะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของกิจกรรมเศรษฐกิจและกาํลงัซ้ือของประชาชน

ท่ีใชร้ะยะเวลานานข้ึน และเป็นแรงกดดนัต่อกิจกรรมการซ้ือและการลงทุนท่ีอยูอ่าศยั ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ียงัเส่ียงและมีความ

ผนัผวนสูง แมจ้ะเห็นการกลบัเขา้มาลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึนจากปี 2564 แต่เน่ืองจากตลาดยงัมีปัจจยัทา้

ทายสูงจากกิจกรรมการซ้ือขายท่ียงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ขณะท่ีตลาดยงัมีท่ีอยู่อาศยัสะสมรอการขายในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลอยูร่ะดบัสูงกวา่ 2 แสนหน่วย ประกอบกบัการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงในทุกกลุ่มระดบัราคาและประเภทท่ีอยูอ่าศยั 

รวมถึงสภาพคล่องและตน้ทุนในธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหก้ารลงทุนในปี 2565 จึงยงัเป็นไปอยา่งระมดัระวงั จากสภาพแวดลอ้มของ

ตลาดท่ียงัม่ีความไม่แน่นอนสูง โดยหลกัจะเน้นการเจาะทาํเลในแหล่งชุมชนมากข้ึน แต่ยงัมุ่งความสนใจไปท่ีกลุ่มลูกค้า

ระดบักลางข้ึนบนเป็นหลกั 

 

ท่ีมา:    1) รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยักรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนยว์ิจยักรุงศรี  

            2) แนวโนม้ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2565 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 

  3) ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 และแนวโนม้ปี 2565 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 
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(3) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 

ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  

บริษทัใชว้ธีิจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างผา่นผูแ้ทนจาํหน่ายหรือผูข้ายในประเทศหรือจากผูผ้ลิตโดยตรง โดยมีนโยบายดงัน้ี 

 ราคาตอ้งไม่เกินจากราคาในสญัญาราคากลาง หรือราคาทดแทนดว้ยวสัดุอ่ืนของบริษทั ท่ีถูกจดัทาํ ข้ึนและ 

ปรับปรุงตลอดเวลา 

 สินคา้ตอ้งมีคุณภาพตามคุณสมบติัท่ีไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม และตามท่ีลูกคา้ระบุในสญัญา 

 สามารถส่งมอบวสัดุไดต้ามเวลาท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ 

 มีระยะเวลาประกนัคุณภาพ ตามมาตรฐานของสินคา้นั้นๆ 

 ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 

 

ในส่วนของการจดัหาแรงงาน บริษัทมวีธีิการดงัต่อไปนี ้

บริษทัมีการใชแ้รงงานภายในบริษทั ท่ีมีการจา้งงานเป็นพนักงานบริษทัเอง  และจา้งผูรั้บเหมารายย่อยซ่ึงส่วน

ใหญ่ทาํงานกบับริษทัมานานกว่า 5 ปี โดยคาํนึงถึงคุณภาพท่ีผูรั้บเหมาแต่ละรายจะทาํได ้ โดยบริษทัมีการช่วยเหลือ

ผูรั้บเหมาตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผูรั้บเหมาท่ีทาํงานมีคุณภาพอยู่กบับริษทัเป็นระยะเวลานานๆ  โดย

บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษกับผูรั้บเหมาท่ีมีผลงานดี และสามารถส่งมอบงานได้ตามกาํหนด  นอกเหนือจาก

ผลตอบแทนปกติ และการจ่ายงวดงานท่ีตรงเวลา   

สาํหรับขั้นตอนการดาํเนินงานของบริษทั สามารถสรุปได ้3 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1.  ขั้นตอนการรับงานและเสนอราคา 

 บริษทัจะมีการติดต่อหางาน ทั้ งจากการประกวดราคา และการว่าจ้างโดยตรงจากลูกคา้ โดยจะติดต่อรับ

เอกสารและสาํรวจพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขและอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะถูกนาํไปใชป้ระกอบการประเมิน

ราคา รวมกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในการขนส่งวสัดุ จาํนวนคนงานท่ีตอ้งใช ้ค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินการ เป็นตน้  หลงัจากนั้นบริษทัจะมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการ และถา้เห็นวา่ตรงตามเง่ือนไขท่ีบริษทัวางไว ้จึงจะทาํการเสนอราคาใหแ้ก่เจา้ของโครงการ และดาํเนินการเซ็น

สญัญาเม่ือบริษทัไดรั้บการคดัเลือก 

2.  ขั้นตอนการเตรียมการและการดาํเนินการก่อสร้าง 

เม่ือบริษทัไดรั้บงานแลว้ จะดาํเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการโครงการและทีมงาน ซ่ึงจะพิจารณากาํหนด

รายละเอียดของงานและความรับผิดชอบของทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูจ้ดัการโครงการจะดาํเนินการในส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 การจดัทาํตารางการทาํงาน เพ่ือกาํหนดระยะเวลาการทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนดเวลา 

 การวางแผนการจา้งงาน เพ่ือกาํหนดจาํนวนคน ผูรั้บเหมารายยอ่ย ผูจ้ดัหาวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานท่ีวางไว ้และตั้งงบประมาณเพ่ือให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 การจัดเตรียมสํานักงานชั่วคราว เพ่ือเป็นท่ีสําหรับการจัดเตรียมและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ ง

สาธารณูปโภคท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้าง 
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 การจดัเตรียมแผนการทาํงานโดยละเอียด เพ่ือให้สามารถควบคุมการทาํงานให้เป็นไปตามระยะเวลา 

และคุณภาพตามท่ีลูกคา้กาํหนด  รวมถึงแผนการควบคุมตน้ทุนโครงการดว้ย 

 หลงัจากการวางแผนงานต่างๆ แลว้ บริษทัจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง โดยมีผูค้วบคุมงานของฝ่ายบริษทั และ/

หรือ ผูค้วบคุมงานของฝ่ายลูกคา้ ร่วมกนัตรวจสอบดูแล และควบคุมความกา้วหนา้ของงาน และการจ่ายเงินตามงวดการ

ก่อสร้างท่ีกาํหนดไว ้

3. การตรวจสอบความเรียบร้อยและการส่งมอบงาน 

 การตรวจสอบน้ี จะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยคร้ังสุดทา้ย และแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการ

ตรวจสอบของเจา้ของโครงการ หรือลูกคา้ของเจา้ของโครงการนั้นๆ ก่อนจะส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้  นอกจากนั้นในบาง

กรณี เจา้ของโครงการจะทาํการหักค่าเงินประกนัผลงาน (Retention) ประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 

เพ่ือประกนัการแกไ้ขงานหลงัส่งมอบแลว้ โดยจะคืนใหบ้ริษทัประมาณ 1 ปีหลงัการส่งมอบงาน 

 

ธุรกจิผลติและขายสินค้าสําเร็จรูป  

วตัถุดิบหลกัของ PCM ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์เหลก็ ลวดแรงดึงสูง หินและทราย ซ่ึงผูจ้าํหน่ายอยูภ่ายในประเทศทั้งส้ิน 

และมีผูจ้าํหน่ายมากราย เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัในเร่ืองราคา  PCM จึงมีความเส่ียงในเร่ืองของวตัถุดิบนอ้ย

มากรวมทั้งเทคโนโลยกีารผลิตซ่ึงพฒันามาจนถึงจุดท่ีไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงไดม้ากกวา่น้ีอีกแลว้  บริษทัไม่มีการซ้ือ

วตัถุดิบจากผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 

กาํลงัการผลติ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  PCM  มีโรงงานอยู ่3 แห่ง เป็นทรัพยสิ์นของ PCM 2 แห่ง อีก 1 แห่งเป็นการเช่าจาก

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) (เดิมคือบริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั) ในเดือนมกราคม 2547 โดยมี

สญัญาเช่า 3 ปี และมีสิทธิต่อสญัญาอีก 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 3 ปีแรก  สญัญามีอายลุ่าสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

รายการ 2564 2563 2562 

1. แผน่พ้ืนสาํเร็จรูปทอ้งเรียบ / แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป 3 ขา     

  กาํลงัการผลิต (ตารางเมตร) 960,000 960,000 960,000 

2.  คอนกรีตเสริมใยแกว้    

  กาํลงัการผลิต (กิโลกรัม) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

3.  เสาเขม็     

  กาํลงัการผลิต (เมตร) 720,000 720,000 720,000 

4.  Precast    

  กาํลงัการผลิต (ตารางเมตร) 390,000 390,000 390,000 

ที่มา : บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากดั 

• ปัจจุบนั PCM มีกาํลงัการผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว้ท่ีประมาณ 1.8 ลา้นกิโลกรัมต่อปี      

• ปัจจุบนัโรงงานทาํการผลิต 1 กะทาํงาน โดยมีเวลาทาํงานเฉล่ียประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวนั 

หมายเหตุ  (1) เน่ืองจากแท่นผลิตท่ีใชใ้นการผลิตแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืนสาํเร็จรูป 3 ขา สามารถใชร่้วมกนัได ้จึงรวมแสดง

กาํลงัการผลิตของผลิตภณัฑ ์2 ชนิด  
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ขั้นตอนการผลติ 

 

แผ่นพืน้สําเร็จรูปท้องเรียบ/แผ่นพืน้สําเร็จรูป 3 ขา และแผ่นพืน้ระบบกลวง 

 

 

 

 

 

เสาเข็ม  

 

 

คอนกรีตเสริมใยแก้ว 

 

 

 

 

ธุรกจิการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 การลงทุนของ พรีบิลทโ์ฮลด้ิง จะพิจารณาผลตอบแทน ช่ือเสียง และความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็น

สาํคญั โดยการลงทุนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นการร่วมทุนท่ีอตัราร้อยละ 35-49 กบักลุ่มบริษทัท่ีมีศกัยภาพ มีท่ีดินอยูแ่ลว้ แต่ขาดใน

เร่ืองของเงินทุน และกระบวนการก่อสร้าง ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัของการร่วมทุนอีกประการคือ เม่ือมีการร่วมทุนแลว้ควรจะตอ้ง

เกิด Synergy ของการทาํงานร่วมกนั เช่น การประหยดัเวลาก่อสร้าง ตน้ทุนท่ีถูกลง การใชเ้งินทุนท่ีลดลงเป็นตน้  

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ปัจจุบนัการซ้ือท่ีดินยงัคงเป็นการตดัสินใจจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดย

มุ่งเนน้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ สามารถพฒันาไดภ้ายใน 1-3 ปี  

วธีิการซ้ือท่ีดินของบริษทั สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ลงประกาศโฆษณาแสดงความตอ้งการจะซ้ือท่ีดินในส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ 

2. ใหน้ายหนา้ขายท่ีดินไปดาํเนินการจดัหาท่ีดิน ตามความตอ้งการท่ีบริษทักาํหนด 

3. ติดต่อไปยงัสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดินของลูกคา้ท่ีมีปัญหาของสถาบนัการเงินนั้นๆ 

วธีิการก่อสร้าง 

1. ใชบ้ริษทัแม่ในการก่อสร้างโครงการท่ีเป็นโครงการคอนโดมิเนียม เพ่ือลดตน้ทุนและปัญหาเร่ืองการส่ือสาร 

และคุณภาพของงาน 

2. เชิญผูรั้บเหมาเขา้ร่วมประกวดราคางานก่อสร้าง โดยบริษทัยอ่ย มีวศิวกรของบริษทัยอ่ยคอยควบคุมคุณภาพ 

3. กรณีท่ีเป็นงานก่อสร้างบา้น หรือ ทาวน์โฮม จะเลือกใชผู้รั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานกบับริษทัใหญ่ๆ

มาก่อน  

 

ทาํความสะอาดแท่น

 

ทานํ้ามนัแท่น

 

ดึงลวดแรงดึง

 

เทคอนกรีต  

(แผน่พ้ืนทอ้ง

เรียบ/แผน่พ้ืน 3 

ขา)/ 

การบดอดั

  

 

บ่มคอนกรีต ตดัแผน่ ยกเขา้กองเก็บ 

ทาํความสะอาดแม่พิมพ ์ ทานํ้ามนัแม่พิมพ ์ ทานํ้ามนั

คอนกรีต ใยแกว้

บนแม่พิมพ ์

ตรวจวดัความ

หนาของ

ช้ินงานให้ได้

  

ตกแต่ง

เพ่ิมเติม

 

บ่ม

คอนกรี

 

ยกเขา้

กองเก็บ 

ถอด

แบบ 

ทาํความสะอาดแท่นผลิต ทานํ้ามนัแท่นผลิต ดึงลวดแรงดึงสูง เทคอนกรีต  

 

บ่มคอนกรีต ตดัเสา ยกเขา้กองเก็บ 
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 (4)  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน 

  บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถาวร ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ 307.27 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 PREB ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ท่ีดินและอาคารสาํนกังาน บริเวณเมืองทองธานี 3 จ.นนทบุรี 

เป็นกรรมสิทธ์ของ PREB ซ่ึงใชเ้ป็นสถานประกอบการ เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง  

 PCM ทรัพยสิ์นประกอบดว้ย ท่ีดินและอาคารสาํนกังาน บริเวณถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ซ่ึงใชเ้ป็นสถาน

ประกอบการและสถานท่ีตั้งโรงงาน เป็นกรรมสิทธ์ของ PCM เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและผลิตสินคา้ 

นอกจากน้ีไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมโรงงาน รวมทั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีเน้ือท่ี 87 ไร่ 7 ตารางวา จากบริษทั นครหลวง

คอนกรีต จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สญัญามีอายลุ่าสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 และให้

ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเช่าทรัพยสิ์นต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือใชใ้นการขยายกาํลงัการผลิตแผน่พ้ืนสาํเร็จรูปแบบแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ/

แผน่พ้ืน 3 ขา แผน่พ้ืนระบบกลวง และเสาเขม็ 

 PREB-D มีท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 4 โครงการเป็นโครงการแนวราบ บริเวณพทุธมณฑล 

สาย 3  บริเวณถนนหนามแดง-บางพลี และบริเวณเชียงราก – ธรรมศาสตร์ (บา้นเด่ียวและทาวน์โฮม) มูลค่า 3,145.26 ลา้นบาท 

และท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา จาํนวน 2 โครงการ บริเวณซอยสุขมุวทิ 24 และ บริเวณซอยสุขมุวทิ 26 มูลค่า 

1,170.61 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดินและตน้ทุนโครงการดงักล่าวไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนักบัธนาคารพาณิชย ์

3,060.45 ลา้นบาท 

 ขอ้มูลรายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 4  
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(5)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง - งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

โครงการปัจจุบันทีก่าํลงัดาํเนนิงานอยู่               (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือโครงการ 

มูลค่างานตาม

สัญญาทั้งส้ิน*  

(ล้านบาท) 

รวมร้อยละของ

งานที่ทําเสร็จ

สะสมถึงส้ินปี 

2564 

ร้อยละที่คาดว่าจะแล้วเสร็จปี   

2565 2566 2567 

โครงการ Vanissa Building 1,004 99 1 - - 

โครงการ Ascott Embassy Sathorn 908 96 4 - - 

โครงการ KKP Tower 1,844 76 24 - - 

โครงการ Park Origin ทองหล่อ    1,574 66 34 - - 

โครงการ Ashton Parc -  คลองเตย 921 51 49 - - 

โครงการ Ideo พระราม 9 - อโศก     1,315 73 27 - - 

โครงการ Estelle พร้อมพงษ ์ 754 70 30 - - 

โครงการ Intercontinental Residence Hua-Hin  714 58 42 - - 

โครงการ Forestia HR1 1,847 17 31 52 - 

โครงการ Forestia HR2 707 11 59 30 - 

โครงการ One Bangkok – O3&R3 1,746 5 51 45 - 

โครงการ One Bangkok – C3B&H3 670 - 36 43 21 

 

* มูลค่าตามสัญญาทัง้ส้ิน เป็นมูลค่าทีนั่บสะสมรวมงานเพิม่ลด (เน่ืองจากงานรับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคารขนาดกลาง จะมีงานเพิม่เตมิและงานลดเป็นปกตขิอง

ธุรกจิ)  และเป็นมูลค่าโดยประมาณ 

 

ธุรกจิ ผลติ และ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

• บริษทัฯ มีงานสัง่จา้งรอผลิตและส่งมอบ ณ ส้ินปี 2564 รวมทั้งส้ินประมาณ 250 ลา้นบาท โดยเป็นงาน Precast และ 

GRC ทั้งหมดซ่ึงจะทะยอยส่งมอบในปี 2565 น้ี   

 

ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืน 

โครงการ สัดส่วนการ

ลงทุน (%) 

ประเภทโครงการ มูลค่าโครงการ 

 (ล้านบาท) 

เร่ิมรับรู้รายได้ 

(ปี) 

รับรู้รายได้แล้ว 

(%) 

1. Premio Quinto                    49.00  คอนโด 1,428.92  2562 88.21 

2. Phahonyothin-Rattanakosin                    40.00  ทาวนโ์ฮม 586.16  2565 - 

3. REN                    49.00  คอนโด 2,455.33  - - 

4. Town In Town                    49.00  คอนโด 750.50 2566 - 

5. Eigen พฒันาการ                    35.00  ทาวนโ์ฮม 721.79  2563 69.78 

6. Reseo Home รามอินทรา-จตุโชติ                    35.00  ทาวนโ์ฮม 433.00 2565 - 

7. Reseo Westgate  คงคา                    35.00  ทาวนโ์ฮม 336.00 2565 - 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ 

พืน้ที่โครงการ 

(ไร่-งาน-วา) 

งาน

ก่อสร้าง 

(%) 

 

จํานวน Unit ทั้งหมด 

โอนสะสม 

ณ 31 ธ.ค. 64 

(Unit) 

 

รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Unit) 

1.  AMIE  660.00 อาคารพกัอาศยั  ซอยสุขุมวิท 26 0-3-59.5 - - - - 

 Sukhumvit 26 (redesigned)   อาคารสูง (Re-design) ใกลส้ถานี BTS พร้อมพงษ ์
 

      

    
 

          

2. The Aramis       2,645.37  อาคารพกัอาศยั  ซอยสุขุมวิท 24 1-2-97 - 
- 

- 
- 

    Sukhumvit 24 (redesigned)   อาคารสูง (Re-design) ใกลส้ถานี BTS พร้อมพงษ ์

  

 

 

 

3. พรรณนา  1,255.38 บา้นเด่ียว  2  ชั้น พุทธมณฑลสาย 3 - บางแวก 41-2-058.1 87 98 46 36 

พุทธมณฑลสาย 3         

  

เปิดขายในปี 2563 และ

เร่ิมโอนบา้นไดต้ั้งแต่ปี 

2563 เป็นตน้ไป  

 

ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 3 ปี   

  

    

4.พิมนารา 629.39 บา้นเด่ียว  2  ชั้น หนามแดง 23-0-89.4 9 99 - 

ทยอยก่อสร้างและโอน

กรรมสิทธ์ิ 

ศรีนครินทร์ – บางนา         

  

เปิดขายในปี 2564 และ

เร่ิมโอนบา้นไดต้ั้งแต่ปี 

2565 เป็นตน้ไป  

ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 3 ปี       
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โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ 

พืน้ที่โครงการ 

(ไร่-งาน-วา) 

งาน

ก่อสร้าง 

(%) 

 

จํานวน Unit ทั้งหมด 

โอนสะสม 

ณ 31 ธ.ค. 64 

(Unit) 

 

รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Unit) 

5. เชียงราก – ธรรมศาสตร์ 573.72 บา้นเด่ียว  2  ชั้น เชียงราก – ธรรมศาสตร์  26-0-57.9 - 117 - - 

         

  

เปิดขายในปี 2565 และ

เร่ิมโอนบา้นไดต้ั้งแต่ปี 

2565 เป็นตน้ไป 

ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 3 ปี    

 

 

 

6. เชียงราก – ธรรมศาสตร์ 659.27 ทาวน์โฮม  2  ชั้น เชียงราก – ธรรมศาสตร์  23-1-94.1 - 250 - - 

         

  

เปิดขายในปี 2565 และ

เร่ิมโอนบา้นไดต้ั้งแต่ปี 

2565 เป็นตน้ไป 

ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 3 ปี    
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

(1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) (“PREB”) ไดด้าํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ชาํระแลว้ 308.68 ลา้นบาท มีบริษทัยอ่ยคือ  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั (“PCM”) เป็นผูผ้ลิต และ

ขายพ้ืนคอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง และให้บริการติดตั้งพ้ืนคอนกรีตอดัแรง  และบริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จาํกัด 

(“PBH”)  ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน และบริษทั พรีบิลท์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (“PREB-D”) เป็นบริษทัยอ่ย

ของ บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

ในปี 2564 บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกัด (“PCM”) มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 

จาํนวน 12,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 126,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 97,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 223,100,000 บาท โดยเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน และไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 

(2) โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตามแผนผงัดงัน้ี 
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ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

(ทุนจดทะเบียน 308.68 ลา้นบาทเรียกชาํระเตม็มูลค่า) 

(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 308.68 ลา้นหุน้) 

 

บริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล จาํกดั 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

(ทุนจดทะเบียน 223.10 ลา้นบาทเรียกชาํระเตม็มูลค่า)  

(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 10 บาท จาํนวน 22.31 ลา้นหุน้) 

 

100% 

บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จาํกดั 

ธุรกจิลงทุนในบริษัทอ่ืน 

(ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาทเรียกชาํระเตม็มูลค่า) 

(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 5 บาท จาํนวน 100 ลา้นหุน้)   

 

บริษัท พรีบิลท์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาทเรียกชาํระเตม็มูลค่า)  

(ทุนจดทะเบียนหุน้ละ 5 บาท จาํนวน 60 ลา้นหุน้) 

100% 
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(3) นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัและใหผ้ลตอบแทนท่ีดี การพิจารณาลงทุน

จะทาํโดยผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยทัว่ไปบริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนในฐานะผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้จาํกดัในการลงทุนซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเง่ือนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี 

การบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมบริหารงาน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสดัส่วนท่ีบริษทัถือหุน้อยู ่เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว    

 

1.3.2 บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกนิกว่าร้อยละ 10 

-ไม่มี-  

 

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

-ไม่มี-  
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  

 

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่23 ธันวาคม 2564 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด) 

1 กลุ่มเจริญตรา   81,265,363 26.32 

  1.1 นายวิโรจน์ เจริญตรา 56,545,363 18.32 

  1.2 นางสาวนภสัสร เจริญตรา 12,360,000 4.00 

  1.3 นายวีริศ เจริญตรา 12,360,000 4.00 

2   นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ 15,163,100 4.91 

3 กลุ่มโชควฒันา  14,164,556 4.59 

 3.1 นายพีรนาถ โชควฒันา 9,855,891 3.19 

 3.2 บริษทั หลานปู่  จาํกดั  1,975,166 0.64 

 3.3 คณะบุคคลหลานปู่   682,000 0.22 

 3.4 บริษทั พีรธร จาํกดั  593,233 0.19 

 3.5 นางสาวณชัชยา ศรีกระจาย 308,200 0.10 

 3.6 นายพิศณุ โชควฒันา 204,900 0.07 

 3.7 นายเวทิต โชควฒันา 137,233 0.04 

 3.8 บริษทั ซนัดาตา้คอมม ์จาํกดั  121,400 0.04 

 3.9 บริษทั ซนัคลัเล่อร์ โอ.เอ. จาํกดั  121,000 0.04 

 3.10 นางสาวบุปผา สมหมาย 79,200 0.03 

 3.11 นางสุวรรณี โชควฒันา 35,000 0.01 

 3.12 นางสาวนนัทนา จนัทร์เสาร์ 22,333 0.01 

 3.13 นางสาวบวัเรียน รักษาสม 19,000 0.01 

 3.14 นางจาํเนียร โชควฒันา 10,000 0.00 

4 กลุ่มติรกานนัท ์   14,105,160 4.57 

  4.1 นายสมศกัด์ิ ติรกานนัท ์ 9.788,389 3.17 

  4.2 นายยติุนยั ติรกานนัท ์ 4,316,771 1.40 

5 กลุ่มไตรตรึงษท์ศันา   9,686,740 3.14 

  5.1 นายเกียรติศกัด์ิ ไตรตรึงษท์ศันา 9,153,440 2.96 

  5.2 นางสาวอรสา ไตรตรึงษท์ศันา 513,300 0.17 
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ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด) 

  5.3 นางสาวอรนุช ไตรตรึงษท์ศันา 20,000 0.01 

6   นายพิพฒัน์ เศวตวิลาศ 7,557,700 2.45 

7  นางสาววนัวสัสา สวินทร 7,068,018 2.29 

8 กลุ่มจิรพฒันกุล   4,204,000 1.36 

  8.1 นายทิวา จิรพฒันกุล 2,150,000 0.70 

  8.2 นายมงคล จิรพฒันกุล 1,850,000 0.60 

  8.3 นางสมทรง จิรพฒันกุล 120,000 0.04 

  8.4 นางลาวลัย ์ จิรพฒันกุล 60,000 0.02 

  8.5 นายวิชากร โชควฒันา 24,000 0.01 

9 กลุ่มปัญจคุณาธร   4,007,000 1.30 

  9.1 นายณภทัร ปัญจคุณาธร 3,150,000 1.02 

  9.2 นายสมโพธิ ปัญจคุณาธร 500,000 0.16 

  9.3 นายสุริยณัห์ ปัญจคุณาธร 300,000 0.10 

  9.4 นายจรินทร์ ปัญจคุณาธร 50,000 0.02 

  9.5 นางสาวสลิล ปัญจคุณาธร 7,000 0.00 

10  นายสมชาย ปัดภยั 3,940,900 1.28 

  อ่ืนๆ     147,513,925 47.79 

  รวม     308,676,462 100.00 

ทีม่า: ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

1.2 และ 1.3 เป็นบุตรสาวและบุตรชายของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ดาํรงตาํแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

** บริษทั มีหุ้นท่ีถือโดยสถาบนัการเงิน และกองทุน จาํนวน 6,338,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05% 

** สดัส่วนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีทั้งส้ิน  81,265,363  หุ้น (ขอ้ 1) หรือคิดเป็นร้อยละ  26.33 

 

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการของบริษัท 

-ไม่มี- 
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(2) บริษัทมกีารประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) 

-ไม่มี- 

 

(3)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 

-ไม่มี- 

 

1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

 

ทุนจดทะเบียน จาํนวน 308,676,462 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 308,676,462 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ จาํนวน 308,676,462 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 308,676,462 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

1.4.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

- ไม่มี –  

1.4.3 หุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

- ไม่มี –  

 

1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

- ไม่มี –  

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน

แต่ละงวดบญัชี หลงัจากท่ีไดมี้การหกัสาํรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) โดยพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานดว้ย เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็นตน้ 

การจ่ายปันผลย้อนหลงัของบริษทั 

สาํหรับบริษทัฯ บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั และบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย การ

จ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะ) 0.434 0.392 0.440 0.524 0.855 0.899 1.677 3.657 1.239 0.813 0.540 1.115 

อตัราปันผลต่อหุ้น 0.15 0.20 0.37 0.40 0.60 0.50 1.00 1.80 0.80 0.80 0.40 0.40 

อตัราการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

(ตามงบการเงินเฉพาะ) 

34.56% 51.02% 84.09% 76.34% 70.18% 55.62% 59.63% 49.22% 64.57% 98.40% 74.07% 35.87% 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม) 0.307 0.507 0.835 0.938 0.991 0.982 2.553 2.279 1.245 0.881 0.537 0.783 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มุ่งมัน่บริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ

เป็นพ้ืนฐานสําคญัท่ีช่วยให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้การบริหารความเส่ียงจะเป็นแนวทางให้

บริษทัฯมีการตดัสินใจท่ีดีข้ึน ทาํใหพ้บโอกาส และอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิด

ไดอ้ย่างทันเวลา การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธภาพเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเป็นการ

สนบัสนุนใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค ์ 

1.กาํหนดกรอบในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหมี้ความสอดคลอ้งกนั และนาํไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

2.กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ขอบเขต 

 นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้นัทุกหน่วยงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

1. บริษทัตอ้งดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป็นไปตามเป้าหมายของ

บริษทั โดยกาํหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี การบริหารงาน การ

ตดัสินใจประจาํวนั และการบริหารโครงการต่าง ๆ 

2. ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัเป็นเจา้ของความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการระบุ และประเมิน

ความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได ้

3. ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษทั ท่ีอยูใ่นระดบัสูงและสูงมากทั้งหมด ตอ้งรายงาน

ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั 

2. คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง 

3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ี  

3.1 อนุมติั และส่งเสริมนโยบายบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งทาํใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บ

การปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร ทุกฝ่ายใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง 

3.2 ติดตามความเส่ียงทางกลยทุธ์ และความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานท่ีสาํคญั 

3.3 รายงานความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และสูงมากใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

4. คณะทาํงานบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี 

4.1 จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียง หลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารอนุมติั หรือ รองประธานกรรมการบริษทัอนุมติั 

4.2 พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ีหน่วยงานเจา้ของความเส่ียง

ประเมินไว ้รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

4.3 กาํกบัดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยการติดตามและสอบทานอยา่งต่อเน่ือง 
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4.4 จดัทาํรายงานบริหารความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.5 ทบทวนนโยบายฉบบัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีในการระบุ วเิคราะห์ ประเมิน และจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง

ของหน่วยงานท่ีตนเองรับผดิชอบ รวมถึงกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรับได ้

6. สาํนกังานตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ี 

6.1 สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผา่นการตรวจสอบภายในประจาํปี โดยตรวจสอกระบวนการ

ทางธุรกิจท่ีสาํคญัตามปัจจยัเส่ียง 

6.2 ใหค้าํปรึกษา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง (ดาํเนนิการโดยบริษัท) 

1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 

ปัจจุบนับริษทัมีนโยบายในการเลือกรับงาน โดยพิจารณาจากผลตอบแทน ความเส่ียงต่างๆ รวมถึงความต่อเน่ืองของ

โครงการท่ีจะไดรั้บต่อเน่ืองในอนาคต    ในปีท่ีผา่นๆมา บริษทัฯรับงานให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นงานต่อเน่ืองมากกวา่ร้อยละ 45% โดย

จะเลือกลูกคา้หรือผูว้า่จา้งท่ีมีศกัยภาพทางการเงินและความสามารถในการขายเป็นสาํคญั  

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ตารางแหล่งทีม่าของรายได้ 2562 % 2563 % 2564 % 

บริษทัยอ่ย 19.34 0.51% 143.33 3.67% 218.17 5.59% 

บริษทัอ่ืน 3,736.06 99.49% 3,759.15 96.33% 3,686.69 94.41% 

รวม 3,755.40 100.00% 3,902.48 100.00% 3,904.86 100.00% 

 

ในปี ทีผ่่านมา  บริษัทมสัีดส่วนการรับงาน แบ่งตามผู้ว่าจ้างดงันี ้

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผู้ว่าจ้าง รายได้ปี 2564 % งานคงเหลือในมือปี 2564 % 

รายท่ี 1 1,014.74 25.99% 839.64 12.28% 

รายท่ี 2 825.12 21.13% 526.51 7.70% 

รายท่ี 3 395.40 10.12% 226.04 3.31% 

คละผูว้า่จา้ง 1,669.60 42.76% 5,243.22 76.71% 

รวม 3,904.86 100.00% 6,835.41 100.00% 

 

สรุป : บริษัทฯไม่มคีวามเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
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2. ความเส่ียงจากการรับเหมาท่ีอิงกบัประเภทก่อสร้างอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมากเกินไป 

การตดัสินใจในการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ความ

เช่ือมั่นในตัวเจ้าของโครงการ กําลังซ้ือของผูบ้ริโภคเอง รวมถึง Life style ของวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงบริษัทพฒันา

อสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งมีวธีิการเลือกและจดัการให้โครงการของตวัเองเป็นท่ีตรงใจกบัผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด โดยบริษทัจะตอ้ง

ตดัสินใจในการกาํหนดสดัส่วนของการก่อสร้างวา่จะเป็น บา้น คอนโดมิเนียม หรืออาคารโรงงาน เป็นสดัส่วนเท่าใด  ในทาํนอง

เดียวกนัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีรับงานต่อจากผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงวิธีการลงทุนของบริษทั

พฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยจะตอ้งมีแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นในการก่อสร้างให้ได้หลากหลายรูปแบบ หรือถา้เป็น

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็จะตอ้งมีการสร้างความมัน่คงให้กบังานในมือให้มีระดบัความต่อเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ ในปีท่ีผ่านๆมา 

ระดับการรับงานของบริษทัฯ ระหว่างอาคารสูงกบัอาคารทั่วไปจะมีอตัราส่วนประมาณ 80:20  ซ่ึงโดยทัว่ไปอาคารสูงเป็น

คอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีผลงานการขายท่ีดีจากอดีตท่ีผา่นมา  เป็นผลให ้แมบ้ริษทัฯจะรับงานตึกสูงถึง 80% 

ของงานทั้งหมดก็ตาม แต่ก็แทบไม่มีความเส่ียงในเร่ืองของการเก็บเงินหรือการหยดุชะงกัระหวา่งทางเลย นอกจากน้ีในส่วนของ

ความกังวลว่าการเติบโตของคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูงจะหมดไป ซ่ึงจะมีผลต่อการว่าจ้างงานนั้ น จากการพิจารณา

สภาพแวดลอ้มและการเติบโตของเมือง รวมถึงความแออดัของการเดินทางแลว้ บริษทัฯ เช่ือว่าความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัใน

ลกัษณะคอนโดมิเนียมจะยงัมีความตอ้งการต่อเน่ืองอีกนาน 

                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2562 % 2563 % 2564 % 

งานอาคารสูง 3,065.20 81.62% 3,424.54 87.75% 3,240.66 82.99% 

อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ 690.20 18.38% 477.94 12.25% 664.20 17.01% 

รวม 3,755.40 100.00% 3,902.48 100.00% 3,904.86 100.00% 

 

สรุป : บริษัทฯ มคีวามเส่ียงจากการรับเหมาทีอ่งิกบัประเภทธุรกจิการก่อสร้างคอนโดมเินียมอาคารสูง  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 

ยังเช่ือว่าเป็นความเส่ียงที่ยังรับได้และไม่มากเกินไปเม่ือเทียบกับปริมาณการก่อสร้างอาคารสูงที่มีอยู่   บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมา 

รายเลก็ถึงระดบักลางทีรั่บงานประเภทนี ้  และบริษัทเลือกทีจ่ะไม่รับงานผูกขาดจากรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

วสัดุก่อสร้างท่ีเป็นตน้ทุนหลกั ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์และเหล็ก ถา้มีการปรับราคาของสินคา้ดงักล่าวจะมีผลกระทบโดยตรง

ต่อกาํไรของบริษทั แมบ้ริษทัจะมีการคาํนวณราคาเผื่อการข้ึนราคาของวสัดุก่อสร้างก่อนจะมีการตกลงรับงานแลว้ก็ตาม โดย

วสัดุก่อสร้างขา้งตน้จะมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และความตอ้งการของตลาด  รวมถึงราคานํ้ ามนั และอตัราค่าแรงดว้ย  

โดยในปีน้ี น่าจะมีความผนัผวนราคาวตัถุดิบค่อนขา้งมากจากปัญหาความขดัแยง้ในยเูครน ซ่ึงบริษทัฯ ติดตามและประเมินความ

เส่ียงตลอดเวลา  บริษทัมีนโยบายในการพยายามลดความเส่ียงดงักล่าวหลายประการ   เช่น  การรับงานก่อสร้างระยะสั้นในช่วง 

1-2 ปีเท่านั้น หรือรับงานและลงนามในสญัญาเป็นเฟส  เพ่ือใหส้ามารถปิดโครงการไดเ้ร็ว และสามารถปรับราคาใหม่ไดท้นักบั

ราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนับริษทัจะพยายามทาํสัญญาซ้ือล่วงหนา้สาํหรับวสัดุก่อสร้างหลกั หรือผลกัภาระใน

เร่ืองของความผนัผวนของราคาวสัดุโดยใหลู้กคา้เป็นผูจ้ดัหาวสัดุหลกัใหแ้ก่บริษทัแทนในบางโครงการ 

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
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4. ความเส่ียงดา้นการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกั และการขาดแคลนบุคลากรในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

           ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นงานก่อสร้างซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนจาํเป็นตอ้งมี

ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการวางแผนและมีความสามารถในการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรท่ีบริษทั

ใหค้วามสาํคญัมาก ดงันั้นการสร้างความต่อเน่ืองในการรักษาและพฒันาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งใน

แง่ของการคดัเลือกพนกังานใหม่ การรักษาพนกังานปัจจุบนั ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีตอ้งสรรหาผูบ้ริหารรุ่น

ใหม่ๆ ข้ึนมารับช่วงต่อจากผูบ้ริหารในปัจจุบนั เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัฯ สาํหรับความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร

ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีปัจจยัหลกัจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารเพียงกลุ่มเดียว และการเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดการแข่งขั้นในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญ บริษทัฯ จึงมีแผนป้องกนั

ความเส่ียงดา้นน้ีโดยการกาํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรตามสายอาชีพและระบุความรู้ความสามารถบุคลากรของเพ่ือให้ได้

พนกังานตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ รวมทั้งมีความพยายามในการรักษาพนกังานในปัจจุบนั โดยส่งเสริมให้มีการอบรม 

การเพ่ิมผลตอบแทนและสวสัดิการใหก้บัทรัพยากรบุคคลอนัทรงคุณค่าเพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและป้องกนัการ

สูญเสียบุคลากรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

 

สรุป : บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคคลากรทดแทนในตาํแหน่งสําคญั และมนีโยบายและมาตรการในการป้องกนั

ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกั และการขาดแคลนบุคลากรในตาํแหน่งทีสํ่าคญั 

 

5. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน  

แรงงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง และการส่งมอบให้ตรงตามสัญญา ซ่ึงบางคร้ังอาจประสบปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล เน่ืองจากการเดินทางกลบัภูมิลาํเนาของแรงงาน นอกจากน้ียงัเกิดจากการเปล่ียนท่ีทาํงานอนั

เน่ืองมาจากค่าแรงท่ีดีกว่า รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน ดงันั้นบริษทัได้

กาํหนดวธีิการบริหารงานโดยวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัช่วงวนัหยดุเทศกาล การเพ่ิมแรงงานต่างดา้วชดเชยแรงงานท่ีขาด การจ่าย

ค่าจา้งตรงตามเวลา จดัระเบียบและสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แรงงานตามอายงุานท่ีทาํงานต่อเน่ืองให้บริษทั เพ่ือให้แรงงานมี

ความผูกพนัและรู้สึกมัน่คงกบังานท่ีทาํ รวมถึงการปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้างให้พ่ึงพาแรงงานนอ้ยลง เช่นการใชก้ารก่อสร้าง

ระบบสําเร็จรูป Precast เขา้มาช่วยในการก่อสร้างบางส่วนงาน ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัไม่เคยประสบกบัภาวะขาดแคลน

แรงงานอยา่งรุนแรง  

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแรงงาน 

 

6. ความเส่ียงดา้นเงินทุนหมุนเวยีน 

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งสูงสําหรับการขยายการรับงาน เน่ืองจาก

จาํเป็นจะตอ้งสาํรองไวส้าํหรับการประมูลงาน การประกนัผลงาน และใชใ้นการดาํเนินงานก่อสร้างโดยเฉพาะในช่วงเร่ิมงานซ่ึง

เป็นการจ่ายในส่วนของค่าแรง ค่าวสัดุก่อสร้าง  ซ่ึงบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยการกระจายการรับงานก่อสร้างเพ่ือให้

ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัยงัจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการ โดยกาํหนดระยะเวลา และเง่ือนไขของการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ให้เหมาะสมกบัการดาํเนินโครงการต่างๆ ของ

บริษทัรวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของงานเพ่ือสร้างอาํนาจต่อรองโดยให้มีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า  ซ่ึงในปัจจุบนั

บริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้ทุกโครงการ 
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สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตรการควบคุม และจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอเพ่ือลดความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวยีน 

 

7. ความเส่ียงดา้นคดีความ การฟ้องร้องในเร่ืองเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัอาจจะมีความเส่ียงดา้นคดีความในการก่อสร้าง ท่ีอาจจะเกิดจากการทาํงานไม่ตรง

ตามกาํหนดเวลา หรือเง่ือนไขในสญัญา  นอกจากน้ียงัอาจเกิดความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงกบัหน่วยงาน

ก่อสร้างในเร่ืองต่างๆซ่ึงบริษทัพยายามลดความเส่ียงดงักล่าว โดยการจดัทาํประกนัภยัให้ครอบคลุมความเส่ียงดงักล่าว และ

จดัทาํระบบงานต่างๆ ใหส้นบัสนุนงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา และลดความเส่ียงต่างๆ จากการก่อสร้าง เช่น 

เคร่ืองป้องกนัการตกหล่นของเศษวสัดุ เป็นตน้ 

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการในการป้องกนั และลดความเส่ียงด้านคดคีวาม การฟ้องร้องในเร่ืองเกีย่วกบังานก่อสร้าง 

 

8. ความเส่ียงจากความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ 

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวจะทาํใหก้ารลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากต่างประเทศ และในประเทศลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อการใช้

จ่ายเงิน และกระแสเงินสด ซ่ึงบริษทัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการรับงานและควบคุมการใชจ่้ายอยา่งมาก 

 

สรุป : บริษัทฯ ตดิตามข่าวสาร และพยายามปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ 

 

9.  ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ 

โดยทัว่ไปงานก่อสร้างจะทาํงานอยูภ่ายนอกบริษทั ทาํใหก้ารควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นไปดว้ยความยากลาํบากใน

การควบคุม ดังนั้นทางบริษทัป้องกันความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแส  หรือแจง้ทางจดหมายปิดผนึกมาตามท่ีตั้งของบริษทั และบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และใหมี้การตรวจสอบ

ทุกไตรมาส รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้ งคณะทาํงานป้องกนัความเส่ียง  โดยให้มีการ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยเพ่ือป้องกนั หรือเพ่ิมความระมดัระวงัในจุดท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือขอ้

เสียหายต่อบริษทัฯ  โดยมีการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงอีกทางหน่ึง และมีการเพ่ิมบทลงโทษท่ี

รุนแรงข้ึน  โดยท่ีผา่นมาเม่ือมีการทุจริต บริษทัฯ ดาํเนินคดีข้ึนสูงสุดและปลดพนกังานออกโดยมิไดรั้บค่าตอบแทน 

 

สรุป : บริษัทฯ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส  และเพิม่มาตรการป้องกนัการทุจริต  มกีารตรวจสอบและเพิม่ระบบ

การควบคุมภายในให้รัดกมุ 

 

10.  ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ทาํใหห้ลายธุรกิจไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั แมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด 19 มีทิศทางท่ีผ่อนคลายลง สะทอ้นให้เห็นจากจาํนวนผูติ้ดเช้ือใหม่ในไทยท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ภาครัฐจึงประกาศผ่อน

ปรนมาตรการในบางพ้ืนท่ีเพ่ือใหธุ้รกิจบางประเภทกลบัมาเปิดบริการไดอี้กคร้ัง ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่เผชิญกบัปัจจยัลบหลากหลาย 

ทั้งจากการหดตวั ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบจากการ การชะลอตวัการเปิดตวัโครงการ การรับงานล่าชา้ และผูป้ระกอบการให้
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ความระมดัระวงัในการใชจ่้าย จากปัจจยักดดนัขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในขณะท่ีตน้ทุนการประกอบธุรกิจท่ี

เพ่ิมข้ึน จากตน้ทุนแฝงท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจให้สามารถรองรับช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมเติม หรือค่าใชจ่้าย

ดา้นอุปกรณ์ทาํความสะอาด เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลกระทบเกิดข้ึนกบัเกือบทุกธุรกิจ แต่มิติความรุนแรงของผลกระทบจะแตกต่างกนั  

ความเส่ียงดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีการรับรู้รายไดไ้ม่เป็นไปตามแผน และกาํไรลดลง ทั้งน้ี บริษทัฯ บริหารสภาพคล่อง เพ่ือ

รองรับการชะลอตวัของรายได ้ 

 

สรุป : บริษัทฯ บริหารให้บริษัทมสีภาพคล่องเพ่ือลดผลกระทบ 

 

ธุรกจิผลติและขายพืน้คอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง และให้บริการตดิตั้งพืน้คอนกรีตอดัแรง (ดาํเนินงานโดยบริษัทย่อย 

“พซีีเอม็”) 

 

1. ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตไดแ้ก่ ปูนซิเมนต์ เหล็กลวดแรงดึงสูง ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-80 ของตน้ทุน

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป มีความผนัผวนของราคาตามกลไกของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พีซีเอ็มจึงได้

พยายามลดความเส่ียงดังกล่าว โดยการสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณสั่งซ้ือจากลูกคา้ไวล่้วงหน้าในช่วง

ระยะเวลาท่ีมีความผนัผวนของราคา ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือจะติดตามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา  อยา่งไรก็ตามตลาดแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูปเป็นตลาด

ท่ีมีการแข่งขนัสูงเน่ืองจากมีผูผ้ลิตรายยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงราคาและคุณภาพสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่ต่างกนั ดงันั้นการ

เลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ จึงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการส่งสินคา้ได้ตามกาํหนดเวลา และบริการหลงัการขาย ซ่ึงพีซีเอ็ม 

ประกอบธุรกิจภายใต ้ช่ือ                  มานานกวา่ 20 ปี จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทัว่ไป โดยฝ่ายบริหารคาดวา่พีซีเอ็มมีส่วน

แบ่งทางการตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบประมาณร้อยละ 40 ของตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 

สาํหรับผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ซ่ึงมีใยแกว้เป็นส่วนประกอบสาํคญั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของตน้ทุนวตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นการผลิต พีซีเอ็มไดน้าํเขา้จากต่างประเทศผ่านผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ โดยพิจารณาดา้นราคาและการขนส่งสินคา้ได้

ตรงตามเวลา พีซีเอม็มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบนอ้ยมาก เน่ืองจากผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ เป็นสินคา้

ท่ีผลิตตามคาํสัง่ซ้ือซ่ึงมีรูปแบบแตกต่างกนัตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย โดยสามารถตั้งราคาแปรผนัตามตน้ทุนวตัถุดิบ

ได ้ดงันั้นราคาขายของผลิตภณัฑจึ์งค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนวตัถุดิบ  การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนใยแกว้จึงไม่มี

ผลกระทบมากนกั 

 

สรุป : ปัจจุบันความเส่ียงเร่ืองของวตัถุดบิหลกัลดลงอย่างมาก เน่ืองจากราคาของปูนซิเมนต์เปิดกว้างให้มกีารแข่งขัน 

 กนัมากขึน้    

 

2. ความเส่ียงจากการแข่งขนั 

เน่ืองจากธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้างสาํเร็จรูป เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตไม่ไดมี้ความ

ซบัซอ้น ดงันั้นเม่ือแนวโนม้ภาคอสงัหาริมทรัพยมี์การฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งความตอ้งการของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีตอ้งการ

ใช้วสัดุก่อสร้างสําเร็จรูปเพิ่มข้ึน เพ่ือความรวดเร็วและการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง จากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงมี

ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการดงักล่าว  แต่การดาํรงอยู่ของผูรั้บเหมาท่ีเพ่ิงเขา้มาใหม่ จะอยู่ใน

อุตสาหกรรมไดน้านหรือไม่จาํเป็นตอ้งสร้างฐานลูกคา้ซ่ึงเม่ือตลาดมีการหดตวั ผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาสูง 
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ก็จะค่อยๆ ถอนตวัออกจากอุตสาหกรรมไป   แต่อยา่งไรก็ตามพีซีเอ็มไดพ้ยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของแผ่นพ้ืน

แบบทอ้งเรียบ ซ่ึงบริษทัเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลิตรายใหญ่ร่วมกบับมจ. ดีคอนโปรดกัส์ โดยฝ่ายบริหารคาดวา่ ทั้ง 2 บริษทัมีส่วน

แบ่งการตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 80 ของตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืน 3 ขา บริษทัพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาด

โดยการควบคุมตน้ทุนการผลิต การรักษาคุณภาพของสินคา้  และการให้บริการหลงัการขาย  โดยในส่วนของคอนกรีตเสริมใย

แกว้ บริษทัพีซีเอม็ไดพ้ยายามพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์ห้มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน และมีความเป็นสินคา้มาตรฐานมาก

ข้ึน 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดพ้ยายามสร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมผลิตภณัฑ์ประเภทแผ่นสาํเร็จรูป Precast เพ่ือ

การคา้ โดยจะมีการผลิตท่ีโรงงานตามแบบท่ีไดต้กลงไวก้ับลูกคา้ และ มีการทาํสัญญาล่วงหน้าในการรับซ้ือตามแบบ เป็น

จาํนวนท่ีตกลงกนั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้พิ่มกาํลงัการผลิตสินคา้ในส่วนน้ีและเร่ิมทาํการส่งมอบแลว้ตั้งแต่ปี 2555 ซ่ึงบริษทั

คาดการณ์วา่จะสามารถปรับปรุงใหมี้ระบบการผลิต ขนส่ง และ ติดตั้งไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย ในการพฒันาผลติภัณฑ์ให้มคีวามแตกต่างและ ใช้งานได้ดขีึน้อยู่เสมอ  และ บริษัทฯ มคีวามได้เปรียบ

เร่ืองการกาํลงัการผลติทีม่ากกว่ารายเลก็ๆ จงึส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัของลูกค้ารายใหญ่ 

 

ธุรกจิทีม่รีายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลกั (ดาํเนินการโดย บริษัท พรีบลิท์ โฮลดิง้ จาํกดั) 

 

1.  ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบริษทัอ่ืน 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพ่ือไปลงทุนในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั  ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่จะ

มาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน การตดัสินใจเลือกบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุนจึงมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงาน  

บริษทัฯ จึงเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการเขา้ถือหุ้นในกิจการ

ประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั พรีบิลท์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั อีส แอม 

อาร์ จาํกดั) และบริษทัร่วม ไดแ้ก่ บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จาํกดั บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั บริษทั ชิน

วะ เอส39 จาํกดั และ บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการลงทุนใน บริษทั เอ็นริช วิลลา จาํกดั ซ่ึงมีการ

รับประกนัการขายและอายโุครงการจากคู่สญัญา 

 บริษทัฯ จะรับรู้กาํไรจากบริษทัย่อย และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในอนาคต ตามสัดส่วนการถือหุ้นในงบ

การเงินรวมของบริษทัฯ หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีผลการดาํเนินงานท่ีดี ก็จะสามารถสร้างกาํไรให้กบับริษทัฯ ในทาง

กลบักนั หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีผลการดาํเนินงานลดลง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษทัฯ    

ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งพิจารณาประเภทธุรกิจตลอดจนบริษทัท่ีเขา้ร่วมทุนดว้ย ซ่ึงการลดความเส่ียงของการลงทุนคือ 

การเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  และ เม่ือมีการร่วมทุนกนัแลว้ เกิดผลประโยชน์ตามความ

เหมาะสม มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัทั้งในการดาํเนินธุรกิจ การแบ่งปันความรู้ความชาํนาญ ความสามารถในการควบคุมตน้ทุน

ใหล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญั     โดยโครงการท่ีบริษทัฯจะเลือกลงทุนตอ้งอยูใ่นทาํเลท่ีมีศกัยภาพเป็นหลกั    

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยจะเลือกทาํสัญญาทีม่คีวามเส่ียงตํา่

ในเร่ืองของการรับคืนเงนิลงทุน โดยไม่ได้เน้นอตัราผลตอบแทนเพยีงอย่างเดยีว  นอกจากนีย้งัพจิารณาและตดิตามงานอย่าง

ใกล้ชิด 
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2.  ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ มีแผนจะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละกาํไรอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

อาจเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดาํเนินงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์จาํกดั   ดงันั้นในช่วงแรกบริษทัฯ จึงยงั

ไม่ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจท่ียงัไม่คุน้เคยหรือ ควบคุมความเส่ียงไดย้าก โดยในปัจจุบนัการลงทุนยงัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวดา้นการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง และการขาย ผลิตและขายแผ่นพ้ืน

สาํเร็จรูป 

 

สรุป : บริษัทฯมแีผนหลกีเลีย่งการลงทุนในธุรกจิทีไ่ม่มคีวามเช่ียวชาญเพ่ือลดความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (ดาํเนินการโดย บริษัท พรีบิลท์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั) 

 

1.ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการตกตํ่าของภาวะเศรษฐกิจโดยตรง เน่ืองจากภาคอสังหาริมทรัพยจ์ะมี

ความผนัแปรตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษทัฯ จึงวางแผนและปรับกลยทุธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ โดย

ให้ความสําคญักบัการเปิดโครงการ การซ้ือท่ีดินใหม่ การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัฯ ไม่มีการสต๊อค 

Land bank ไวม้ากเกินไป และจะพิจารณาการเปิดโครงการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  โดยจะตดิตามและรีบ

เปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

 

2.ความเส่ียงเร่ืองราคาตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ จะมีความเส่ียงในเร่ืองของราคาวสัดุก่อสร้างท่ีอาจมีการปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากการ

ดาํเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนการก่อสร้าง หรือขายระหว่างก่อสร้าง ดงันั้นหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดุ

ก่อสร้าง หรือมีการปรับเปล่ียนอตัราค่าจา้งแรงงาน ภายหลงัจากท่ีไดก้าํหนดราคาขาย และมีลูกคา้จองซ้ือห้องชุดหรือบา้นไป

แลว้ ยอ่มทาํใหต้น้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึน และทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง   อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดว้างแผนเพ่ือลดความ

เส่ียงทางดา้นราคาวสัดุก่อสร้าง โดยจะพฒันา และขายให้แลว้เสร็จในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ตั้งแต่เร่ิมตน้ซ้ือท่ีดินจนกระทัง่โอน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะตกลงราคา และปริมาณวสัดุก่อสร้าง รวมถึงสุขภณัฑก์บัผูผ้ลิต / ผูข้ายให้ไดม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะ

ตั้งราคาเพ่ือเปิดขายในแต่ละโครงการ 

 

สรุป : : บริษัทฯ มนีโยบาย และมาตรการลดและป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง โดยจะมกีารจ้าง

ราคาเหมากบัผู้รับเหมา โดยไม่ได้ใช้บริษัททีเ่กีย่วข้องเป็นผู้สร้างเพยีงอย่างเดยีว เพ่ือลดปัญหาราคาวตัถุดบิ และวสัดุทีใ่ช้

ในการตกแต่งบ้าน 
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3.ความเส่ียงเร่ืองการแข่งขนั 

 

ความเส่ียงในหัวขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ความเส่ียงเร่ืองการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้ท่ีมีการทาํ

สญัญาล่วงหนา้ (บา้นหรือหอ้งชุด) และ ความเส่ียงในการขาย  

บริษทัฯเช่ือวา่ความเส่ียงในเร่ืองของการก่อสร้างแทบไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากบริษทัมีความรู้ความสามารถ และทรัพยากรใน

เร่ืองของการก่อสร้างอยู่แลว้ จากการดาํเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั   บริษทัจึงเช่ือว่าบริษทัสามารถปรับเปล่ียน

ยืดหยุน่การบริหารการก่อสร้างให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุน และการส่งมอบท่ีอยู่อาศยัให้กบัลูกคา้ไดต้รงตามกาํหนด    ส่วนกรณี

ความเส่ียงในการขาย บริษทัฯ มีความเขา้ใจในการแข่งขนัท่ีสูงอยา่งมากของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากมีผูแ้ข่งขนัจาํนวน

มาก และมีประสบการณ์จนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ    บริษทัฯ จึงพยายามลดความเส่ียงโดยการพิจารณาทาํเล ท่ีตั้งของโครงการให้อยูใ่น

แนวท่ีสะดวกในเร่ืองคมนาคม เช่น แนวรถไฟฟ้า หรือส่วนต่อขยาย   นอกจากน้ีบริษทัยงัใชค้วามสามารถในการก่อสร้างทาํให้

ตน้ทุนของโครงการตํ่ากวา่คู่แข่งขนัได ้ทาํให้บริษทัฯ มีส่วนต่างของผลกาํไรต่อโครงการท่ีสามารถลดลงไดเ้ม่ือมีความจาํเป็น

เพ่ือใหจ้บการขาย 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ การศึกษาตดิตามข้อมูลตลาดเพ่ือลดความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 

4. ความเส่ียงจากการสรรหาท่ีดินเพ่ือการพฒันา 

 

ความเส่ียงจากการจดัหาและจดัซ้ือท่ีดินไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ ช่องทางเพ่ือให้ได้

ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพเพ่ือการพฒันาโครงการส่วนใหญ่มาจากนายหนา้ท่ีดิน และอีกส่วนมาจากเจา้ของกรรมสิทธ์ินาํท่ีดินมานาํเสนอ

ขาย ซ่ึงบริษทัฯ จะพฒันากระบวนการคดัเลือกซ้ือท่ีดินท่ีโปร่งใส และเป็นธรรมทั้งกบัเจา้ของท่ีดิน และกบับริษทั ตลอดจน

ขั้นตอนในการตดัสินใจใหร้วดเร็วข้ึน  

ความเส่ียงจากการตดัสินใจซ้ือท่ีดินผิดพลาด อาทิ ท่ีดินตาบอด ท่ีดินท่ีองคป์ระกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจดัสรร

ได ้ท่ีดินท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชุนระหวา่งการก่อสร้าง ฯลฯ บริษทัฯ จะศึกษาขอ้มูลท่ีดิน โดยผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์

ในการสาํรวจตรวจสอบท่ีดินทุกแปลงก่อนตดัสินใจซ้ือ และอาจจา้งให้มีบริษทัประเมินราคาอิสระภายนอกทาํการสํารวจและ

ประเมินราคา รวมถึงการจดัจา้งให้มีการรังวดัสอบเขต ตรวจระดบัดิน ตลอดจนสอบถามขอ้สงสัยกบัหน่วยงานราชการ และ

อ่ืนๆ อยา่งรอบคอบ รัดกมุ เพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆในภายหลงั  

ความเส่ียงจากการซ้ือท่ีดินแพงเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น หรือซ้ือท่ีดินท่ีอยูใ่นละแวกท่ีไม่มีกาํลงัซ้ือ หรือมีความตอ้งการนอ้ย 

ดว้ยกระบวนการคดัเลือกท่ีดิน การตรวจสอบ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม และการสอบถามขอ้สงสัยกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ ก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีดิน จึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายจากการพฒันาโครงการ แลว้ไม่สามารถขายไดต้ามแผนท่ี

วางไวห้รือขาดทุนจากการพฒันา 

นอกจากน้ี กระบวนการสรรหาและจดัซ้ือท่ีดิน กระทาํโดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสบการณ์และชาํนาญทั้งดา้นท่ีดิน

และการพฒันาโครงการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะสามารถซ้ือท่ีดินท่ีมีคุณภาพ ในช่วงเวลา และราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถสร้างรายไดต้ามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้

 

สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายการศึกษาข้อมูลประกอบและประสบการณ์ของผู้บริหารเพ่ือลดความเส่ียงจากการสรรหาทีด่นิเพ่ือการ

พฒันา 
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5.   ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์

จากภาวะหน้ีสินภาคครัวเรือนของประเทศยงัอยู่ในระดบัสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยท์ั้ งระบบยงัคงเขม้งวดในการให้

สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงลูกคา้ท่ีจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั เพราะอาจถูกปฏิเสธจากธนาคารพาณิชยใ์นการให้

สินเช่ือ ทาํให้ลูกคา้ไม่สามารถหาแหล่งเงินกูเ้พ่ือสนับสนุนค่าท่ีอยู่อาศยัได ้ซ่ึงเป็นการจาํกดัอาํนาจซ้ือของลูกคา้ และส่งผล

กระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ โดยตรง ในการน้ีเม่ือลูกคา้แสดงความจาํนงในการจองท่ีอยูอ่าศยัโดยประสงคจ์ะขอสินเช่ือ ทาง

บริษทัฯมีกระบวนการในการนาํส่งขอ้มูลของลูกคา้เบ้ืองตน้ (Pre-Approved) กบัธนาคารพาณิชย ์เพ่ือลดความเส่ียงของลูกคา้และ

บริษทัฯ  

 

สรุป : บริษัทฯ มกีารศึกษาและตดิตามข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ และนโยบายของธนาคาร

พาณิชย์ เพ่ือลดความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ 

 

6.   ความเส่ียงจากการก่อสร้างของโครงการท่ีอาจคลาดเคล่ือนจากแผนการท่ีกาํหนดไว ้

บริษัทฯ ได้กําหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการเติบโตในการพฒันาโครงการต่างๆ ทั้ งน้ี อาจมีความเส่ียงท่ี

กาํหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จล่าชา้ไปกวา่แผนการท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ

บริษทัฯ ได ้ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความล่าช้าในการขออนุญาต รวมถึง

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ก่อนการก่อสร้าง  

  

สรุป : บริษัทฯ มกีารศึกษาและตดิตามข้อมูล ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ รวมถึงข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้สามารถ

ดาํเนินโครงการได้ตามแผนทีก่าํหนดไว้ 

 

3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความจาํเป็นของคนยคุปัจจุบนัโดยไม่ลดขีดความสามารถในการ

ตอบสนองความจาํเป็นของคนยคุต่อไป บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวติ 

ใหเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นหลกัการใช ้การรักษาและการฟ้ืนฟ ูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื ไม่ใชท้รัพยพากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม จนเกินความสามารถใน

การรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศน์ ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

ขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs)  

บรรษทัภิบาล 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยยดึการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) มีจรรยาบรรในการปฏิบติังาน มีการ

จดัการบริหารความเส่ียง ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลและการรายงาน (Disclosure & Reporting) ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและ

ท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมีสาระสาํคญัครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา มีการ

กาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ สร้างความความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
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ดา้นเศรษฐกิจ 

แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนด

เป้าหมาย วธีิการวดัผล การติดตาม และการประเมินความยัง่ยนืของกิจกรรม  

บริษทัฯ มีการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองคก์ร และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหเ้ป็นกลยทุธ์ธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ความเติบโตขององคก์รในระยะยาว   เช่น บริษทัฯ ไดจ้บัมือกบักลุ่มปูนตรานกอินทรีย ์เพ่ือขยายความรู้ความเขา้ใจและต่อยอด

การก่อสร้าง แบบ Precast ไปยงัชุมชนต่างจงัหวดัใหไ้ดรั้บโอกาสและเขา้ถึงเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม   โดยมีการออกแบบและ

อบรมพนกังานของผูรั้บเหมาต่างจงัหวดัท่ีสนใจใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการและกระบวนการก่อสร้างแบบ Precast     นอกจากน้ีบริษทัฯ

ยงัเขา้ร่วมสร้างประโยชน็ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมและความเติบโตของชุมชนเคียงขา้งกบัองคก์รในระยะ

ยาวเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั     เช่นการดูแลชุมชนในหน่วยงานก่อสร้าง การดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง    บริษทัฯ 

มีนโยบายช่วยเหลืออยา่งทนัทีทนัใด กรณีท่ีบริเวณขา้งเคียงหรือประชาชนทัว่ไปไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างของบริษทัฯ  

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื   ซ่ึงการน้ีบริษทัฯ จะช่วยใหบ้ริษทัคูค่่า และพนัธมิตรไดเ้ขา้ถึงบริการทางการเงินใหม่ๆ  ท่ีบริษทัฯเลก็ๆ อาจจะยงั

ไม่ไดรั้บโอกาส   

 

ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

กระตุน้จิตสาํนึกและปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั การปกป้องดูแลส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสงัคม

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ตั้งเป้าหมายอุบติัเหตุจากการทาํงาน ควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรงท่ีคนงานตอ้งหยดุงานเกิน 3 

วนั และไม่เกิน 3 คร้ัง ภายใน 700,000 ชัว่โมงทาํงาน 

พฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  รวมถึงการทาํประกนั

ต่างๆใหค้รอบคลุมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยั 

หา้มดาํเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั ตอ้งมีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัตาม Safety กาํหนด  

การอบรมดา้นความปลอดภยั และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง (CPR) 

และเน่ืองจากการระบาดของ โรคโควทิ19  บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมมาตรการคดักรอง จาํกดัพ้ืนท่ี และสร้างท่ีพกั เพ่ือกกัตวั

พนกังาน คนงานแยกต่างหากจากพ้ืนท่ีปกติ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่จะสามารถรับมือกบัการระบาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สิทธิมนุษยชน 

ปฏิบติัต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ลูกจา้ง คู่คา้ และ/หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยไม่เลือกปฏิบติั  

ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียม มอบหมายงานใหเ้พียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

ไม่มีการจา้งแรงงานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย  

คุม้ครองความปลอดภยัแก่พนกังาน ลูกจา้ง และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยไม่ใหก้ระทบกบัสิทธิและความปลอดภยั

ของผูอ่ื้น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เคารพสิทธิ และเคารพในความแตกต่าง ใหเ้กียรติ ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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สงัคมและชุมชน 

เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและทอ้งถ่ินและ

ส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นสวสัดิการสงัคม กีฬา หรืออุบติัภยั วกิฤตการณ์ต่างๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม 

ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

เพ่ือมีส่วนร่วมในการพฒันา และ/หรือ ประยกุตใ์ชม้าตรฐานและวธีิปฏิบติัดา้นความยัง่ยนืท่ีดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาค

ส่วนต่างๆ 

 

ส่ิงแวดลอ้มและการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดาํเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุน พฒันา และ

ปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแสวงหามาตรการและวธีิการใหม่ ๆ เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและ

ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดียิง่ข้ึน 

คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวธีิการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของเสีย และ

ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคมใหน้อ้ยท่ีสุด   เช่น การร่วมมือในการ

พฒันา โดยเป็นการร่วมวเิคราะห์และทดสอบสมบติัของผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูปท่ีมีส่วนผสมมวลรวมเบา Green-rock ตาม

มาตรฐาน มอก. 2226-2548 แผน่ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป และสมบติัต่างๆท่ีสอดคลอ้งต่อการใชง้าน โดยร่วมทดสอบกบั ThaiBev 

และสวทช เพ่ือใชใ้นการลดความร้อนจากแสงอาทิตย ์โดยจะช่วยตอ่ยอดใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์ถูกคิดคน้ข้ึนจากการนาํวสัดุเหลือท้ิง

จากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาผา่นกรรมวธีิและกระบวนการผลิตทางดา้นเซรามิก ผลิตเป็นวสัดุเมด็มวลเบาสงัเคราะห์ “G-

Rock” เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมในงานคอนกรีต ช่วยใหค้อนกรีตมีนํ้ าหนกัเบา เป็นฉนวน

ป้องกนัความร้อน แต่มีความแขง็แรงทางโครงสร้างเทียบเท่ากบัคอนกรีตทัว่ไป รวมถึงยงันาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานข้ึนรูปช้ินส่วน

คอนกรีตไดห้ลากหลายรูปแบบ 

ศึกษาเพ่ือกาํหนดวธีิการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ 

แสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และวธีิการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

เปิดเผยนโยบายการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนืและผลการดาํเนินงานในทุกมิติ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานท่ีสากลยอมรับอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื  

เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และดาํเนินธุรกิจกบั

บริษทัฯ 

สร้างความตระหนกัและปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยจดัใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และการ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัย ์สุจริต และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในการปฏิบติังานและการ

ดาํเนินธุรกิจ เป็นประจาํทุกปี 
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การปฏิบติัตามนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมและปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการพฒันาความยัง่ยนืองคก์รฉบบัน้ี จนเป็นวฒันธรรม ดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงประโยชนท่ี์สมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ  
บริษทัไดน้าํหลกัการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื การบริหารความเส่ียง มากาํหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือลด

ผลกระทบจากความเส่ียง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส ความแขง็แกร่งทางธุรกิจ โดยพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึง

ปลายนํ้ า ตั้งแต่ขั้นตอนการเร่ิมโครงการ การออกแบบ ศึกษาและปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สาํรวจสภาพแวดลอ้มของ

โครงการ ลงพ้ืนท่ีประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหก้บัชุมชนโดยรอบ เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน เพ่ือใหส้ามารถบรรลุ

วตัถุประสงคก์ารพฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบั ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และชุมชน  
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กิจกรรมหลกั    

1.Inbound 

logistics 

ส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นงานก่อสร้างหลกัคือ 

แรงงาน ท่ีเป็นทั้งแรงงานทัว่ไปและ

แรงงานทกัษะ   วสัดุก่อสร้าง และ 

ค่าใชจ่้ายต่างในการก่อสร้าง 

- แรงงานมีทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ  โดยแรงงานต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีหน่วยงานติดต่อ

ประสานงานกบันายหนา้ 

ต่างประเทศในการจดัหารแรงงาน  

แรงงานต่างดา้วเป็นแรงงานถูก

กฏหมายทั้งหมด   นอกจากน้ี บริษทั

ฯ ยงัจ่ายค่าแรงงานผ่านระบบบญัชี

ธนาคารให้กบัแรงงานทุกคน   ส่ิง

เหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึง value ท่ี

บริษทัฯสร้างให้กบัคนงาน และ 

ระบบภาษี และ ระบบประกนัสงัคม

ของประเทศ เพราะจะไม่เกิดการ

ทุจริตและแรงงานค่าแรงก็อยูน่ระบบ

กฏหมายของประเทศ  

   

วตัถุดิบหลกั จะเป็น หิน ดิน ทราย 

นํ้ายาเคมี  ซีเมนต ์ซ่ึงจะมีการซ้ือขาย

ล่วงหนา้ แมจ้ะไม่ไดท้าํเป็นสญัญา 

แต่ก็จะมีการกาํหนด ปริมาณท่ี

จะตอ้งใชต่้อปีส่งให้กบั ผูข้ายเพ่ือ

จดัหาให้เกิดความเพียงพอ 

-สาํหรับแรงงานของส่วนงานน้ีใชไ้ม่

มานกั และมีอตัราการหมุนเวียนท่ีตํ่า

มาก   กรณีเป็นแรงงานต่างดา้วก็จะ

ใชร้ะบบเดียวกบักนับริษทัแม ่  

วตัถุดิบหลกั คือท่ีดิน  บริษทัฯ จะ

มีคณะกรรมการพิจรรณาเร่ือง

ความเป็นไปไดข้องท่ีดิน  โดยจะ

พิจารณาขอ้มูลจากทั้งภายในและ

ภายนอก  ก่อนตดัสินใจซ้ือ   โดย

ท่ีดินจะตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั 

พนกังาน กรรมการ และผูบ้ริหาร

ของบริษทั แต่อยา่งใด  โดย

ส่วนมากท่ีดินจะมาจากนายหนา้ท่ี

จะเสนอขายท่ีดินในแหล่งต่างๆท่ี

บริษทัฯให้ความสนใจ    การไดม้า

ของท่ีดินอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม มี

การคดักรองและพิจาณาอยา่ง

ถูกตอ้ง ไม่เอ้ือประโยชน์พวกพอ้ง 

เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ยดึมัน่และสร้าง

ความมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

เป็นอยา่งดีเน่ืองจากเป็น จุด

ล่อแหลมและง่ายต่อการทุจริตและ

ยงัมีมูลค่าสูง 

2.Operations บริษทัฯ จะพิจารณาจาํนวนแรงงาน 

และ วตัถุดิบหลกั ในแต่ละหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความเพียงพอ    การ

ก่อสร้างจะเกิดทั้งท่ีบริษทัฯ สร้างเอง

บริษทัฯ มีโรงงาน ผลิตสินคา้ท่ีลาํลูก

กา โดยจะมีการวางแผนการผลิต ทั้ง

ท่ีผลิตไวเ้ป็นสินคา้สาํหรับขาย และ 

ผลิตตามคาํสัง่ของลูกคา้ 

เม่ือบริษทัฯ ไดที้ดิน ก็จะมีการ

วางแผน ก่อสร้าง แผนการขาย 

พร้อมกบัมีการขออนุญาตการ

ก่อสร้าง ในท่ีดินดงักล่าว   ซ่ึงส่ิงท่ี
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โดยแรงงานของบริษทัฯ และ การ

จา้งผูรั้บเหมาช่วง  และมีการก่อสร้าง

ตามแบบ ตามกระบวนการท่ียดึหลกั

ทางวิศวะกรรม และแบบ ท่ีไดรั้บ

อนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย

เป็นสาํคญั 

ตอ้งระมดัระวงัคือ การขออนุญาต

ตอ้งผ่านการอนุมติัก่อนมีการสร้าง

จริง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ 

3.Outbound 

logistic 

การส่งมอบงานก่อสร้างมกัจะมี 

ตวักลางในการตรวจรับงานอยูแ่ลว้ 

และการตรวจรับงานมกัจะทาํเป็น 

progress ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาก็จะ

สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที    

การส่งมอบงานท่ีตรงเวลา มีคุณภาพ 

เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมาก เพราะท่ี

ผา่นมา ปํญหาของการส่งมอบสินคา้

ท่ีเป็น งานก่อสร้างคือ เร่ืองของเวลา

และคุณภาพ   การท่ีบริษทัฯ สามารถ

ส่งมอบไดต้รงเวลาและมีคุณภาพ  ทาํ

ให้ลูกคา้ไดรั้บความน่าเช่ือถือ จาก

ผูบ้ริโภค และเป็นภาพจาํท่ีสาํคญัของ

ลูกคา้ต่อตลาด 

บริษทั จะมีการส่งสินคา้สาํเร็จรูป

ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ หรือ กรณี

เป็นสินคา้สัง่ผลิตและติดตั้งก็จะมี

การจดัการส่งตามแผนการส่งท่ีไดมี้

การตกลงกนัไว ้ ความสาํคญัของการ

ส่งมอบงาน และคุณภาพ เป็นส่ิง

สาํคญัมาก เพราะจะทาํให้ลูกคา้

สามารถวางแผนการส่งมอบสินคา้

ต่อไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

การส่งมอบบา้นจะตอ้งมีการ

ตรวจสอบหลายขั้นตอน  บริษทัฯ 

ตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบ 

ความพร้อม และคุณภาพ  รวมถึง

บริการหลงัการขายดว้ย เพราะ 

บา้น เป็นส่ิงสาํคญั และ เป็น ปัจจยั 

4 ของลูกคา้  การซ้ือสินคา้ลกัษณะ

น้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย  ดงันั้น บริษทั

ฯ จึงให้ความสาํคญัอยา่งมากกบั

ระยะเวลาและคุณภาพ  

4.Marketing and 

Sale 

ส่วนงานน้ีมกัไม่ค่อยมีการทาํ

การตลาดเชิงรุก   การตลาดของ

บริษทัฯ คือ ผลงานของบริษทัฯเอง ท่ี

ตอ้งมีการสั่งสมผลงานมาตั้งแต่อดีต    

งานท่ีดีมีคุณภาพจะเป็นการตลาดท่ี

สาํคญัให้กบับริษทัฯ 

เช่นเดียวกบับริษทัฯ แม ่ คุณภาพ 

และ การส่งมอบอยา่งตรงเวลาเป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีช่ือเสียง

และเป็นท่ีไวว้างใจกบัลูกคา้มากกวา่

การตลาดท่ีเนน้การโฆษณา 

ในส่วนงานน้ี การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ มีความสาํคญัอยา่ง

มาก เพราะผูบ้ริโภคคือประชากร

ในพ้ืนท่ีต่างๆ  ดงันั้นการแข่งขนัก็

จะสูงตามไปดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม  

การโฆษณาจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐนค

วามจริง และ สินคา้จะตอ้งถูกส่ง

มอบไดใ้กลเ้คียงกบัส่ิงท่ี

ประชาสมัพนัธ์ออกไป 

5.Customer 

Service 

การบริการหลงัการขาย เป็นหนา้ท่ี

ของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งติดตามแกไ้ข

งานท่ีบกพร่อง  ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ยงั

ไม่เคยไดรั้บการฟ้องร้องจาก

เหตุการณ์หลงัการขายแต่อยา่งใด 

ส่วนงานน้ีไม่ค่อยมีงานบริการหลงั

การขายเพราะสินคา้ส่วนใหญ่เป็น

สินคา้ขายเพ่ือนาํไปผลิตต่ออีกคร้ัง  

แต่อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีเกิดความ

ผิดพลาดจากสินคา้ของบริษทัฯ   

บริษทัฯ ก็จะตอ้งเขา้ไปดูแล

รับผิดชอบทนัที  

งานบริการหลงัการขายสาํหรับ

ส่วนงานน้ีมีความสาํคญัมาก และ

ยงัตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์อีกดว้ย   

บริษทัฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยตรงในเร่ืองน้ีแยกออกจากงาน

ก่อสร้าง เน่ืองจากตอ้งการให้ 

ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ และ

ไดรั้บความรวดเร็วในการจดัการ

ปัญหาต่างๆ 

กิจกรรม

สนบัสนุน 

ในปัจจุบนัท่ีโลกพ่ึงพาระบบ

อตัโนมติัอยา่งมาก บริษทัฯ ได ้

พฒันาโปรแกรม ทั้งในส่วนของงาน

ในส่วนระบบบญัชี IT ใชร้ะบบการ

เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเช่นเดียวกบั

บริษทัแม่ฯ   แต่อยา่งไรก็ตามในส่วน

ในส่วนงานน้ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดผ้ลิต 

ระบบท่ีเป็นเรือ่งของ Smart home 

เป็นของบริษทัฯ เอง แต่ บริษทัฯ 
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บญัชี งานIT และงานตรวจสอบ

คุณภาพงาน ให้เช่ือมต่อกนั เพ่ือให้

เกิดความรวยเร็วแม่นยาํ ในการ

ตรวจสอบ 

ของการผลิต  จะมีหน่วยงานพฒันาฯ 

ท่ีจะช่วยในการพฒันาวิธีการผลิตให้

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรอวิธีผลิตท่ี

ทาํให้เกิดของเสียลดลง โดยปีท่ีผา่น

มา บริษทั ปรับเปล่ียนวิธีการผลิต 

และเพ่ิมอุปกรณ์การผลิตต่างๆท่ีช่วย

ให้การผลิตงานมีของเสียลดลง 

เลือกใชข้องบริษทัฯ ต่างๆท่ีมีการ

ขายอยูใ่นตลาด  เช่ือมต่อเขา้กบั

ระบบของบริษทัฯ เพ่ือตอบสนอง

ความทนัสมยัให้กบัสินคา้ และ 

เพ่ิมความง่ายในการเขา้ถึงของ

ลูกคา้ 

 

 

3.2.2 ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีส่วนสาํคญัท่ีจะ

ทาํใหธุ้รกิจขององคก์รมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัไดมี้การวเิคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดาํเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดทั้งประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค

ส่วนและคดักรองประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใหค้รอบคลุมในทุกๆดา้น เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจทาํใหธุ้รกิจ

หยดุชะงกั เพราะในแต่ละกระบวนการมีความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนั 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย วธีิการหาความคาดหวงั ความคาดหวงั การตอบสนองขององคก์ร 

พนกังาน 1.กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน 

2.ประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.การรับฟังความคิดเห็น,ขอ้ร้องเรียน 

4.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

6.การอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ 

1.การจ่ายค่าตอบแทน/ปรับอตัรา

ค่าตอบแทน ท่ีเหมาะสม 

2.ความเท่าเทียมและโอกาสใน

ความกา้วหนา้ 

3.การจดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

4.มีความปลอดภยัในการทาํงาน 

5.สภาพแวดลอ้มในการทาํงานน่าอยู ่

1.การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

2.ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 

3.ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

4.ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

5.เคารพหลกัสิทธิมนุษยชน 

ผูถื้อหุน้/นกัลงทุน 1.การจดัประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2.การช้ีแจงผลการดาํเนินงานรายไตรมาส 

3.การจดักิจกรรมพบนกัลงทุน/นกัวเิคราะห์ 

4.การเชิญนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมกิจการ 

5.การเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางการส่ือสาร 

1.มีผลตอบแทนท่ีดี 

2.การกาํกบัดูแลกิจกรรมท่ีดี 

3.กิจการมีความมัน่คง เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

4.ไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อ

เหตุการณ์ 

5.มีระบบการบริหารความเส่ียง 

6.มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี 

1.มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส เป็น

ธรรม ตรวจสอบได ้

2.จ่ายปันผลอยา่งเหมาะสม 

3.เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

4.บริการจดัการความเส่ียงอยา่งรอบคอบ 

คู่คา้ 1.การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ 

2.ขอ้มูลการส่ือสารมีความถูกตอ้งชดัเจน 

3.การประชุมหรือแนวทางการปรับปรุง 

4.การร่วมแกไ้ขปัญหาของคู่คา้ 

1.การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ 

2.การปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเป็นธรรม 

3.การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

4.ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

1.การชาํระค่าสินคา้ภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

2.การปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือจดัหา 

3.มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ 

และส่งเสริมการปฏิบติั 

ลูกคา้ 1.เขา้พบลูกคา้/เจา้ของโครงการ 

2.การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ 

3.การทาํกิจกรรมร่วมกบัลูกคา้ 

4.การปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญา 

1.เขา้แข่งขนัราคาอยา่งโปร่งใส 

2.การปฏิบติัตามสัญญา/ขอ้ตกลงอยา่งเป็น

ธรรม 

3.ความเขา้ใจ การไดรั้บความช่วยเหลือและ

ความยดืหยุน่ในการทาํงานร่วมกนั 

4.การรับประกนั 

5.ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

 

1.มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส เป็น

ธรรม ตรวจสอบได ้

2.มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ

ส่งเสริมการปฏิบติั 

3.มีการตรวจสอบคุณภาพงาน 

4.มีการรับประกนัผลงาน 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย วธีิการหาความคาดหวงั ความคาดหวงั การตอบสนองขององคก์ร 

ชุมชน/สงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม 1.การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน/สังคม 

2.การเขา้ไปมีส่วนร่วมเขา้ในการพฒันาชุมชน

และสังคม 

3.การสาํรวจความคิดเห็นและรับเร่ืองร้องเรียน 

4.การร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.เป็นมิตรท่ีดีต่อกนั 

2.การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

3.ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและ

สังคม ทั้งดา้นความปลอดภยัและดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

4.มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

5.ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนและต่อตา้น

การ ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6.การดาํเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบ

ทางลบสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

1.สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ 

2.บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3.บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั 

4.การจดัตั้งหน่วยงานดูแลและสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.ปลูกจิตสาํนกัดา้นการลดใชพ้ลงังานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม 

 

3.3.1 แนวปฏบิัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ จึงมีแผนท่ีจะกาํหนด

นโยบายเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้บุคลากรมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และเห็นความสาํคญั

ของการใชพ้ลงังานธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตลอดจนการร่วมรณรงคเ์พ่ือลดปัญหาการตดัไมท้าํลายป่า การส่งเสริมการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วย

ปกป้องระบบนิเวศ ดงัน้ี 

1. กาํหนดใหป้ฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหก้ระบวนการปฏิบติังาน รวมทั้ง

กิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้งนอ้ยท่ีสุด 

3. กาํหนดใหมี้การตรวจติดตามผลการดาํเนินงานและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการปฏิบติังานและดาํเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4. สนบัสนุนการสร้างความตระหนกัรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และความสาํคญัในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5. ส่ือสารนโยบายและขอ้กาํหนดไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ คูค่า้ ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานและแนว

ปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

6. หลงัจากดาํเนินการพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะทาํการประกาศใชน้โยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มใหบุ้คลากรในองคก์รทราบ 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ รวมถึงมีการปฏิบติัตามขอ้

กฎหมายมาโดยตลอด ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํนโยบายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถุดิบเหลือใช ้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 บริษทัดาํเนินนโยบายก่อสร้างให้กบัโครงการท่ีมีคุณภาพและขออนุญาตจดัสรรแลว้เท่านั้น การควบคุมการก่อสร้าง

และความปลอดภยั รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร ซ่ึงมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการอนุญาตปลูกสร้าง การป้องกนัวสัดุตกหล่น แผงป้องกนัฝุ่ น การสุขาภิบาล การตรวจควบคุม

การปลูกสร้าง เป็นตน้    

 

ตัวอย่างการดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• บริษัทใช้ระบบป้องกันของตกจากช้ันการก่อสร้าง ท่ีสามารถปรับเปลีย่นตามพืน้ท่ีตึกได้จริง 

• บริษัทมรีะเบียบปฏิบัติงานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

• บริษัทมกีารจ้างผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเข้าตรวจสอบไซด์งานก่อสร้างเป็นประจาํเพ่ือลดปัญหาจากอุบัติเหตุ และ ผลกระทบจาก

การก่อสร้าง 

• บริษัทมิได้มกีารก่อสร้างเกินเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

• บริษัทมกีารบาํบัดนํา้เสียก่อนทิง้นํา้ลงสู่พืน้ท่ีสาธารณะ 

ฯลฯ 

บริษทัไม่เคยไดรั้บขอ้พิพาทหรือ ถูกฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเลย 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

 สําหรับธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง เน่ืองจากสินค้าท่ี PCM ผลิต เป็นวัสดุก่อสร้างท่ีผลิตจากคอนกรีต 

กระบวนการผลิตจึงไม่ซับซ้อนและไม่มีการใช้วัตถดิุบท่ีมีพิษ โดยกระบวนการผลิตวัตถุดิบจะถูกส่งจาก SILO เข้าเคร่ืองผสม

ทางท่อและผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การดูแลของ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ของท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตสามารถขายเพ่ือไป

ใช้งานต่อได้ 

ตัวอย่างการดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• ด้วยกระบวนการของการผลิต ไม่ได้เป็นปัญหากับส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว จึงทาํให้บริษัทใช้การควบคุมการทาํงานเพ่ือให้ลด

ผลกระทบต่อพนักงานให้มากท่ีสุด 

• บริษัทมกีารจัดให้พนักงานสวมอุปกรณ์ท่ีปลอดภัยในการทาํงาน  

• บริษัทจัดให้มฉีีดนํา้ควบคุมฝุ่ นละอองจากการผลิต 

• บริษัทจัดให้มกีารควบคุมของเสียท่ีเกิดจากการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยให้สามารถนาํกลบัมาใช้ได้ใหม่  

• บริษัทมกีารบาํบัดนํา้เสียก่อนทิง้ลงสู่พืน้ท่ีสาธารณะ 

บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ธุรกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บริษทัฯ จะไม่ลงทุน หรือร่วมทุนกบักิจการ หรือหน่วยงานใดๆ ท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีผิดกฏหมาย  หรือมี

ความเส่ียงดา้นกฏหมาย  รวมไปถึงการประกอบธุรกิจท่ีไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและไม่รับผิดชอบต่อสงัคม  โดยในขณะน้ี บริษทั

ฯ เลือกร่วมทุนกบักลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่านั้น โดยเนน้เร่ืองความเส่ียงในการไดรั้บเงินจากการลงทุนคืน  โดยจะ

พิจารณาเลือกเฉพาะโครงการท่ีมีศกัยภาพในเร่ืองของทาํเล และ รูปแบบโครงการ    

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

สาํหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ การก่อสร้างอาจจะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง ซ่ึงบริษทั

ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยบริษทัจะมีการปฏิบติังานก่อสร้างตามขอ้บงัคบัของส่ิงแวดลอ้มกรณีท่ี

ตอ้งมีการปฏิบติัตาม  ส่วนกรณีท่ีไม่ตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม บริษทัก็จะดาํเนินงานก่อสร้าง และสร้าง

ส่ิงป้องกนัท่ีอาจจะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ตัวอย่างการดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• บริษทัใช้บริษัทแม่ท่ีมกีารควบคมุและพิจารณาประเดน็การรักษาส่ิงแวดล้อม 

• บริษทัใช้วิธีการออกแบบเพ่ือช่วยลดการใช้พลงังาน และรักษาส่ิงแวดล้อม 

• บริษทัดาํเนินการติดตัง้ออกแบบให้ตึกอาคารมกีารกาํจัดของเสียก่อนทิง้ออกสู่พืน้ท่ีสาธารณะ 

บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และนํา้ 

 

 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณการใชไ้ฟ(หน่วย) 231,932 220,578 214,128 224,216 203,614 195,254 

ปริมาณการใชน้ํ้ าประปา (ลูกบาศกเ์มตร) 1,554 1,361 1,303 1,243 1,355 1,321 

 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ปี 2564 ท่ีสาํนกังานใหญท่ั้งส้ิน 195,254 หน่วย ลดลงมากท่ีสุดตั้งแต่เก็บสถิติมา สาเหตุจากการ

ใหบ้างแผนก work from home จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19  

ปริมาณการใชน้ํ้ า ปี 2564  ใกลเ้คียงกบัปี 2563 เพ่ือรักษาความสะอาดในการป้องกนัโรค Covid-19  

 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานสังคม 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองเคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังาน คู่คา้ทางธุรกิจ 

ผูรั้บเหมา ลูกคา้ และชุมชนทอ้งถ่ินจากการดาํเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาชน้โยบายสิทธิ

มนุษยชนของบริษทัอยา่งเป็นทางการ เพ่ือกาํหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายไทย 

และกฎหมายต่างประเทศท่ีบริษทัดาํเนินกิจการ รวมถึงหลกัการช้ีแนะวา่ดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) โดยใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัดา้น

แรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบติั ทั้งในดา้นการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
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การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา เช้ือชาติ และ

ศาสนา รวมทั้งสนบัสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุผูพ้น้โทษ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ

รายไดท่ี้มัน่คง และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGS) ของประเทศและโลก 

บริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจา้งงานจนถึงการดูแลพนกังานและบุคลากรเพ่ือใหพ้นกังานและ

บุคลากรเกิดความรู้สึกผกูพนัเป็นครอบครัวเดียวกบัองคก์ร โดยในปี 2563-2564 บริษทัมีการดาํเนินงานดา้นพนกังานท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

 

 

รายละเอยีด 

การจ้างงาน 2564 การจ้างงาน 2563 

จํานวนพนักงานรายเดือน 

(คน) 

จํานวนพนักงานรายวนั 

(คน) 

จํานวนพนักงานรายเดือน 

(คน) 

จํานวนพนักงานรายวนั 

(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานประจาํ 381 152 1,348 1,020 385 171 1,604 1,225 

พนกังานผูพิ้การ 2 - 13 13 2 0 13 15 

รวม 383 152 1,361 1,033 387 171 1,617 1,240 

 

การส่งเสริมคนพิการ 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดมี้โอกาส ใชค้วามสามารถ มีรายไดแ้ละ

พ่ึงตนเองได ้ ดว้ยการรับคนพิการเขา้ทาํงานครบถว้น ตามมาตรา 33 ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2556 

 

การฝึกอบรมพนกังาน 

ในปี 2564 บริษทัจดัหลกัสูตรอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการทาํงานแก่พนกังานจาํนวน  1,051 คน 

จาํนวน 53 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของพนกังาน 2,041 คนโดยมีจาํนวนชัว่โมงอบรมหรือกิจกรรมพฒันาความรู้เฉล่ียของ

พนกังาน 6ชัว่โมงต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย 8 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ในปี 2563 บริษทัจดัหลกัสูตรอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพ ในการทาํงานแก่พนกังานจาํนวน 388 คน 

จาํนวน  34  หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของพนกังาน 2,642 คนโดยมีจาํนวนชัว่โมงอบรมหรือกิจกรรมพฒันาความรู้เฉล่ียของ

พนกังาน 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย 8 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ในปี 2564 บริษทัพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียง

จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ และดูแลคุณภาพชีวติของพนกังานหรือลูกจา้งอยา่งเหมาะสม โดยมีการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี บริษทัมีการทาํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัพนกังาน รวมถึงกาํหนดสวสัดิการเพ่ือดูแลพนกังานทุกกลุ่ม ในปี 2564 พบกรณีการ

บาดเจ็บจากการทาํงานจาํนวน 40 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด 

ในปี 2563 บริษทัพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียง

จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ และดูแลคุณภาพชีวติของพนกังานหรือลูกจา้งอยา่งเหมาะสม โดยมีการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี บริษทัมีการทาํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัพนกังาน รวมถึงกาํหนดสวสัดิการเพ่ือดูแลพนกังานทุกกลุ่ม ในปี 2563 พบกรณีการ

บาดเจ็บจากการทาํงานจาํนวน 79 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด 

 

64      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



นโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จึงไดก้าํหนด

นโยบายความปลอดภยั และดา้นสภาพแวดลอ้มสาํหรับทุกคน ทุกหน่วยงานของบริษทัฯ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ

ใหอ้ยูใ่นพ้ืนฐานความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

1. การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคลากรและแรงงานเป็นส่ิงแรก 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการป้องกนัอนัตรายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุก่อนท่ีจะพิจารณาถึงปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ 

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นความปลอดภยั รวมถึงดา้นสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

และเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ถือวา่นโยบายน้ี ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมีความใส่ใจ และถือเป็นหนา้ท่ีในการปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือนาํไปสู่

การพฒันาต่อไป 

 

ชุมชนและสงัคม 

บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

หลีกเล่ียงการดาํเนินงานท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในส่วนงาน ผลิตและ

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง บริษทัฯ มีการจา้งบริษทัประเมินภายนอกเพ่ือมาทาํการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานและ กระบวนการ

ผลิตเพ่ือกาํหนดใหมี้ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยท่ีสุด ตามรายงานตรวจสอบท่ีแนบมาน้ี 
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4. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

4.1 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั (Overview) 

ในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกั 4,564.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน การเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากส่วน

งานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานผลิตและจาํหน่ายแผ่นพ้ืน มีรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ี

ผา่นมา  ซ่ึงยงัคงเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  คาํสัง่หยดุงานจากกรณีการระบาด   

                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

ตารางแหล่งท่ีมาของรายได้ 2562 2563 2564 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3,736.06 86.27% 3,759.15 86.82% 3,686.69 80.26% 

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง 559.37 12.91% 391.89 9.05% 389.46 8.48% 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 128.33 2.96% 488.64 10.64% 

ธุรกิจลงทุนในกิจการอ่ืน - - - - - - 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 4,295.43 99.18% 4,279.37 98.83% 4,564.79 99.38% 

รายไดอ่ื้น 35.41 0.82% 50.68 1.17% 28.70 0.62% 

รวมรายได้อ่ืน 35.41 0.82% 50.68 1.17% 28.70 0.62% 

รวม 4,330.84 100.00% 4,330.05 100.00% 4,593.49 100.00% 

 

รายไดอ่ื้นส่วนใหญ่เป็นรายไดท้างการเงินและรายไดจ้ากสินทรัพยท์างการเงิน 

                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

ตารางแหล่งท่ีมาของรายได้ 2562   2563   2564   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 285.08 6.58% 17.26 0.40% 8.62 0.19% 

บริษทัอ่ืน 4,045.76 93.42% 4,312.78 99.60% 4,584.87 99.81% 

รวม 4,330.84 100.00% 4,330.05 100.00% 4,593.49 100.00% 

 

• งบการเงินรวมปี 2564 บนัทึกส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ จาํนวน 14.94 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน

จาํนวน 0.88 ลา้นบาทโดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายไดข้องโครงการสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 71 ) EIGEN-พฒันาการ 

และโครงการ Quinto สาํหรับโครงการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนนั้นไดเ้ร่ิมทยอยเปิดตวัในช่วงปลายปี 2564 และ

คาดวา่จะสามารถไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรท่ีไดข้ึ้นไดใ้นอนาคต  

 

• จากสถานการณ์ โรค COVID-19 ท่ีอยูใ่นสถานการณ์การป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดท่ียงัคงส่งผลกระทบอยา่ง

ต่อเน่ืองกบัภาวะเศรษฐกิจ การฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจยงัคงมีขอ้จาํกดัและมีความระมดัระวงัในการลงทุน ในปี 2564 

บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ในทุกส่วนงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ยเน่ืองจากบริษทัฯ สามารถปรับตวักบัสถานการณ์

ต่างๆไดดี้ข้ึน ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 9.27 ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายแผ่นพ้ืนนั้นอตัรา

กาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 24.91 ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ ร้อยละ 32.33  
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• ผลกาํไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2564 มียอดกาํไรสุทธิ 241.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.29 ปี 2563 มียอด

กาํไรสุทธิ 165.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.87 และ ปี 2562 มียอดกาํไรสุทธิ 271.79 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

6.27 ผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากยอดรายได้จากส่วนงานอสังหาริมทรพยั์ท่ีสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ตาม

คาดการณ์ จึงทาํให้อตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน นอกจากน้ีในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างบริษทัฯ ไดมี้การปรับ

ราคาสญัญารายใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  ในส่วนงานผลิตและจาํหน่ายแผ่นพ้ืน เน่ืองจากมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้

โครงการแนวราบท่ียงัคงมีศกัยภาพดา้นการขาย จึงมีอตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 

4.2 ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร (Results of Operations) 

 

ผลการดาํเนินงาน – ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

 ปี 2564 บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อนเล็กนอ้ย มีอตัรากาํไรขั้นตน้ 9.72% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  แมว้า่บริษทัสามารถ

ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ COVID-19 ไดดี้ข้ึน แต่ก็ยงัไม่ถึงระดบัท่ีเคยทาํไดใ้นอดีตท่ีผ่านๆมา  โดยในช่วงท่ีผ่านมาบริษทั

พยายามรักษากระแสเงินสด ตลอดจนบริหารตน้ทุนโครงการเพ่ือรักษาความสามารถในการทาํกาํไรให้ไดดี้ท่ีสุด  ซ่ึงในปีท่ีผ่าน

มาการประมูลงานมีการแข่งขนังานสูงมากข้ึนอย่างมาก   แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงให้ความสําคญัในการพิจารณาความ

น่าเช่ือถือและสภาพคล่องเป็นสาํคญั    

                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2562 2563 2564 

บริษทัยอ่ย 19.34 0.52% 143.33 3.67% 218.17 5.59% 

บริษทัอ่ืน 3,736.06 99.48% 3,759.15 96.33% 3,686.69 94.41% 

รวม 3,755.40 100.00% 3,902.48 100.00% 3,904.86 100.00% 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2562 2563 2564 

งานอาคารสูง 3,065.20 81.62% 3,424.54 87.75% 3,240.66 82.99% 

อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ 690.20 18.38% 477.94 12.25% 664.20 17.01% 

รวม 3,755.40 100.00% 3,902.48 100.00% 3,904.86 100.00% 

 

• ในปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวน 173.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 5.04 ลา้นบาท

เลก็นอ้ย  โดยเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19    ในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานจาํนวน 168.92 ลา้นบาท  

 

• ปัจจุบันบริษทัยงัคงมีทิศทางการรับงานโดยเน้นพิจารณาความเส่ียงในเร่ืองของสถานท่ีก่อสร้าง ความน่าเช่ือถือ

ตลอดจนความสามารถในการชาํระเงินเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่จะเลือกรับงานจากบริษทัฯ ท่ีเคยร่วมงานกนัมาก่อน มี

ความสมัพนัธ์อนัดี และมีช่ือเสียง ในปัจจุบนัการแข่งขนัของการรับงานยงัคงมีอยู ่และมีเพ่ิมข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมา  แต่

อยา่งไรก็ตามบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการวางแผนงานเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งการลดความเส่ียงดา้นการส่ง

มอบท่ีอยู่อาศัยให้กับลูกคา้ลง รวมถึงปัญหาเร่ืองการก่อสร้าง จึงเลือกหันมาใชผู้รั้บเหมาท่ีเช่ือถือได ้มากกว่าการ

พิจารณาเร่ืองราคาเพียงอยา่งเดียว 
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ผลการดาํเนินงาน – ธุรกจิผลติและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ดาํเนินงานโดยบริษัท พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททเีรียล จาํกดั 

“พซีีเอม็” 

ในปี 2564 PCM มีรายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 389.46 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

เลก็นอ้ยจาํนวน 2.43 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนงานน้ี 34.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9 โดยสินคา้ส่วนใหญ่เป็น Plank , 

Precast ผนงั และ GRC  

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกจิผลิตและจําหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง 

งบการเงินรวม 

2562 2563 2564 

  มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

- แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป 210.65 37.66% 160.92 41.06% 158.12 40.60% 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างอ่ืน 348.72 62.34% 230.97 58.94% 231.34 59.40% 

รวมรายได้ของพซีีเอม็ 559.37 100.00% 391.89 100.00% 389.46 100.00% 

 

• จากโครงสร้างรายได ้พบว่าบริษทัมีสัดส่วนการขายสินคา้ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีประมาณ 

24.91%  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา        

 

ผลการดาํเนินงาน – การลงทุนในกจิการอ่ืน  ดาํเนินงานโดยบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิง้ จาํกดั ("PBH") 

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจในดา้นการลงทุนในกิจการอ่ืน  ท่ีผ่าน

มาบริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้ งท่ี พฒันาด้วยตวัเอง และผ่านกิจการร่วมคา้ร่วมกับบริษทัพฒันา

อสงัหาริมทรัพยร์ายอ่ืน ๆ    

 

ตารางสรุปโครงการทีเ่ข้าร่วมทุน 

 

บริษัทท่ีร่วมทุน 

สัดส่วนการ

ร่วมทุน 

(ร้อยละ) 

โครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

units 

มูลค่าท่ี

รับรู้เป็น

รายได้ไป

แล้ว ถึงปี 

2564 

มูลค่า

โครงการท่ี

คาดว่าจะ

รับรู้

คงเหลือ 

จํานวน units 

คงเหลือ 
ปีท่ีพฒันาโครงการ 

พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 49 PREMIO QUINTO 1,430 440 1,286 144 35 Open Q3Y2561 

 49 Town In TownPremio 

Unic เอกมยั - ลาดพร้าว 

750 340 - 750 340 Presale Q4Y2564 

พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอป

เมน้ท ์

40 Premium Place ( 

พหลโยธิน-รามอินทรา) 

600 104 - 600 104 Presale Q4Y2564 

ชินวะ เอส39 49 REN Sukhumvit 39 2,455 Re-design - 2,455 - - 

รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์ 35 EIGEN 721 169 504 217 61 Open Q3Y2563 

รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์ 35 คงคา 336 110 - 336 110 Presale Q4Y2565 

รีโว พร็อพเพอร์ต้ี 35 Reseo Home Ramintra-

Chatuchot 

433 141 - 433 141 Presale Q4Y2564 

เอ็นริช วลิลา - AI Ratchaphruek 500 69 - - 15 Open Q3Y2562 
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ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีผลกาํไรจากเงินลงทุนประมาณ 14.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1.87 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่มาจากการรับรู้รายไดข้องโครงการบริเวณออนนุช และ โครงการ Quinto ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   ทั้งน้ีในช่วงปลายปี 

2564 ไดมี้การเปิดตวัโครงการร่วมทุนจาํนวน 3โครงการ คือ โครงการPremio Unic เอกมยั – ลาดพร้าว , Premium Place ( 

พหลโยธิน-รามอินทรา) และ Reseo Home Ramintra-Chatuchot  

 

บริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จาํกดั ยงัมีบริษทัยอ่ย เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

100   ในนาม บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั)  

 

ผลการดาํเนินงาน – พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ดาํเนินงานโดยบริษัท พรีบิลท์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั “PREB-D” (เดมิช่ือ บริษัท 

อสี แอม อาร์ จาํกดั “IAA”) 

ในปี 2564 มีการรับรู้รายไดจ้ากโครงการบา้นเด่ียว Pannana พุทธมณฑลสาย 3 ท่ีไดเ้ปิดตวัในปี 2563 มูลค่าโครงการ 

1,269 ลา้นบาท โดยมียอดขายถึงณ วนัรายงานท่ีประมาณ 95% และส่งมอบบา้นสร้างเสร็จให้ลูกคา้ในปี 2564 จาํนวน 488.65 

ลา้นบาท และคาดการณ์ว่าจะสามารถปิดโครงการไดภ้ายในปี 2565 น้ี นอกจากน้ีในช่วงปลายปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ปิดขาย

โครงการบา้นเด่ียวมูลค่าโครงการ 642 ลา้นบาท บริเวณศรีนครินทร์-บางนา โดยคาดวา่จะสามารถปิดโครงการภายในปี 2566  

 

บริษทัฯ ยงัมีแผนเปิดขายโครงการบา้นเด่ียวและทาวน์โฮม บริเวณเชียงราก-ธรรมศาสตร์ ในช่วงกลางปี 2565 น้ีโดยมี

มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,200 ลา้นบาท และมีท่ีดิน 2 แปลงสาํหรับการสร้างเป็นคอนโดมิเน่ียม บริเวณซอยสุขมุวทิ 24 และ

ซอยสุขมุวทิ 26 รวมมูลค่า 3,160 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ รอเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโครงการต่อไป   

 

4.3 ข้อมูลจากงบการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

• อตัราส่วนสภาพคล่องของ PREB สาํหรับปี 2562 2563 และ 2564 อยูท่ี่ 1.66 เท่า 1.15 เท่า และ 1.45 เท่า โดยปี 2564มี

ยอดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมากจากการเพ่ิมข้ึนของรายการพฒันาท่ีดินและตน้ทุนโครงการ รวมถึงการให้กูย้ืมแก่

บริษทัท่ีบริษทัเขา้ลงทุน รวมถึงการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจากการเปล่ียนแปลงวงเงินและ

ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระเพ่ือเตรียมตวัสาํหรับการพฒันาโครงการในอนาคต 

 

• บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2564 ประมาณ 42 วนั ปี 2563 ประมาณ 59 วนั และ ปี 2563 ประมาณ 63 วนั 

ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติของเครดิตเทอมของบริษทั  โดย Credit Term ตามนโยบายของบริษทัจะอยูร่ะหวา่ง 30-60 

วนั   นอกจากงานก่อสร้างงานบางส่วนอยูใ่นช่วงเก็บงานจึงมีการเรียกเก็บเงินค่างวดงานล่าชา้ ในขณะท่ีการจดัการใน

ส่วนของสินคา้คงเหลือในปี 2564 มีผลการจดัการดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการบริหารสินคา้

คงเหลือให้สอดคลอ้งกบัการใชข้องหนา้งาน  ในปี 2564 บริษทัมีระยะเวลา Cash Cycle 59 วนั ในปี 2563 บริษทัมี

ระยะเวลา Cash Cycle 119 วนั และ ในปี 2562 มีระยะเวลา Cash Cycle 154 วนั ระยะเวลาท่ีลดลงอยา่งมากเน่ืองจาก

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัความเส่ียงของการผิดนัดเป็นสาํคญัจึงมีการติดตามการชาํระหน้ีอย่างใกลชิ้ด และในการ

พิจารณารับงานจะคาํนึงถึงสภาพคล่องของลูกคา้ ประวติัการทาํงานร่วมกันของลูกค้าท่ีเคยร่วมงานกันมาก่อน 

ตลอดจนภาพลกัษณ์ และรวบรวมขอ้มูลจากทางการเงินของลูกคา้เพ่ือตรวจสอบสถานะทางการเงินก่อนการรับงาน 
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• บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2564 ร้อยละ 5.98 ในปี 2563 ร้อยละ 4.23 และในปี 2562 ร้อยละ 10.28 

อัตราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองบริษัทฯสามารถบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

• สาํหรับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉล่ียปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 10.74 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนอยูท่ี่ร้อย

ละ 7.54 (ปี 2562 มีอตัราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 12.16) แสดงวา่บริษทัฯสามารสร้างผลตอบแทนจากผลประกอบการ

โดยรวมไดดี้ข้ึนกวา่ปีก่อน   

                 

• ในปี 2564 บริษทั มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 1.68 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2563 ท่ีมี

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 1.71 เป็นผลมาจากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมามีการกูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินเพ่ือนาํไปลงทุนในส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสูง ทั้งการซ้ือ

ท่ีดินและการก่อสร้าง นอกจากน้ียงัมีการลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการลงทุนดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต   บริษทัมีนโยบายควบคุมหน้ีสินต่อทุนท่ี 2.5 ต่อ 1 

 

86      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางสรุปงบการเงนิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  2562 2563 2564 

(หน่วย : พนับาท)   %   %   % 

งบแสดงฐานะการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  547,250 9.2 759,866 12.8 680,035 11.0 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 322,873 5.4 549,725 9.3 303,607 4.9 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 949,152 16.0 438,101 7.4 616,990 10.0 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 137,954 2.3 53,013 0.9 82,274 1.3 

สินคา้คงเหลือ 119,811 2.0 116,393 2.0 135,193 2.2 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 1,778,631 29.9 743,771 12.5 956,292 15.4 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,555,764 76.6 3,250,922 54.8 3,455,465 55.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  324,324 5.5 315,598 5.3 307,270 5.0 

รวมสินทรัพย ์ 5,947,462 100.0 5,935,507 100.0 6,190,937 100.0 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 761,322 12.8 707,207 11.9 878,671 14.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,738,785 46.0 2,820,543 47.5 2,383,846 38.5 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 919,685 15.5 814,298 13.7 1,369,689 22.1 

รวมหน้ีสิน       3,742,714  62.9 3,744,767  63.09 3,881,755 63.1 

ทุนจดทะเบียน          308,676  5.2          308,676  5.2          308,676  5.0 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้          308,676  5.2          308,676  5.2          308,676  5.0 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น          284,386  4.8          284,386  4.8          284,386  4.6 

กาํไรสะสม 1,611,785 27.1 1,597,967 26.9 1,716,119 27.7 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,204,848 37.1 2,191,030 36.9 2,309,182 37.3 
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  งบการเงินรวม 

  2562 2563 2564 

(หน่วย : พนับาท)   %   %   % 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             

รายไดจ้ากการก่อสร้าง  3,736,057 86.3 3,759,152 86.8 3,686,686 80.3 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 128,328 3.0 488,645 10.6 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  559,371 12.9 391,889 9.1 389,461 8.5 

รายไดอ่ื้น 35,414 0.8 50,682 1.2 28,702 0.6 

รวมรายได้ 4,330,842 100.0 4,330,051 100.0 4,593,494 100.0 

ตน้ทุนขาย 3,720,362 85.9 3,851,100 88.9 3,968,095 86.4 

กาํไรขั้นตน้ 575,066 13.4 428,269 10.0 596,697 13.0 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 293,044 6.8 240,857 5.6 277,504 6.0 

ตน้ทุนทางการเงิน 18,341 0.4 44,817 1.0 49,137 1.1 

ภาษีเงินได ้ 64,826 1.5 40,675 0.9 72,074 1.6 

กาํไรสําหรับปี 271,795 6.3 165,666 3.8 241,622 5.3 

งบกระแสเงินสด         
  

เงินสดจากการดาํเนินงาน 165,734   405,509   532,580 
 

เงินสดจากการลงทุน (217,617)   48,469   (199,123) 
 

เงินสดจากการจดัหาเงิน 158,468   (241,361)   (413,289)  
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

    งบรวม 

    2562 2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

      

  
 

      

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.66 1.15 1.45 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.66 0.42 0.67 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 5.77 6.17 8.65 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 63.21 59.16 42.18 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 2.17 2.79 4.07 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั 168.35 130.73 89.76 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 4.75 5.17 5.00 

ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั 76.90 70.58 72.94 

Cash Cycle  วนั 154.65 119.31 59.00 

  
   

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

 

  
   

 

อตัรากาํไรขั้นตน้ – งบการเงินรวม % 13.39 10.01 13.07 

อตัรากาํไรขั้นตน้ - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง % 13.13 8.11 9.27 

อตัรากาํไรขั้นตน้ - ธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง  % 21.80 22.15 24.91 

อตัรากาํไรขั้นตน้ - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์ % 0 28.57 32.33 

อตัรากาํไรสุทธิ – งบการเงินรวม % 6.27 5.29 3.87 

อตัรากาํไรสุทธิ – ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง % 5.70 3.49 3.51 

อตัรากาํไรสุทธิ – ธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง % 8.49 8.22 9.00 

อตัรากาํไรสุทธิ – ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์ % 0 1.83 15.80 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  % 12.16 7.54 10.74 

  
 

    
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
 

    
 

  
 

    
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 6.47 4.23 5.98 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.80 0.72 0.76 
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    งบรวม 

    2562 2563 2564 

          

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)         

          

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่า 1.70 1.71 1.68 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.69 0.72 0.61 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  เท่า 19.35 5.60 7.38 

ข้อมูลต่อหุ้น    
  

 

    
  

 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บาท 7.14 7.10 7.48 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น  บาท 0.88 0.54 0.78 

กาํไรสุทธิต่อหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Fully diluted) บาท       

จํานวนหุ้นที่ใช้ในการคาํนวณ 
ลา้น

หุ้น 
308.68 308.68 308.68 

เงนิปันผลต่อหุ้น  บาท  0.80 0.40 0.40 

• ในปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท 

• ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  

• ในปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  
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4.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 สินทรัพย์รวม  

  ณ ส้ินปี 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมประมาณ 6,190.94 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา รายการสาํคญั

ไดแ้ก่ ท่ีดิน/ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและเงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  

  

ส่วนประกอบของทรัพย์สิน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น และ รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ  

ในปี 2564 มียอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ จาํนวน 699.26 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 208.15 ลา้นบาท ในปี 2563 มีจาํนวน 491.11 ลา้นบาท และ ปี 2562 มีจํานวน 

1,087.10 ลา้นบาท และเม่ือพิจารณา aging ปี 2564 พบวา่บริษทัมีลูกหน้ีคา้งชาํระยงัไม่เกินกาํหนดชาํระเพ่ิมสูงข้ึน 

อนัเน่ืองมาจากการขยายระยะเวลาการชาํระเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กบัลูกคา้บางราย ทั้งน้ีในส่วนของลูกหน้ี

ท่ีมีอายเุกินกวา่ 1 ปีนั้น อยูท่ี่อตัราร้อยละ 0.17 ของลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามมาตรฐานการบญัชี นอกจากน้ียงัพิจารณาอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระ

เกิน 1 ปี สาํหรับค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในปี 2564 เป็นของส่วนงานก่อสร้างจาํนวน 0.90 ลา้นบาท 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม 

2562 2563 2564 

ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ     
  - คา้งชาํระนอ้ยกวา่ 1 ปี 892.39 348.42 528.85 

 - คา้งชาํระเกิน 1 ปี 15.41 18.96 0.90 

รวมท้ังส้ิน 907.80 367.38 529.75 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16.76) (16.76) (2.34) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 891.04 350.62 527.40 

ลูกหน้ีอ่ืน 58.11 87.47 89.59 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 949.15 438.10 616.99 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 137.95 53.01 82.27 

รวมท้ังส้ิน 1,087.10 491.11 699,26 

ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วัน) 63 59 42 
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สินค้าคงเหลือ 

ส้ินปี 2564 มียอดสินคา้คงเหลือจาํนวน 135.19 ลา้นบาท เป็นวสัดุก่อสร้างของส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

จาํนวน 83.47 ลา้นบาท นอกจากน้ีเป็นส่วนของส่วนงานผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 51.72 ลา้นบาท อตัรา

การหมุนเวยีนของสินคา้เฉล่ีย ประมาณ 4.07 ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา 

 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัและบริษัทย่อยในงบการเงนิรวม  

ส้ินปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562 บริษทัฯ แสดงมูลค่าในส่วนน้ีประมาณ 307.27 ลา้นบาท 315.60 ลา้นบาท 

และ 324.32 ลา้นบาท ตามลาํดับ  โดยจะเห็นไดว้่าบริษทัฯ ไม่มีมีการซ้ือหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวรอย่างมี

สาระสาํคญั  โดยในแต่ละปีมีมูลค่าในส่วนน้ีใกลเ้คียงกนัโดยตลอด 

งบการเงินรวมไดแ้สดงมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีการรวมมูลค่าส่วนเพ่ิมสุทธิ จากค่าเส่ือมราคาจาก

การตีราคาใหม่ในท่ีดิน อาคาร และ เคร่ืองจกัร ของพีซีเอม็บางส่วน  ซ่ึงในวนัท่ีมีการประเมินราคา ณ วนัท่ีมีการ

ซ้ือเงินลงทุน มีการประเมินราคาท่ีดินโดยวธีิราคาตลาดเพิ่มข้ึนประมาณ 132 ลา้นบาท และ อาคารและอุปกรณ์

โดยวธีิทดแทนประมาณ 30.61 ลา้นบาท 

 

4.5 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัท 

ภาพรวมโดยสรุป 

ปี 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิในภาพรวมเป็นลบประมาณ 79.83 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพ่ือให้เกิด

ผลตอบแทนในอนาคต โดยในระหว่างปีมีการการพฒันาโครงการ การซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ การให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และเพ่ิมการลงทุนในบริษทัร่วมคา้ นอกจากน้ียงัมีการชาํระคืนเงินกูย้ืม

ใหแ้ก่สถาบนัการเงินตามเง่ือนไขการขอสินเช่ือ 

 

 ภาพรวมกระแสเงนิสด / กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
ปี 2564 บริษทัมียอดเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกสุทธิท่ี 532.58 ลา้นบาท เป็นผลจากการดาํเนินงานท่ีมีผล

ประกอบการประมาณ 471.90 ลา้นบาท แต่เม่ือรวมกบัรายละเอียดการใชจ่้ายหลกัๆ เช่น การใชไ้ปในโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

การซ้ือท่ีดิน ดงันั้น เม่ือหกัส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีนแลว้ บริษทัยงัสามารถบริหารกระแสเงินสดในส่วนงานน้ีเป็น

บวกได ้

ปี 2563 บริษทัมียอดเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกสุทธิท่ี 405.51 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการดาํเนินงานท่ีมีผล

ประกอบการประมาณ 319.24 ลา้นบาท เม่ือหกักบัส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนแลว้ บริษทัยงัสามารถบริหารกระแส

เงินสดในส่วนงานน้ีเป็นบวกได ้ 

ปี 2562 บริษทัมียอดเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกสุทธิท่ี 110.73 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการดาํเนินงานท่ีมีผล

ประกอบการประมาณ 357.89 ลา้นบาท เม่ือหกักบัส่วนเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนแลว้ บริษทัยงัสามารถบริหารกระแส

เงินสดในส่วนงานน้ีเป็นบวกได ้ 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2564 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 126.91 ลา้นบาท และมีการชาํระคืนเงินกูย้มืตามเง่ือนไขการขอ

สินเช่ือ จาํนวน 309.93 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผล จาํนวน 123.47  ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินจ่ายคืนหน้ีสินต่างๆจึงเป็นผลให้

บริษทัมียอดสุทธิเป็นลบจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 413.29 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 150.08 ลา้นบาท และ จ่ายเงินปันผล จาํนวน 185.20 ลา้นบาท 

เม่ือรวมกบัเงินจ่ายคืนหน้ีสินต่างๆจึงเป็นผลใหบ้ริษทัมียอดสุทธิเป็นลบจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 241.36 ลา้นบาท 

ปี 2562 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 522.15 ลา้นบาท และ จ่ายเงินปันผล จาํนวน 308.68 ลา้นบาท 

เม่ือรวมกบัเงินจ่ายคืนหน้ีสินต่างๆ จึงเป็นผลใหบ้ริษทัมียอดสุทธิเป็นบวกจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 158.46 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2564 บริษทัไดล้งทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย จาํนวน 6.3 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดล้งทุน

ในธุรกิจบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 90 ลา้นบาท และมีการใหกู้ย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนจาํนวน 130.04 ลา้นบาท 

ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการอ่ืนๆแลว้เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้ มีเงินสดลดลงในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 199.12 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในกิจการร่วมคา้และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 30.45 ลา้นบาท และการซ้ือ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ จาํนวน 34.14 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีการรับชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 118.35 ลา้น

บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการอ่ืนๆแลว้เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้ มีเงินสดเพิ่มข้ึนในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 48.47 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษทัไดล้งทุนในกิจการร่วมคา้และลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวน 105.50 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงั

มีการใหกู้ย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 75.19 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการอ่ืนๆ แลว้เป็นผลใหสุ้ทธิแลว้ มีเงินสดลดลง

ในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 217.62 ลา้นบาท 

 

      (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
งบรวม 

2562 2563 2564 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  212.12 282.19 461.38 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน (394.17) 255.97 (243.38) 

ส่วนเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวยีน 292.78 (132.65) 314.58 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 110.73 405.51 532.58 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (217.62) 48.47 (199.12) 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 213.47 (241.36) (413.29) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 106.58 212.62 (79.83) 

เงินสดตน้งวด 440.67 547.25 759.87 

เงินสดปลายงวด 547.25 759.87 680.03 
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หนีสิ้น 

 บริษทัมียอดหน้ีสินส้ินปี 2564 ประมาณ 3,881.75 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาโดยมีการเพ่ิมข้ึนประมาณ 137.28 

ลา้นบาท หน้ิสินท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการกูย้มืเงินเพ่ือนาํมาใชใ้นส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย บริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 1.68  

 

 หนีเ้งนิกู้ระยะยาว  

 ในปี 2564 บริษทัมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,399.69 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 183.02 ลา้นบาท 

เน่ืองจากในปีน้ีมีการชาํระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขการปลอดจาํนอง และมีการกูย้ืมเงินสําหรับพฒันาโครงการและซ้ือท่ีดิน ของ

บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั    

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 ทุนจดทะเบียน   

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 60,000,000หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน 60,000,000บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 354.68 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 368.68 ลา้นบาทเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป(General 

Mandate) 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติให้บริษทัฯ ลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 368.68 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 308.68 ลา้นบาท 

 

 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้เกิดจากการเสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 47 ลา้นหุน้ ในราคา 3.25 บาทต่อหุน้ จากราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท โดยไดรั้บเงินสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายหุน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 144.84 ลา้นบาท ทาํให้เกิดส่วนเกินมูลค่า

หุน้ประมาณ 97.84 ลา้นบาท 

 

ในปี 2564 บริษทัมีผลกาํไรสุทธิ 241.62 ลา้นบาท มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมาณ 2,309.18 ลา้นบาท ไม่ตอ้งกนัเงิน

สาํรองตามมีการกฏหมายเน่ืองจากกนัยอดดงักล่าวครบตามท่ีกฏหมายกาํหนดแลว้ 

 

 (ค) ปัจจยั ขอ้มูล และอิทธิพลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท 

กาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 หุน้ละ 0.40 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 123.47 ลา้นบาท 

ในปี 2564 บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั จาํนวน 12,610,000 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 126,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 97,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
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ทั้งส้ิน 223,100,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 

ในปี 2564 บริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง จาํกดั ไดล้งทุนเพ่ิมในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายซ่ึงเป็นโครงการท่ี 3 ท่ี

บริษทัร่วมทุน กับบริษทั รีโวเอสเตท จัด และ บริษทั เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด มูลค่าโครงการประมาณ 336 ลา้นบาท 

นอกจากน้ียงัมีการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทัเพ่ือประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 90 ลา้นบาท  

อายโุครงการ 5 ปี และต่ออายไุดอี้ก 1 ปี หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดมีเงินปันผลสะสมร้อยละ 8 ต่อปี และหุ้นทั้ง 2 ประเภท มีภาระ

ผกูพนัตามเง่ือนไขสิทธิการเรียกใหข้ายคืนไดต้ั้งแต่ปีท่ี 4 นบัจากวนัเร่ิมลงทุน ในราคามูลค่าหุน้ท่ีตราไวร้วมผลตอบแทนร้อยละ 

15 ต่อปี หากส้ินสุดโครงการไม่มีการเรียกใหข้ายคืน หุน้บุริมสิทธิจะถูกเปล่ียนเป็นหุน้สามญัในราคาตามมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

 

โครงการทีร่่วมทุนและอยู่ในระหว่างพฒันาโครงการในปี 2564 มดีงันี ้ 

1) บริษทั รีโว เอสเตท จาํกดั และ บริษทั เค.อาร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั จาํนวน 3 โครงการ เป็นโครงการทาวน์โฮม 

โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสุขมุวทิ 77-พฒันาการ มูลค่าโครงการประมาณ 722 ลา้นบาท รับรู้รายไดแ้ลว้ ประมาณ 64% , โครงการ

บริเวณจตุโชติ มูลค่าโครงการประมาณ 433 ลา้นบาท คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้น 2565 และโครงการบริเวณวดัคงคา 336 ลา้น

บาท ซ่ึงจะเปิดตวัโครงการในปี 2565 น้ี  

2) บริษทั เอน็ริช วลิลา จาํกดั เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการประมาณ 500 ลา้นบาท รับรู้รายไดแ้ลว้ 78%   

3)  บริษทั ชินวะ เรียลเอสเตท(ไทยแลนด)์ จาํกดั และ บริษทั พรีแซนส์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั สถานท่ีโครงการอยูบ่ริเวณ

สุขมุวทิ 39 ใกลส้ถานีพร้อมพงษ ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง Re-design   

4) กลุ่ม บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จาํกดั ลกัษณะโครงการท่ีเขา้ร่วมทุน เป็นคอนโดมิเนียม จาํนวน 2 โครงการ ท่ีตั้ง

โครงการใกลก้บัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มูลค่าโครงการประมาณ 1,457 ลา้นบาท รับรู้รายไดแ้ลว้ประมาณ 88% และ

โครงการท่ีเปิดตวัในปลายปี 2564 ตั้งอยูบ่ริเวณทาวน์อินทาวน์ มูลค่าโครงการประมาณ 750  ลา้นบาท คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายได้

ในช่วงปลายปี 2566 และโครงการแนวราบ 1 โครงการ ตั้งอยูบ่ริเวณพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช มูลค่าโครงการประมาณ 

586  ลา้นบาท ซ่ึงจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2565 น้ี 

ในปี 2564 บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“PREB-D”) (เดิมช่ือ บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั (“IAA”)) ปัจจุบนัมี

โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา จาํนวน 4 โครงการ เป็นโครงการบา้นเด่ียว ซ่ึงรับรู้รายไดแ้ลว้ 48% ของมูลค่าโครง นอกจากน้ี ยงัมี

โครงการบา้นเด่ียว บริเวณศรีนครินทร์-บางนา ท่ีไดเ้ร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2565 โครงการบา้นเด่ียว และทาวน์โฮม บริเวณเชียงราก-

ธรรมศาสตร์  ซ่ึงจะเปิดตวัในปี 2565 น้ี 

มูลค่างานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2564 

แหล่งรายได้ (หน่วย : พนัล้านบาท) 

 มูลค่างาน

คงเหลือส้ินปี 

2563 

 รายได้ 2564 

 มูลค่างาน

เพิม่ขึน้ใน 

2564 

มูลค่างาน

คงเหลือส้ินปี 

2564 

 คาดว่า

จะแล้ว

เสร็จ

ภายในปี 

2565 

 คาดว่าจะ

แล้วเสร็จ

ภายในปี 

2566 

 คาดว่าจะ

แล้วเสร็จ

ภายในปี 

2567 

        

งานอ่ืนๆ  8.0 3.69 2.53 6.84 65% 33% 2% 

รวม 8.0 3.69 2.53 6.84 65% 33% 2% 

อัตราส่วนของงานในกลุ่มต่อทั้งหมด 0 0 0 0    
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั :    บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)  

  Pre-Built Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 1 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000061 (เดิม 0107574700068) 

โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 

โทรสาร :   02-960-1392-4 

Home Page  :   www.prebuilt.co.th 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั :   หุน้สามญั  308,676,462 หุน้มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

 

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั  

  PCM Construction Materials Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0135543003969 (เดิมบอจ. ปท. 4398) 

โทรศพัท ์ : 02-987-1020-8 

โทรสาร :   02-987-0671 

Home Page  :   www.pcm.co.th 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:     หุน้สามญั  22,310,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ  10  บาท 

 

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จาํกดั  

  Pre-Built Holding Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 2 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี11120 

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125560009538 

โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 

โทรสาร :   02-960-1394 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:   หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลคา่ หุน้ละ 5 บาท   
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ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั อีส แอม อาร์ จาํกดั”) 

  Prebuilt Development Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 5 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี11120 

ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา : 499 ชั้นท่ี 1-2 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125560029199 

โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 

โทรสาร :   02-960-1394 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สามญั  60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 

 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์                :          บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้ง :           93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-009-9999 

โทรสาร  :   02-009-9991 

Home Page  :   www.set.or.th/tsd 

 

 

ผูส้อบบญัชี : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์

ท่ีตั้ง : บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  316/32 ซ.สุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

  กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์ : 02-259-5300-2 

โทรสาร :     02-259-8959    
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5.2 ข้อมูลสําคญั 

                    -ไม่มี- 

 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้องผูรั้บเหมารายหน่ึงกบัพวกละเมิดผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพย ์12.09 ลา้น

บาท ต่อศาลจงัหวดัธัญบุรี คดีอยูร่ะหว่างยื่นอุทธรณ์ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 และเม่ือวนัท่ี 21 

กนัยายน 2563 ผูรั้บเหมารายดงักล่าวไดฟ้้องร้องบริษทัฯ ต่อศาลจงัหวดันนทบุรี ฐานความผิด ผิดสญัญาจา้งทาํ

ของให้ชาํระเงินค่าจา้ง และเรียกให้ชาํระเงินประกนัผลงานคืน จาํนวนทุนทรัพย ์32.04 ลา้นบาท และ 8.54 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คดีดงักล่าวอยูใ่นขั้นตอนการนดัสืบพยาน และรอคาํสัง่พิพากษาจากศาล 

  

5.4 ตลาดรอง 

                    -ไม่มี- 

 

5.5 สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจาํ (เฉพาะกรณีท่ีออกตราสารหน้ี) 

                    -ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการออกตราสารหน้ี- 
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ส่วนที ่2 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

6. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นองคก์ารท่ีมีระบบบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้

ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมุ่งมัน่พฒันาใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปฏิบติัตามกฎหมาย ลดการ

สร้างผลกระทบดา้นลบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมหลกัการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

 

 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎบิัตกิารกาํกบัดูแลกจิการ 

      6.1.1 นโยบายและแนวปฎบิัต ิ

 บริษทัฯ มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยคาํนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 

 ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพ่ือกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการ

ตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบและขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรม 

 ใหค้วามเป็นธรรมและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้

ในระยะยาว รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการจะถือปฏิบติัตามจริยธรรมของบริษทัฯ (Code of Conduct) ซ่ึงไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้

และดูแลใหพ้นกังานในองคก์รปฏิบติัตามจริยธรรม  (Code of Conduct) ดงักล่าวดว้ย 

 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของผูถื้อหุ้น และสิทธิของผูถื้อหุ้นในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทั

ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั ใหท้าํหนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ของบริษทั จึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ไดใ้ชสิ้ทธิของตน และให้การคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้น
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ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

สิทธิการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็น และซกัถามใน

การประชุมผูถื้อหุน้ ร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินกาํไร การเลือกตั้งกรรมการ การกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และการอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อ

ทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจะไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมี

การปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเขา้ร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งผูถื้อหุ้นท่ีเป็น

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั โดยการส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุม 

2. บริษทัมอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหุ้น และ

จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผูถื้อหุ้นทุกราย

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดขอ้มูล วนั เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชุม โดยระบุวตัถุประสงค ์เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่

ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเร่ืองท่ีจะมีการพิจารณาในท่ีประชุม บริษทั

หลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้

เขา้ร่วมประชุม 

3. บริษทัอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงอยา่งเต็มท่ี แต่

เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ยงัอยู่ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัไดก้าํหนด

มาตรการและแนวปฎิบติัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทางและคาํแนะนาํของส่วน

ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ จึงจดัประชุมท่ี

หอ้งจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี นนทบุรี  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการคมนาคม

สะดวก ใกลจุ้ดข้ึน-ลงทางด่วน และมีสถานท่ีจอดรถใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ และเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานในการจาํกดัผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพ้ืนท่ีเส่ียง บริษทัฯ จึงเพ่ิมทางเลือกในการประชุมผู ้

ถือหุ้นดว้ยการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษทั โอเจ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อีกช่องทางหน่ึง ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการ โดย

แจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเร่ืองท่ีเสนอมาไวอ้ย่างชัดเจนผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัมอบหมายให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาเทคโนโลยีระบบบาร์โคด้ และ

โปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้มาใชใ้นการลงทะเบียน ลงคะแนน นบัคะแนน แสดงผลและบนัทึกไว้

ในรายงานการประชุม เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

2. ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ(ผูบ้ริหารสูงสุด) ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ังเพ่ือร่วมตอบขอ้ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัจดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใส และให้ใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองแยกออก

จากกนั ในกรณีท่ีวาระนั้นมีเร่ืองพิจารณาหลายรายการ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในแต่ละเร่ืองได้

อยา่งเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมการกาํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การทาํ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได ้เม่ือมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

5. ประธานในท่ีประชุมให้เวลาอย่างเพียงพอในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

การจดัทาํรายงานการประชุม และเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยมีการบนัทึกขอ้มูลสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้นครอบคลุมรายละเอียดสําคญั

ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- บนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนโดยแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ผ่านระบบ 

E-Voting รวมถึงวธีิการแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบก่อนเร่ิมการประชุม 

- บนัทึกประเด็นคาํถามคาํตอบท่ีเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในวาระ

ต่าง ๆในท่ีประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ 

- บนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจนพร้อมทั้งบนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ทั้งท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในทุก ๆวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

- บนัทึกรายช่ือพร้อมตาํแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมเพ่ือให้

สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในวนัทาํการ

ถดัไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม

ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัดงัน้ี 

 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น
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ไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั โดยขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลท่ีบริษทัส่งให้

ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร 

2. บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงเพ่ือความเท่า

เทียมกนัของผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนัคือหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. บริษทัมีกระบวนการและช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทั

โดยเปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดโ้ดยบริษทั

ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไวอ้ย่างละเอียด ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา 3 เดือนทั้งน้ีเพ่ือ

เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการใชสิ้ทธิเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ท่ีสาํคญัของบริษทัและสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตน 

2. บริษทัดาํเนินการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั และเป็นไปตามวาระท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหนา้ 

โดยไม่มีการสลบั เพ่ิม แกไ้ข เปล่ียนแปลงวาระ หรือขอ้มูล 

 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทกําหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามมติ

คณะกรรมการบริษทัโดยบริษทัถือเป็นนโยบายสาํคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาส

จากการเป็นบุคลากรของบริษทัแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุไวใ้นแบบ 56-1 One Report และ

จรรยาบรรณในการปฏิบตังาน (Code of Conduct) ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้

บุคลากรทุกคนไดรั้บทราบ และปฏิบติัตาม 

  

การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนเองคู่สมรสและ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์ก

คร้ังท่ีมีการซ้ือขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีทาํ

รายการดงักล่าวนอกจากน้ีกรรมการ และผูบ้ริหารยงัไดรั้บทราบหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ บทกาํหนดโทษ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 แลว้ 

1. บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือ

ขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีการเปิดเผยช่ือและ

ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงการกาํหนดราคา และมูลค่าของรายการรวมทั้ งความเห็นของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

2. รายการระหว่างกันได้กระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

นอกเหนือจากการแจ้งรายการเก่ียวโยงดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแลว้บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบริษทัดว้ย 
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในไดแ้ก่พนักงาน 

ผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ยหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกไดแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี ไดรั้บการคุม้ครอง 

และดูแลเป็นอย่างดีตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมการของบริษทัได้

กาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปไดรั้บทราบข่าวสารท่ี

สาํคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กาํหนด โดยเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยปฏิบติั

ดงัน้ี 

1. บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั้งทางตรง และ

ทางออ้ม ขอ้มูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และสดัส่วนการถือหุน้ ความเส่ียงหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูล้งทุนทราบถึงโครงสร้างของบริษทั และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกบัผูถื้อหุน้อ่ืน 

2. บริษทัเผยแพร่รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) แบบ 56-1 One Report 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้มูลบริษทั ลกัษณะการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ หนงัสือนดัประชุม ผลการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนทางการเงิน ประวติัการจ่ายเงินปันผล และการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีการ

ปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์  

3.  บริษทัมีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น 

และนักลงทุน ทั้ งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั ผูส้นใจขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้แผนก

นกัลงทุนสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 

ในรอบปี 2563 - 2564 ผูบ้ริหารระดบัสูง และฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ไดใ้ห้ขอ้มูล และแจง้สารสนเทศของ

บริษทัต่อผูถื้อหุน้ และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์สรุปเป็นจาํนวนคร้ัง/ปี ไดด้งัน้ี 

 2563 2564 

                             -Analyst meeting 1 - 

                             -Company visit 1 - 
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 ปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิท – 19 ยงัมีอยู่ บริษทัฯ จึงงดกิจกรรมการพบปะกบันักข่าว

และนกัวเิคราะห์ มีเพียงพบนกัลงทุนต่างชาติ 1 คร้ัง 

 ทั้ งน้ี ทุกๆ  3 เดือน บริษทัฯ จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ

ขอ้แนะนําจากลูกคา้ตามโครงการ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการพฒันาการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 ผลคะแนนเฉล่ีย

บริษทัฯ อยูท่ี่ 85.74% (ปี 2563 อยูท่ี่ 85.90%) 

4. บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลสาํคญัในแบบ 56-1 One 

Report อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

5. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการซ้ือ – ขายหุ้น หรือถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ภายใน 3 วนัทาํการ

หลงัจากวนัท่ีทาํรายการ 

6. บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั เพียง

พอท่ีจะรักษากรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการท่ีมีคุณสมบัติให้ทาํงานกบับริษทัต่อไป สําหรับค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารไม่รวมกรรมการผูจ้ ัดการเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวขอ้

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

7. บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด (Whistle Blowing) ดว้ยเล็งเห็นถึงความสาํคญั

และเพ่ือการพฒันาให้บริษทัเจริญกา้วหน้า เติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะ

ช่วยใหผู้บ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงานการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชนั และ

ประเด็นดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ โดยผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคลุม้ครองอย่างเป็นธรรมตามกระบวนการท่ี

บริษทักาํหนดไว ้

 บริษทัมีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่

เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทาํธุรกิจกบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจาก

คณะกรรมการแลว้  ทั้ งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ดว้ย โดยไดรั้บมติให้รับรองการต่อ

อาย ุเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
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6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีดีไวใ้น “จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน” เพ่ือให้เกิดความชดัเจน 

สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีจะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีบริษทัคาดหวงั และ

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 

 

วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันาบุคลากร และความปลอดภยั เพ่ือเสริมสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  

โดยรักษามาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพ เวลา และบริการท่ีดี 

 

พนัธกจิ 

 พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการทาํงาน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และลูกคา้ 

 สร้างงานคุณภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัสากล 

 ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยา่งทนัเวลา 

 บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคม 

ควบคู่กบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

ค่านิยม 

ทาํงานอย่างมืออาชีพ มีนวตักรรมสร้างสรรค์ ปรับเปล่ียนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว มีวิสัยทศัน์ เป็นมิตร จริงใจ 

เช่ือถือได ้

 

ปรัชญา 

 TOGETHER, WE BUILD TRUST 

 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั บุคคลซ่ึงกระทาํ

การในนามบริษทั และบริษทัยอ่ย  

 

6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของนโยบาย แนวปฎบิัต ิและระบบการกาํกบัดูแลกจิการในปี 2564 

 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการก่อสร้าง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จึงยึดมัน่รักษา 

มาตรฐานสูงสุดในการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยการให้บริการอยา่งรับผิดชอบ ส่งมอบงานท่ีตรงต่อเวลา 

มีมาตรฐานในการก่อสร้าง ดว้ยสาํนึกวา่ ธุรกิจตอ้งดาํเนินควบคู่กบัการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม และการดูแลผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยนาํมาใชก้บั

บริษทั และบริษทัย่อย ตลอดจนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัย่อย นอกเหนือจากการปฏิบติั ตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ในปี 2564 บริษทัไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดย
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คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์ดา้นความยัง่ยืนทั้งทางธุรกิจ

และทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็น

แนวทางใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกาํกบัดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่มอยา่งเคร่งครัดและ สมํ่าาเสมอ ทั้งใน

ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผา่น 5 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้และ การปฏิบติัต่อ

ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ และความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัในกลุ่มฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ

สูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้บริษทัในเครือ มีการ

บริหารจดัการ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมีความรู้และ

ความเขา้ใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอ้บังคบั ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถนําไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม บริษทัให้พนกังานทุกคนทาํแบบทดสอบเก่ียวกบักฎเกณฑแ์ละการปฏิบติังาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากร

บุคคล ผ่านระบบอีเมล์ของบริษทัทุกปี และนาํผลท่ีไดม้าประเมิน ระดบัความรู้และความเขา้ใจของพนักงานเพ่ือ

ปรับปรุงการส่ือสารใหพ้นกังานมีความเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง และตระหนกัถึงหนา้ท่ี ของตนในการส่งเสริมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีขององคก์ร โดยบริษทัไดพ้ฒันาและปรับปรุงแบบทดสอบดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบั กฎหมายและระเบียบท่ี

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และกาํหนดใหพ้นกังานท่ีไดผ้ลทดสอบไม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนด ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมและ

ทาํแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ พนักงานท่ีเขา้ทาํงานระหว่างปี จะถูกกาํหนดให้ทาํแบบทดสอบดงักล่าวหลงัเขา้ฟัง

กฎระเบียบในการปฐมนิเทศดว้ย  

 

บริษทัได้รับ การประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจําปี 2563 และปี 2564 

(Excellent Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั จากการประเมินโดย

สมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีบริษทัเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสารของตลาด

หลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยตลอดจนเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ ของบริษทั และบริษทัยงัไดผ้่าน การประเมินคุณภาพการ

ประชุมผูถื้อหุ้น สามญัประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกบัสมาคม

บริษทัจดทะเบียนและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ี

เขา้ร่วมโครงการ ประเมินทั้งหมด 668 บริษทั สะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํเสนอ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือรับทราบ และพิจารณาขอ้เสนอแนะ เพ่ือนาํไปพฒันาและ

ปรับปรุงแลว้ 
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7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

 7.1 โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ ณ 31 ธันวาคม 2564 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนดค่าตอบแทน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

โครงการอาวุโส  
 

มผู้ีบริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูจ้ดัการ (ผูบ้ริหารสูงสุด) 

2 นายสิทธิพร ทรวงแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้าง 

3 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4 นายพลูสิน ชาตะกลู ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุนโครงการอาวโุส 

5 นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวโุส 

 

7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบ บทบาทในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีการกํากับ

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทับนพ้ืนฐานของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการ

บริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูมี้ภาวะผูน้าํมีวิสัยทศัน์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ

อยา่งเหมาะสมมีความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ คณะกรรมการไดด้าํเนินการตามแนวปฏิบติั

ท่ีดีในดา้นต่างๆดงัน้ี 
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมีคุณสมบัติทักษะความรู้และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจาํนวน 9 คนประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  2  คน  

2. กรรมการท่ีเป็นอิสระ  6  คน  

3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1  คน  

ถือวา่มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 6 คน มากกวา่ 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และ

ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆกบัฝ่ายบริหารซ่ึงมีความเป็นอิสระอยา่ง

แทจ้ริง  

คุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบาย จาํกดัจาํนวนบริษทัจด

ทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็น

วา่เป็นจาํนวนท่ีกรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ แต่คณะกรรมการไม่มีนโยบายจาํกดั

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ เน่ืองจากกรรมการมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดีและให้

คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัตามแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย การบญัชี และกฎเกณฑต์่าง ๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั

หนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการโดย

ให้แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษทัท่ีไปดาํรงตาํแหน่งทั้ งน้ีจะไปดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดป้ระเมินตนเองเพ่ือช่วยใหมี้การพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา

และเพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงการประเมิน

ตนเอง เป็นเคร่ืองมือสําคญั ในการประเมินความเหมาะสม ของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติหน้าท่ี โดยผลการประเมิน และขอ้คิดเห็นของกรรมการได้นาํไปใช้เพ่ือการปรับปรุงการปฎิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ และของกรรมการในแต่ละปี โดยแบบท่ีใชใ้นการประเมินไดใ้ช ้แบบตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนาํมาปรับปรุงเพิ่มเติม เพ่ือให้ครอบคลุมการปฎิบติัหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ และสภาพแวดลอ้ม การประกอบธุรกิจของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดท้าํการ

ประเมินตนเองดงัน้ี 

 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ  

 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ  

 - การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล 
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การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะกรรมการ ไดร่้วมกนัประเมินโดย

การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทั สาํหรับปี 2564 มีคะแนนอยู่

ในระดบัดีเยีย่ม  

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
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วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะกรรมการ ไดร่้วมกนัประเมินโดย

การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2564 มีคะแนนอยู่

ในระดบัดีเยีย่ม  

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

เลขานุการบริษทัจดัส่งแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ให้กรรมการแต่ละท่านทาํการประเมินตนเองตาม

คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง และเม่ือกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแลว้ จึงนาํส่งใหเ้ลขานุการ

บริษทัรวบรวมโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล สาํหรับปี 2564 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี

เยีย่ม 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูง(กรรมการผู้จดัการ) 

กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

ประจาํปี 2564 และมีการสรุปผลการประเมินร่วมกัน เพ่ือนาํมาทบทวนและหาแนวทางแกไ้ข เน้ือหาการประเมิน

ครอบคลุมแบ่งออกเป็น 3 หมวดไดแ้ก่ 

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 

 2. การวดัผลการปฎิบติังาน 

 3. การพฒันาตนเอง  

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
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3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

  N/A  = ไม่มีขอ้มูล หรือไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม มากกวา่ 75% = ดีมาก มากกวา่ 65% = ดี   

มากกวา่ 50% = พอใช ้ ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุงทั้งน้ี  

ทั้งน้ี ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ สาํหรับปี 2564 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของ

บริษทัในธุรกิจเดียวกนัซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผูบ้ริหารแต่ละ

ท่าน  และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในรูปของเบ้ียประชุมเท่านั้น 

 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

การอบรมสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสาํคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ 

เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษทั ส่วนใหญ่ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ไดแ้ก่หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้การส่งกรรมการ

และผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆตามท่ี IOD และสถาบนัอ่ืนๆจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

คณะกรรมการสนนัสนุนกรรมการใหเ้ขา้อบรมหลกัสูตร หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนา ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้

ในการปฎิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ปี 2564 ท่ีผา่นมามีกรรมการเขา้รับการอบรมสมันาดงัน้ี 

1. คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์  

- หลกัสูตร E-Learning การวเิคราะห์งบการเงิน 

- หลกัสูตร E-Learning งบกระแสเงินสด 

- หลกัสูตร E-Learning มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- หลกัสูตร E-Learning สารสนเทศทางการบญัชี 2 

  จดัโดย : DBD Academy กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้

เลขานุการบริษทัจดัประชุมร่วมกนัระหวา่งกรรมการผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้ซกัถาม

พร้อมทั้ งจดัเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่นข้อมูลเก่ียวกับบริษัทภาพรวมของธุรกิจ
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โครงสร้างผูถื้อหุ้น โครงสร้างองคก์ร คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณใน

การปฏิบติังานอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั กาํหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้าํหนดแผนในการสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับริหาร และตาํแหน่งงาน

ในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทั้งน้ีบริษทัจดัให้มีการ

เตรียมความพร้อมสาํหรับบุคคลท่ีเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม

ตาํแหน่งงาน 

สาํหรับผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการกาํหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมดว้ย

คุณสมบติั และประสบการณ์การทาํงานในสายงานท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ

เขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหมี้การส่งมอบงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการ

จัดสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้ งในด้านกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถตามท่ีกาํหนด มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบ

ประเมินผลการปฏิบติังานสาํหรับประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจาํนวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษทั และหรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นขององคก์ร

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

ซ่ึงเสนอช่ือบุคคลท่ีควรไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการดว้ย โดยบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ท่ีครบวาระ และ/หรือมี

ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิมเติม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

4. ประเมินผลการปฏิบติังาน 
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7.2.2 คณะกรรมการ และการกาํกบัดูแล 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยคณะกรรมการทั้ง 4 คณะจะเป็นผูก้าํกบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการ 9 ท่านซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายศิริชยั  สมบติัศิริ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน และ เศรษฐกิจ) 

2 นายวิโรจน ์เจริญตรา รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญงานก่อสร้าง) 

3 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน และเศรษฐกิจ) 

4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ(เป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญงานก่อสร้าง และนวตักรรมใหม่ๆ) 

5 นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน และกฏระเบียบต่างๆ) 

6 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ (เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามร่วม  และเป็นกรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้) 

7 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ (เป็นกรรมการบริหารและเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน) 

8 พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ กฏระเบียบส่วนงานราชการและ กฏหมาย) 

9 นายสุเทพ ธาระวาส กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ และกฏหมายต่างๆ) 

เลขานุการบริษัท คือ นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร  

ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP, APCG,CSP 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 

นายวโิรจน์ เจริญตรา  นายสิทธิพร ศรีนวลนดั  นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั

พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการทาํงานของบริษทัฯ และ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัผลตอบแทนประจาํปี ยงัจัดให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการ

ทาํงานท่ีมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยัง่ยนื ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดงัน้ี 

 

ลูกค้า 

จดัให้มีนโยบายในการส่งมอบสินคา้และบริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีมีการตกลงกบัลูกคา้ในราคาและคุณภาพ 

ตามท่ีตกลงกนัไวแ้ต่แรก โดยใหค้าํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยและขอ้จาํกดั พร้อมให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้เพ่ือให้ได้

ประโยชน์สูงสุดจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนขอ้มูลท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากลกัษณะของ

ลูกคา้ไม่วา่จะเป็น ผูว้า่จา้ง และ ผูซ้ื้อสินคา้ ตอ้งการความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอายุ

การใชง้านยาวนาน จึงจาํเป็นตอ้งมีคุณภาพของสินคา้ตรงตามกบัท่ีประชาสัมพนัธ์ไวแ้ต่แรก และถือวา่เป็นการ

ทาํการตลาดวิธีหน่ึงในเร่ืองการสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้และให้เกิดการจา้งงานซํ้ า หรือเกิดการแนะนาํต่อ 

หรือ ซ้ือซํ้ า 
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คู่แข่ง 

จดัใหมี้นโยบายในการประชาสมัพนัธ์อยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอา้งอิงสินคา้ของคู่แขง่ขนั นอกจากน้ีให้

มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกบัผูว้า่จา้งโดยไม่มีการตดัราคา หรือฮั้วราคากนัเอง และไม่ใหมี้การกลัน่

แกลง้ในทุกวธีิกบัคู่แข่งขนั 

 

คู่ค้า และ เจ้าหนี ้

จดัใหมี้นโยบายในการรักษาเครดิตท่ีดีกบัเจา้หน้ี ทั้งต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนั โดยใหบ้ริษทัฯ คาํนึงถึง

ความเตม็ใจในการจ่ายชาํระหน้ี และไม่ใชป้ระโยชน์จากการเลิกจา้ง หรือ ผิดสญัญาเพ่ือยกเลิกการจ่ายเงินในทุก

กรณีพร้อมกนัน้ีในส่วนของคู่คา้ ให้บริษทัฯพิจารณาให้ความช่วยเหลือคู่คา้ หรือผูข้ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และมี

วิสัยทัศน์ท่ีดี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับบริษทัได ้เพ่ือเป็นการรักษาฐานการผลิต และแหล่งวตัถุดิบ

แรงงานของบริษทัฯไดต้่อไป (คู่คา้ รวมถึงผูข้ายวสัดุ และผูข้ายแรงงาน) 

 

หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ปัจจุบันยงัไม่มกีารแต่งตั้ง) 

 

เดิมคณะกรรมการบริษทัฯมีหนา้ท่ีพิจารณาและแสดงความเห็นในแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ

นาํเสนอของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพ่ือพิจารณา

ผลตอบแทนประจาํปีดว้ย โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 

กาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

1. ควบคุมกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวไม่รวมถึงอาํนาจท่ีทาํให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัหรือตามประกาศของสาํนกังาน กลต.) ทาํกบั

บริษทั หรือบริษทัยอ่ย  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

บริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไวร้วมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัและการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

2. ดาํเนินการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 

3. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่างๆ เพ่ือนาํมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4. มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

5. การดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ 

 

ทั้งน้ีการอนุมติัรายการต่างๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจสามารถ

อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามการคา้ปกติท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน

โดยคณะกรรมการบริษทั(มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2548) 

 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     115 



นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือการมี

ระบบ บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และกาํหนด

แนวทางใหมี้การทบทวน นโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทั  

 

จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดก้าํหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติังานไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี บริษทั

ไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การติดตาม การปฏิบติั

ตามแนวทางดงักล่าว 

• ใหมี้การคาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคม และเลือกใชว้ธีิการทาํงานท่ีไม่กระทบต่อสงัคม พร้อมกนัน้ีใหมี้การเขา้

ช่วยเหลือชุมชนท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินการก่อสร้างร่วมกบั เจา้ของโครงการดว้ย  พร้อมกนัน้ีใหบ้ริษทัฯใช้

นโยบายท่ีช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 

• บริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ใน

การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให ้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้ง

แจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของตน ในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา

ตดัสิน รวมถึง ไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกาํหนด รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report น้ีดว้ย 

 

ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุม

ภายใน อยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูส้อบทาน

การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ (บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี  จาํกดั  เป็นบริษทัภายนอก ทาํการตรวจสอบ

บัญชีภายใน) ทาํหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามแผนงานตรวจสอบ

ประจาํปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• ในปี 2564 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบ

บญัชีภายในพบว่า บริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือในระบบควบคุมภายใน โดยบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานตาม

กฎระเบียบท่ีมีการกาํหนดไว ้และมีการควบคุมความเส่ียงต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัตํ่า และให้บริษทัฯ อธิบาย

พร้อมแสดงวธีิจดัการ ในการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้หท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย 

• บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผลโดย

ปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการ

ดาํเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผล

ได ้และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดเป็นระยะๆ มีการจดัทาํผงัองคก์ร แบ่งแยก

หน้าท่ีตามสายงาน และมีการจัดทาํอาํนาจดาํเนินการ ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งคู่มือการ

ปฏิบติังานหลกัการท่ีสาํคญั มีการทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบั มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาระบบการประเมินผลการปฎิบติังานโดยใชด้ชันีช้ีวดั KPI สาํหรับผูบ้ริหารระดบัหัวหนา้แผนกข้ึน

ไป และส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ปฏิบติังานให้สอดคลอ้ง กบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยกาํหนดไว ้

2. การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในการ

พิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียง ทั้งจากภายในและภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือวเิคราะห์และจดั

ระดบัความเส่ียงท่ีสาํคญัตามผลกระทบและ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือกาํหนดแผนงาน

การบริหารความเส่ียง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธ์สาํคญัในการบริหารความเส่ียง โดยการ

เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารบริษทัฯ และบริษทัย่อยได้กาํหนดนโยบายท่ีสําคญัในการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอาํนาจ

อนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี การอนุมติัรายการ การ

บนัทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าท่ี การดูแลจัดเก็บทรัพยสิ์นออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช ้

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีระบบสารสนเทศ และช่องทาง

การส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกองคก์รท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา มีขอ้มูลท่ีสาํคญัในเร่ืองต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชี และเอกสารบญัชีต่างๆไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครบถว้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับ

ลกัษณะของธุรกิจ 
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5. ระบบการตดิตามและประเมนิผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแล

การดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งกาํหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น 

ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2563 ซ่ึงประเมินโดย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหา หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และมีความเห็นวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายใน ท่ีมีประสิทธิผล 

มีความเพียงพอ เหมาะสมท่ีจะสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้  

ในปี 2564 บริษทัได้มีการประเมินความเส่ียง และปัญหาอุปสรรค ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

พร้อมกบัประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการ

ปฏิบติังาน ให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจดัการ 

การก่อสร้าง การประมูลงาน การประมาณราคา ไอที การขาย คลงัสินคา้ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ 

งานบญัชีการเงิน ทั้งน้ีไดม้อบหมาย และติดตามใหผู้บ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ดาํเนินการตามแนวทางการ

ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบติังานตามท่ีได้กาํหนดไว ้รวมทั้ งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือให้ผลการ

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยรวมทั้ งสารสนเทศ

ทางการเงิน งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอย่าง

ครบถว้น และสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทาง

การเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุก

ไตรมาส 

7.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

2. ห้ามประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายท่ีสามารถใช้

วิจารณญาณไดอ้ย่างอิสระ มีความเป็นผูน้าํ ทาํหน้าท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
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และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ติดตามผลการดาํเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายกฎระเบียบกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ท่ีทาํกบั

บริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

5. ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

6. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

7. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและกาํหนดใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. กาํหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทั เพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ 

และเขา้ใจอยา่งดี ถึงขอ้พึงประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง 

9. จดัใหบ้ริษทัฯดาํเนินงานตามกฏหมายต่างๆ อยา่งถูกตอ้งสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอนัจะทาํให้

เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรฯ  นอกจากน้ียงักาํหนดใหบ้ริษทัฯดาํเนิน

ธุรกิจท่ีไม่ใหมี้พฤติกรรมสนบัสนุนการคอรัปชัน่ Corruption โดยใหห้ลีกเล่ียงกรณีท่ีจะมีการทาํธุรกรรมท่ีมี

ความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นผลให้เกิดการหาผลประโยชน์ทางออ้มได ้  และกาํหนดบทลงโทษอยา่งรุนแรงใน

กรณีท่ีพนกังานบริษทัฯ มีการทุจริตและคอรัปชัน่        

10. กาํหนดให้บริษทัฯ ดาํเนินการอย่างระมดัระวงัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการให้การ

สนบัสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสท่ีจะทาํได ้โดยให้กาํหนดวิธีการทาํงานท่ีไม่สร้างความเดือนร้อน

ต่อสงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหจ้ดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเป็นคร้ังคราวดว้ย 

11. จดัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบ และจริยธรรมแบบยัง่ยืนในทุกกระบวนการของ

วงจรธุรกิจ โดยใหค้าํนึงถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ Supplier  ผูซ้ื้อสินคา้ Customer และ ผูแ้ข่งขนั 

Competitor  

12. จดัให้มีคณะทาํงานบริหารความเส่ียง อยา่งเป็นรูปธรรม  (มีการจดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง และ

ประเมินความเส่ียงในเดือน พฤษภาคม 2556)    

13. การติดตาม และรับทราบแผนการจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ จากการรายงานของฝ่ายจดัการในการ

รายงานผลการดาํเนินการบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดมี้การกาํหนด และประเมินความเส่ียงโดยกาํหนด

มาตรการป้องกนั และระบบจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

14. กาํหนดให้มีสํานกัตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีติดตาม สอบ

ทานการดาํเนินงาน และระบบการปฏิบติังาน ในฝ่ายต่างๆของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้ง ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงานรับตรวจ 

15. จดัใหมี้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ และดูแลให้บริษทัฯ 

มีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล 

และรายงานสารสนเทศต่างๆ 

16. คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุม

ภายในไวใ้นแบบ 56-1 One Report 

17. ตอ้งจดัให้มีการทาํงบแสดงฐานการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี ของบริษทัฯ 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
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18. พิจารณาอนุมติัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

19. พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัอยา่ง

เหมาะสม โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแล ให้ปฏิบติัตามเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวต่อสาธารณชน 

20. มติของท่ีประชุมกรรมการใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

21. องคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ย

กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวงเงินและมอบอาํนาจให้ฝ่ายจดัการ ในการรับงาน/รับ

ประมูลงานจากลูกคา้ไวด้งัน้ี (มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2548) 

- กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่เกินมูลค่า 200 ลา้นบาทต่อโครงการ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่เกินมูลคา่ 400 ลา้นบาทต่อโครงการ 

 

ทั้งน้ี ทั้งกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจอนุมติัการรับงานรวมกนั ณ ขณะใด

ขณะหน่ึงไม่เกิน 800 ลา้นบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกวา่วงเงินขา้งตน้ ใหน้าํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2555ไดก้าํหนดวงเงินและมอบอาํนาจ

ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่

เกิน 3,000 ลา้นบาท /โครงการ  หากเกินกวา่มูลค่าดงักล่าวใหข้ออนุมติัต่อคณะกรรมการ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ทั้ง 2 คนรวมกนั มีอาํนาจอนุมติัการขอวงเงินกูย้ืมได้

ไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อเดือน และมีอาํนาจอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

และให้รายงานการทาํรายการดงักล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ัง

ถดัไป  สาํหรับการลงทุนในหลกัทรัพย ์ตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย(มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี  

13 ตุลาคม 2548) 

 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ มีหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

2. ลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
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3. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

4. ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม   

 

หน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ(ปัจจุบันทาํหน้าทีท่ั้งในส่วนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จดัการ) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่างๆ เพ่ือนาํมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณาจดัทาํงบประมาณประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4. การดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ 

ทั้งน้ีการอนุมติัรายการต่างๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจสามารถ

อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามการคา้ปกติท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน

โดยคณะกรรมการบริษทั 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษทักาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล่้วงหนา้ ซ่ึงช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลา และเขา้

ร่วมประชุมได ้เวน้แต่ กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด สามารถเรียก

ประชุมเพ่ิมเติมได ้ตามความจาํเป็น คณะกรรมการมีกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกเดือน โดยเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูส่้งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

ก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมทั้งหมด 11  คร้ังโดยเป็นการประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือใหก้รรมการไดมี้การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถ

ติดตามการปฏิบติังาน ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวาระท่ีจะ

พิจารณา เขา้ร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น

คณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานดงักล่าว 
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7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1. นายศราวธุ  บุษยรัตน์*  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

4/4 4/4 

2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4 4/4 

3. นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย*์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                    

มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

4/4 4/4 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 4 4 

* มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผูต้รวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน และอนุมติัแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปี 

8. กาํกบัดูแลใหผู้ส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทาํงาน 

9. จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

10. พิจารณาความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั พร้อมเสนอแนะวธีิป้องกนั หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการหามาตรการ 

ป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงนั้น 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

12. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูส้รรหาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมของผูท่ี้จะมาเป็นกรรมการ

อิสระ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจะทําหน้าท่ีสรรหากรรมการใหม่ในกรณีท่ีมีกรรมการลาออกและทําหน้าท่ีกําหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือซักถามขอ้มูล และจะเสนอรายช่ือดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตาม

ขอ้บงัคบับริษทั คณะกรรมการและจาํนวนการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 

2563-2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1. นายศราวธุ  บุษยรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 2/2 2/2 

2 . รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 2/2 2/2 

3. นายณฐ  หงศล์ดารมภ*์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 

4.นายสุเทพ ธาระวาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 2/2 2/2 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 2 2 

  *   ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั ดงัน้ี 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั วธีิการคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ตั้งแต่กรรมการ

ผูจ้ดัการข้ึนไป เม่ือครบวาระ หรือตาํแหน่งวา่งลง หรือเพ่ิมเติม 
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทั  
2.1 กรรมการ (เพ่ิมเติม /ทดแทน /ครบวาระ) 

 2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแตต่าํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 
3. เสนอแนะวธีิประเมินผลการทาํงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการประเมินผลของกรรมการและคณะกรรมการบริษทั 
4. เสนอแนวทาง วธีิการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงบาํเหน็จ ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 
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5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผลตอบแทนและ

โบนสั โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั 
6. พิจารณาภาพรวมและกรอบการการข้ึนเงินเดือนประจาํปี และการจ่ายเงินโบนสัประจาํปี หรือผลตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ 

ท่ีบริษทักาํหนดใหพ้นกังานและผูบ้ริหาร เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
7. พิจารณานโยบายแนวทางและวธีิการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารท่ี

เหมาะสมและอยา่งเป็นระบบ 
8. ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
9. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  
คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตั้งข้ึน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี  

11 กรกฎาคม 2562 เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆก่อน  ท่ีจะนาํเสนออนุมติัในท่ีประชุม

คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษทัฯ จะสอบทานและประเมินกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี และ

นาํเสนอส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1.. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการพิจารณาการลงทุน (กรรมการอิสระ) 1/1 1/1 

2.. นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

3 . นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการพิจารณาการลงทุน (กรรมการอิสระ) 1/1 1/1 

4. นายสิทธิพร ศรีนวลนดั** กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

5. นายณฐ  หงศล์ดารมภ*์ กรรมการฯและเลขานุการกรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 1 1 

 

1. องค์ประกอบ 

            1.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอยา่ง

นอ้ย 3 คน  

    1.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ดา้นการลงทุน การ

บริหารจดัการโครงการ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

    1.3 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเลือกกรรมการพิจารณาการลงทุนคนใดคนหน่ึง ข้ึนเป็นประธาน 
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2. คุณสมบัต ิ

2.1 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตอ้งเป็นบุคคลท่ี

ความรู้ ความสามารถ ดา้นการลงทุน การบริหารจดัการโครงการ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือดาํรงตาํแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและทาํหน้าท่ีสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนการนัดหมายการประชุม และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุน 

 

3.วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการพิจารณาการลงทุนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจถูกเลือกกลบัเข้ามาดํารง

ตาํแหน่งไดอี้ก ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

2.2 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการพิจารณาการลงทุนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ไดแ้ก่ การ

ตาย การพน้สภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคล

ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการพิจารณาการลงทุนเพ่ือใหมี้จาํนวนครบตามท่ี คณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการพิจารณาการลงทุนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน   

2.3 ในกรณีกรรมการพิจารณาการลงทุนคนใดลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการพิจารณาการ

ลงทุนตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะไดพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมี

คุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออกภายในเกา้สิบ (90) วนั เพ่ือให้กรรมการพิจารณาการลงทุนมี

จาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 

4.ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

4.1 พิจารณากลัน่กรองความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะนาํเขา้สู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

4.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 3 คน 

จึงจะครบองคป์ระชุม มติท่ีประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะถือเสียงขา้งมากของกรรมการ

ท่ีมาประชุมครงองคป์ระชุม ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือ

ลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

4.3 การรายงานผลการปฎิบติังาน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯและรายงานผลการพิจารณาการ

ลงทุนเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและพิจารณาการลงทุน 

4.4 ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

ลาํดบั 

 

รายช่ือ 

 

หุ้น  ณ 1  ม.ค. 2564 

 

หุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564 

 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(%) 

1. คุณวิโรจน์ เจริญตรา 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ 

56,545,363 

12,360,000 

12,360,000 

56,545,363 

12,360,000 

12,360,000 

- 

- 

- 

18.32 

4.00 

4.00 

2. คุณศราวธุ  บุษยรัตน์ 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

3. 

 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

4. 

 

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

5. 

 

คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

6. นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

100,000 100,000 - 0.03 

7. 

 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

8. 

 

คุณสุเทพ  ธาระวาส 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

9. 

 

พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

10. 

 

คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

- - - - 

11. 

 

คุณพลูสิน ชาตะกูล 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

146 146 - - 

12. 

 

คุณชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

187,195 187,195 - 0.06 
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7.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

โครงการอาวุโส

 
7.4.1 รายช่ือและตาํแหน่งของผู้บริหาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัท พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน)  

มผู้ีบริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูจ้ดัการ 

2 นายสิทธิพร ทรวงแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้าง 

3 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4 นายพลูสิน ชาตะกลู ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุนโครงการอาวโุส 

5 นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวโุส 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั เพียง

พอท่ีจะรักษากรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการท่ีมีคุณสมบัติให้ทาํงานกับบริษัทต่อไป สําหรับค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยง

กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  

สวสัดกิารพนกังาน และนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทัฯ มีสวสัดิการใหก้บัพนกังานนอกจากเงินเดือนประจาํเดือน และ เงินโบนสัประจาํปี ดงัน้ี 

1. เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2. เงินกองทุนทดแทน 

3. เงินประกนัสงัคม ท่ีจ่ายสมทบ ร่วมกบัพนกังาน 

4. วงเงินประกนั อุบติัเหตุจากการทาํงาน กบับริษทัประกนัภยัชั้นนาํ 

5. สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น สวสัดิการเก่ียวกบัค่าเดินทางในกรณีทาํงานนอกสถานท่ี สวสัดิการเก่ียวกบัชุดฟอร์ม

สาํหรับการทาํงาน สวสัดิการเก่ียวกบัการอบรม และ การสมัมนาต่างจงัหวดั ฯ  

6. การตรวจสุขภาพประจาํปี 
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การกาํหนดค่าตอบแทนของพนกังาน 

 ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งงาน ซ่ึงไดมี้การเปรียบเทียบกบัตลาดให้

สามารถแข่งขนัได ้ พร้อมกนัน้ียงัมีการนาํเสนอนโยบายเพ่ือขอแนวทางและขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการสาํหรับการ

บริหารเร่ืองค่าตอบแทนพนกังานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น กรณีการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท บริษทัและ

กรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมปรึกษาและหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการจา้งงาน ตน้ทุนการ

ก่อสร้าง และ การไหลออกของพนกังาน สาํหรับการข้ึนเงินเดือน หรือ จ่ายโบนสัพนกังานของบริษทั ฯ และ บริษทัใน

เครือ จะมีการขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนทุกคร้ัง โดยแนวการประเมินผลจะใชว้ธีิการพิจารณาจากผลการ

ทาํงาน  ความตั้งใจ และเน้ือหาของงานท่ีปฏิบติัร่วมกนั โดยจะมีการประเมินผล 2 คร้ังต่อปี 

 

7.4.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

มติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 - 2564 ได้อนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริษทั จาํนวน 32,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 32,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษทั จาํนวน 21,000 บาทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่าย

บาํเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน คนละ 250,000บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) 

2564 2563 2562 

1. นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ  584,000 634,000 634,000 

2. นายศราวุธ บุษยรัตน ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 584,000 634,000 634,000 

3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 560,000 610,000 610,000 

4. นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 560,000 610,000 610,000 

5. นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ 452,000 502,000 502,000 

6. นายสุเทพ  ธาระวาส กรรมการ  452,000 502,000 502,000 

7. พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมการ 452,000 502,000 502,000 

 รวม 3,644,000 3,994,000 3,994,000 

 

หมายเหตุ : คุณวโิรจน์ เจริญตรา และคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้ริหาร แต่ไดรั้บค่าบาํเหน็จกรรมการ 

 

• ในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจาํปีต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

เท่านั้น โดยไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าใชจ่้ายหรือใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผา่นการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
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ตารางสรุปประเภท ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2562 - ปี 2564 และ อตัราการเข้าประชุมปี 2562 - ปี 2564 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่งในคณะกรรมการ ประเภท 

การเข้าอบรมหลกัสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ค่าตอบแทน  
การเข้าร่วมประชุม/การ

ประชุมท้ังหมดคร้ัง 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1 นายศิริชยั สมบติัศิริ* ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ DAP 584,000 634,000 634,000 10/10 10/11 9/10 

2 นายวโิรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร DAP, FN 200,000 250,000 250,000 10/10 11/11 10/10 

3 นายศราวธุ บุษยรัตน ์** กรรมการและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ DCP,AACP 584,000 634,000 634,000 10/10 11/11 10/10 

4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ DAP,AACP 560,000 610,000 610,000 10/10 10/11 10/10 

5 นายประสงค ์ประภสัสราทิตย*์** กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ DAP,AACP 560,000 610,000 610,000 10/10 11/11 10/10 

6 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมการ กรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ DCP, DAP, FN 452,000 502,000 502,000 10/10 11/11 7/10 

7 นายสุเทพ  ธาระวาส กรรมการ กรรมการอิสระ ELP,RNG,AACP,DAP 452,000 502,000 502,000 10/10 10/11 10/10 

8 พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมการ กรรมการอิสระ DAP 452,000 502,000 502,000 10/10 10/11 8/10 

9 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร DAP,CSP,APCG 200,000 250,000 250,000 10/10 11/11 10/10 

 

การประชุมคณะกรรมการมกีารกาํหนดล่วงหน้าทุกปี เป็นแผนการประชุมประจาํปี โดยบริษัทจะแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบตารางเวลา วางแผน และปรับเปลี่ยนกาํหนดการได้ทันในปีถัดไป ซ่ึงจะมวีาระเกี่ยวกับการติดตามงาน และวาระเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจาํ 

และมกีารแจกรายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า 

*  นายศิริชัย สมบัติศิริ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2559 แทนนายวิลาศ ปิลกศิริ  

           ** พลตาํรวจตรีจตุรงค์ ภุมรินทร์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ 

         *** นายสุเทพ ธาระวาส ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 แทนนางภควิภา เจริญตรา 
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ACP =  Audit Committee Program   RCP  =  Role of the Chairman Program  ACEP = Anti-Corruption for Executive Program 

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

DCP =  Director Certification Program  CSP =  Company Secretary Program 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

                       (หน่วย: บาท) 

กลุ่มบริษทัฯ 2564 2563 2562 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร 54,245,896.00 35,931,264.00 52,038,752.00 

จาํนวนผูบ้ริหาร (ราย) 11 11 11 

รูปแบบค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน  โบนสั และ 

สวสัดิการ* 

เงินเดือน  โบนสั และ 

สวสัดิการ* 

เงินเดือน  โบนสั และ 

สวสัดิการ* 

รูปแบบค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

* สวัสดกิาร ประกอบด้วย กองทุนสํารองเลีย้งชีพ  กองทุนประกนัสังคม   

 

7.5  ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

 2564 2563 2562 

ฝ่ายสาํนกังาน 124 128 129 

ฝ่ายก่อสร้าง 409 425 427 

รวม 533 553 556 

จาํนวนพนกังานท่ีเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ( PVD) 477 498 498 

คิดเป็นสดัส่วนต่อพนกังานทั้งหมด 89.49% 90.05% 89.57% 

ค่าใชจ่้ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนกังาน (บาท) 325,522,314.06 318,201,949.41 339,768,088.48 

รูปแบบผลตอบแทน เงินเดือน โบนสั  และ 

สวสัดิการ* 

เงินเดือน โบนสั  และ 

สวสัดิการ* 

เงินเดือน โบนสั  และ 

สวสัดิการ* 

*สวัสดกิาร ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชช่ัน ค่าเช่าบ้านพกั ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอ่ืนๆ 

 

สวสัดกิารพนกังาน และนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทัฯ มีสวสัดิการใหก้บัพนกังานนอกจากเงินเดือนประจาํเดือน และ เงินโบนสัประจาํปี ดงัน้ี 

7. เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

8. เงินกองทุนทดแทน 

9. เงินประกนัสงัคม ท่ีจ่ายสมทบ ร่วมกบัพนกังาน 

10. วงเงินประกนั อุบติัเหตุจากการทาํงาน กบับริษทัประกนัภยัชั้นนาํ 

11. สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น สวสัดิการเก่ียวกบัค่าเดินทางในกรณีทาํงานนอกสถานท่ี สวสัดิการเก่ียวกบัชุดฟอร์ม

สาํหรับการทาํงาน สวสัดิการเก่ียวกบัการอบรม และ การสมัมนาต่างจงัหวดั ฯ  

12. การตรวจสุขภาพประจาํปี 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยจาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 2 
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ของค่าจา้ง กลุ่มบริษทั จ่ายสมทบ ในอตัราร้อยละ 2 โดยมีเง่ือนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตาม

เง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 
 

การกาํหนดค่าตอบแทนของพนกังาน 
 

 ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละตาํแหน่งงาน ซ่ึงได้มีการเปรียบเทียบกับตลาดให้

สามารถแข่งขนัได ้ พร้อมกนัน้ียงัมีการนาํเสนอนโยบายเพ่ือขอแนวทางและขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการสําหรับการ

บริหารเร่ืองค่าตอบแทนพนกังานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น กรณีการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท บริษทัและ

กรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมปรึกษาและหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจา้งงาน ตน้ทุนการ

ก่อสร้าง และ การไหลออกของพนกังาน สาํหรับการข้ึนเงินเดือน หรือ จ่ายโบนสัพนกังานของบริษทั ฯ และ บริษทัใน

เครือ จะมีการขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนทุกคร้ัง โดยแนวการประเมินผลจะใชว้ิธีการพิจารณาจากผลการ

ทาํงาน  ความตั้งใจ และเน้ือหาของงานท่ีปฏิบติัร่วมกนั โดยจะมีการประเมินผล 2 คร้ังต่อปี 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของพนักงาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทักาํหนดไว ้โดยไดด้าํเนินการจดัทาํระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซ่ึงใชต้รวจสอบ

ผลงานขององคก์รโดยรวม และก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งตวัแปรต่างๆ เช่น พนกังาน ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบ

และกระบวนการในองคก์ร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลท่ีไดจ้ากกระบวนการทาํงาน และพนกังานผูป้ฏิบติังานใน

องค์กร และนาํมาพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการส่งพนักงานไป

อบรมสมัมนาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 
 

นอกจากนั้นบริษทัจดัให้มีการอบรมพนกังาน เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการทาํงาน รวมทั้งพฒันาดา้น

การบริหารจดัการ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปรับข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันา sub business  ของตนเองให้

ขยายงานไดม้ากข้ึน พร้อมกนัน้ียงัไดมี้การฝึกอบรมให้พนักงานมีการตรวจสอบระหว่างสายงานในเร่ืองความเส่ียงท่ี

อาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต เพ่ือใหมี้การทบทวนความเส่ียงตลอดเวลา  
 

ในปี 2550 บริษทัฯ ไดมี้การจดัการอบรมและวิธีการในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถ

ผา่น และไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2000 
 

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษทัฯ ไดมี้การจดัการอบรมและวิธีการในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดย

บริษทัสามารถผา่น และไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2008 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพ Quality Management ISO 9001  

เวอร์ชัน่  2015 
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            สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจาํปี 

 2562 2563 2564 

จาํนวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

จากศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

57 34 53 

จาํนวนพนง.และแรงงานท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 1,730 388 1,051 

• เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทาํใหก้ารฝึกอบรมในปี 2563 ลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความปลอดภัย  

ดว้ยบริษทั ฯ  มีความห่วงใยต่อชีวติและสุขภาพของพนกังานทุกคนดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดาํเนินงานดา้น

ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ควบคู่กนัไปกบัหนา้ท่ีประจาํของพนกังาน จึงไดก้าํหนด

นโยบายไว ้ดงัน้ี 

1. ใหถื้อเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทุกคนและ

ตอ้งใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

2.   ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตอ้งหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในเร่ืองเก่ียวกบั 

      ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

3.  ณ  สถานท่ีปฏิบติังานทุกแห่ง  บริษทัฯ จะสนบัสนุน ในเร่ืองตอ่ไปน้ี  คือ :- 

(ก) สภาพการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ตลอดจนทางเขา้ – ออกท่ีเหมาะสม 

(ข) มาตรฐาน และระบบการทาํงานท่ีปลอดภยั  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

(ค) กฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน 

(ง) การฝึกอบรม  แนะนาํ  และใหค้วามรู้ในเร่ืองความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

(จ) การรณรงค ์กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตสาํนึกของทุกคนในเร่ืองความปลอดภยั  

      อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

4. ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงสภาพการทาํงาน และวธีิการทาํงาน ใหมี้ความ  

    ปลอดภยั และไดต้ามมาตรฐาน 

5. พนกังานทุกคนจะตอ้งคาํนึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของตนเอง และผูอ่ื้น 

    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

6. บริษทัฯ จะจดัใหมี้การติดตามและประเมินผล ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้  

สถิตกิารเข้ารักษาพยาบาล– กรณีเกดิอุบัตเิหตตุามประเภทสวสัดกิารทีบ่ริษัทจดัหาให้ 

         (จาํนวน:ราย) 

 2562 2563 2564 

กองทุนทดแทน 5 2 3 

บริษทัประกนัชีวิต 94 75 35 

รวม 99 77 38 

พนักงานวนัทั้งหมด 3,360 2,829 2,394 

กองทุนทดแทน 1 - - 

บริษทัประกนัชีวิต 12 4 2 

รวม 13 4 2 

พนักงานรายเดือนทั้งหมด 556 553 533 
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• จะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีสวสัดิการ และ มีความพยายามในการลดอุบติัเหตจุากการทาํงาน ซ่ึงถา้เทียบกบัปริมาณ

พนกังานและ แรงงานในแต่ละปี จะมีอตัราส่วนท่ีลดลง 

• พนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการทาํงานบริษทัฯ มีนโยบายดูแล และใหก้ารรักษาอยา่งเตม็ท่ี และ ยงัให้

เงินเดือนปกติในช่วงลาหยดุ 

7.6  ข้อมูลสําคญัอ่ืนๆ 

 7.6.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2559  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง  นายณฐ  หงศ์

ลดารมภ ์ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรง

ตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์

แอดไวซอร่ี จาํกดั ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ซ่ึง บริษทั ออนเนอร์ 

ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จาํกดั ไดม้อบหมายให้ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร เป็น

ผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฎิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยมีการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี เพ่ือติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายสอบทาน ให้ความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

  บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาวบุษรา อมรพทุธพล เป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี 

รายละเอียดและประวติัการศึกษาปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

 7.6.2 บริษทัมีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

และนกัลงทุน ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ผูส้นใจขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หมายเลขโทรศพัท ์0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 

  

 7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)   ปี 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าสอบบญัชี ให้บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดงัน้ี 

  

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั 1,375,000  บาท 

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 1,020,000  บาท 

                รวม 2,395,000  บาท 

(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)   

  -ไม่มี- 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกาํกบัดูแลกจิการ 

8.1 สรุปผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา  

คณะกรรมการไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ ใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการดาํเนินงานทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงรวมถึง

การสัง่การ อนุมติั และดูแลการดาํเนินการตามกลยทุธ์ ตลอดจนการกาํกบัดูแลกิจการ และค่านิยมองคก์ร 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีคุณภาพและ

ดูแลใหมี้การสืบทอดตาํแหน่งงาน นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล คณะผูบ้ริหารและมีความรับผิดชอบ

สูงสุดในการดูแลกลยทุธ์ ความเส่ียงและความมัน่คงทางการเงิน รวมถึงวธีิท่ีบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รและกาํกบัดูแล

ตนเอง 

คณะกรรมการมีบทบาทหลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ บทบาทดา้นผลการดาํเนินงาน และบทบาทดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ แสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั ตลอดจน

ติดตาม ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษทัเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ นโยบายสําคญัต่างๆ ของบริษทัไดถู้กนาํไปใช้

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือมาตรฐาน

จรรยาบรรณสูงสุด 

(1) บทบาทดา้นผลการดาํเนินงาน – การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ คณะกรรมการจดัใหมี้แผนกลยทุธ์ ท่ีสะทอ้นถึง

แนวคิดและวสิยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั คณะกรรมการอนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่ม

บริษทัซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาและทบทวนจากฝ่ายบริหารแลว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังานและการ

ทาํประมาณการโดยฝ่ายบริหารในแต่ละปี ในกรณีท่ีการดาํเนินงานต่างไปจากแผนท่ีกาํหนดจะมีการติดตามและ

วเิคราะห์อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีการประเมินผล และรายงานการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบความคืบหนา้อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอจะช่วยบ่งช้ีถึงความคลาดเคล่ือนของผลการ

ปฏิบติังานจากแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที คณะกรรมการดูแลใหน้โยบาย

และแนวปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั นโยบายดงักล่าว ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถตดัสินใจ

ดาํเนินการไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจาํกดัความผิดพลาดท่ีสามารถหลีกเล่ียงได ้อนัเป็นผลจากการตดัสินใจท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

การจดัทาํนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถป้องกนัการส่ือสารท่ีผิดพลาดได ้คณะกรรมการจดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้นโยบายมีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ บริษทัให้ความสําคญัในการดาํเนิน

กิจการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไม่มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการทาํรายการกบั

บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั หรือการทาํรายการซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้ งน้ี หากเกิดรายการ

ดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณารายการดงักล่าวอย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยจะรายงาน และ/หรือ นาํเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี บริษทัจะพิจารณารายการดงักล่าวเสมือนการทาํรายการปกติการคา้ทัว่ไป 

บุคคลท่ีเขา้ข่ายท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

(2) บทบาทดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผดิชอบต่อผลงานในหนา้ท่ี

แมว้า่คณะกรรมการจะมอบหมายหนา้ท่ีท่ีสาํคญัส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจาํวนัใหแ้ก่ ฝ่ายบริหารแลว้ แต่

คณะกรรมการยงัคงมีความรับผดิชอบ ในการกาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือการปฏิบติัตามบทบาท

ดา้นการกาํากบัดูแลกิจการท่ีดีใหค้รบถว้น คณะกรรมการรับทราบถึงปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อบริษทั ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ คณะกรรมการได้
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ตระหนกัถึงภาระความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และดูแลใหบ้ริษทัมีนโยบายและวธีิปฏิบติั

ท่ีเหมาะสม เพ่ือควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีคณะกรรมการจะใชใ้นการทาํหนา้ท่ีสอดส่องดูแล

การดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานและขอ้มูลต่างๆ เหล่านั้นดว้ยความรอบคอบ และ

ระมดัระวงัเพ่ือใหท้ราบถึงสญัญาณเตือนในดา้นต่างๆ เช่น ผลประกอบการท่ีลดลง ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน การใชอ้าํนาจใน

ลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งของฝ่ายบริหาร ปัญหาท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบรวมถึง

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของรายงานดงักล่าว 

คณะกรรมการไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีแจง้ให้คณะกรรมการทราบถึงอุปสรรคในการแข่งขนั โอกาส

ทางธุรกิจ ตลอดจน ความเปล่ียนแปลงในธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อบริษทั รวมทั้งกาํหนดให้ฝ่ายบริหาร จดัหา

ขอ้มูลสนบัสนุนให้แก่คณะกรรมการในการวางแผนกลยทุธ์ กาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัดว้ย  

การดูแลการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการไดดู้แลใหแ้น่ใจวา่ฝ่ายบริหารทราบถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมทั้งมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีระบบและมีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ คณะกรรมการได้

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัซ่ึงฝ่ายบริหารจดัทาํข้ึน คณะกรรมการจึงมี

ความรับผิดชอบในการจดัใหมี้ระบบควบคุมต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ บริษทัไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั โดยท่ีระบบควบคุมดงักล่าว จะเป็นเคร่ืองมือช่วยช้ีเตือนใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 

   8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

  หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหารของบริษัท 

      1.การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

      (1) กรรมการอสิระ 

              คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั(มหาชน) และไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

136      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั

การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามี

ภาระหนา้ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึน

ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ตามวิธีการคาํนวณ มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน โดยใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งใน

ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยั ในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย จาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

     

  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 จาํนวนของกรรมการบริษทัเป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด โดยมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี กรรมการ

บริษทัจะประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 และจาํนวนของกรรมการอิสระจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 

3 คน หรืออยา่งนอ้ย 1 ใน 3 แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่ 

  

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

 1.ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

ดงัน้ี 

 (ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ ต่อหน่ึงเสียง 

 (ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้(Non-

Cumulative Voting) 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีพึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

 

2. การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ 

(ก) การพน้ตาํแหน่งตามวาระ 
- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 
- กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ถดัไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
- กรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งน้ีจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
(ข) ตาย 
(ค) ลาออก 
(ง) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(จ) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 
(ฉ) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
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3. ในกรณีท่ีกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 

เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน

แทน ทั้งน้ีมติของกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่
 

 วธีิการคดัเลือกกรรมการ 
การสรรหาบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั แบ่งเป็น 2 กรณี 
 กรณีที ่1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อนัเน่ืองจากการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนมีความเขา้ใจดา้นการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย อสงัหาริมทรัพยโ์ดยคาํนึงถึงความ

จาํเป็นขององคก์รและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรองบุคคล

นั้นๆ ก่อนนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพ่ืออนุมติั 
 กรณีที ่2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกก่อนครบกาํหนดวาระ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ 

มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนมีความเขา้ใจดา้นการก่อสร้าง เศรษฐกิจ กฎหมาย  อสังหาริมทรัพยโ์ดยคาํนึงถึง

ความจาํเป็นขององคก์รและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือนาํเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

2. การสรรหาผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีความสามารถและ

คุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ได้แก่ 

กรรมการผู ้จัดการ โดยมีปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในสายงานดา้นการก่อสร้าง พฒันาอสังหาริมทรัพย ์กฎหมาย ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งควรมี

แนวคิดและวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้การดาํเนินงานขององค์กร 

ประสบผลสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายซ่ึงผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

ตลอดจนมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ

การคดัเลือกคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 กรณีผูบ้ริหารในตาํแหน่งอ่ืนๆกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
 
นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในแต่

ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง

กนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
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เพ่ือใหส้ะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดก้าํหนดประเภทของ

กรรมการและใหนิ้ยามของกรรมการออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหวัขอ้ “กรรมการอิสระ” 

2. กรรมการท่ีมาจากบริษทัในเครือ โดยบริษทัในเครือหมายถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้นทั้งโดยทางตรง

หรือทางออ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 

3. กรรมการท่ีมาจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหมายถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้นทั้งโดย

ทางตรงหรือทางออ้มนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลท่ีมีนิยามเขา้ข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ.

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

4. กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หมายถึงกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีถือหุ้นใน

บริษทัฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5  

5. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หมายถึงบุคคลท่ีเป็นลูกจา้งประจาํ ทาํหนา้ท่ีบริหารบริษทั มีตาํแหน่งหนา้ท่ีชดัเจนใน

บริษทั 

ปัจจุบนับริษทั มีกรรมการอิสระทั้งส้ิน 6 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน 

   8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคล 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

การประชุมปี 2564 

การประชุม

คณะกรรมการ 

การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจําปี 

1 นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ และ 

กรรมการพิจารณาการลงทุน 

10/10 1/1 

2 นายวโิรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการพิจารณาการลงทุน 

10/10 1/1 

3 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10/10 1/1 

4 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10/10 1/1 

5 

 

นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์

 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 

10/10 

 

1/1 

 

6 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมการ และกรรมการพิจารณาการลงทุน 10/10 1/1 

7 นายสุเทพ  ธาระวาส กรรมการ  กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10/10 1/1 

8 พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมการ  กรรมการอิสระ 9/10 1/1 

9 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 

10/10 1/1 
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(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

มติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564ได้อนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการบริษทั จาํนวน 32,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 32,000 บาทต่อเดือนกรรมการ

ตรวจสอบ จาํนวน 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษทั จาํนวน 21,000 บาทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่ายบาํเหน็จให้

กรรมการทุกท่าน คนละ 200,000บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ บําเหน็จกรรมการ 

ปี 2564 ปี 2564 

นายศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  

และกรรมการพิจารณาการลงทุน 

384,000 200,000 

นายวิโรจน ์เจริญตรา รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการพิจารณาการลงทุน 

- 200,000 

นายศราวุธ บุษยรัตน ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

384,000 200,000 

รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

360,000 200,000 

นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์

 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาการลงทุน 

360,000 200,000 

นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมการ และกรรมการพิจารณาการลงทุน 252,000 200,000 

นายสุเทพ  ธาระวาส กรรมการ  กรรมการอิสระ  
และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

252,000 200,000 

พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กรรมการ  กรรมการอิสระ 252,000 200,000 

นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการพิจารณาการลงทุน 

- 200,000 

 รวม 2,244,000 1,800,000 

• ในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจาํปีต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

เท่านั้น โดยไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าใชจ่้ายหรือใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผา่นการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

       ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

       -ไม่มี- 

 

8.1.3  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุม ในบริษทั

ดงักล่าวตามสดัส่วน โดยตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั

ในบริษทัดงักล่าว ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
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กลไกลในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการ

ระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการ

สาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล

และการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 

การกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุน หรือลดทุน การ

เลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2547 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัขอ้กาํหนด หลกัเกณฑแ์ละ

บทลงโทษ ในเร่ืองการควบคุมและการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งรัดกมุ โดยเห็นสมควรท่ีจะกาํหนดนโยบาย   และ

วธีิการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั โดยเฉพาะขอ้มูลแสดงฐานะการเงินของ

บริษทัท่ีจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการและตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ดงัน้ี 

 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่

สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีเขา้ข่าย มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ และบท

กาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา  59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

จดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือรวบรวมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นวาระการประชุมเพ่ือ

รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์

3. บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบ

ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษทัจะแจง้

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในวา่ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทราบจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

4. บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคน ทราบถึงการหา้มนาํโปรแกรม หรือการดาวน์โหลดขอ้มูลผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต เขา้สู่คอมพิวเตอร์ของบริษทัก่อนท่ีจะไดก้ารอนุมติั เพ่ือป้องกนัไวรัส และ การทาํละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลของบริษทั  

หากพนกังานกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการทางวนิยัเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแก่กรณีดงัน้ี 

เป็นการกระทาํผิดคร้ังแรก ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

เป็นการกระทาํผิดคร้ังท่ีสอง ตดัค่าจา้ง / พกังาน 
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เป็นการกระทาํผิดคร้ังท่ีสาม เลิกจา้งโดยไม่ไดจ่้ายค่าชดเชย 

  ซ่ึงในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มปีระเดน็หรือสถานการณ์ใดทีก่ารปฎบิัตไิม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น 

 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2554 เพ่ือให้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้น และ

บุคคลภายนอก หา้มมิใหบุ้คคลท่ีถือวา่อาจใชข้อ้มูลภายในท่ีไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะ ดงัน้ี 

• กรรมการบริษทั  

• ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่าย และ

ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

• บุคลากรฝ่ายบญัชีและการเงิน ซ่ึงไดท้ราบถึงงบบญัชีการเงินฉบบัสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยตอ่

สาธารณชนรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ในช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลภายในต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม จนถึงวนัท่ีรายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่

วนัท่ี 1 สิงหาคม จนถึงวนัท่ีรายงานงบไตรมาส 2 / ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน จนถึงวนัท่ีรายงานงบไตรมาส 3 / ตั้งแต่วนัท่ี 

15 กมุภาพนัธ์ จนถึงวนัท่ีรายงานงบงวดประจาํปี) 

2.ภายหลงัจากการเผยแพร่ขอ้มูลภายในแลว้ เป็นเวลา 5 วนัทาํการ  เพ่ือใหบุ้คคลภายนอกไดมี้เวลาประเมินขอ้มูล

ดงักล่าวเป็นเวลาพอสมควร 

 

   8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฎบิตัติามนโยบายและแนวปฎบิัตใินการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีดีไวใ้น “จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน” เพ่ือให้เกิดความชดัเจน 

สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ท่ีจะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีบริษทัคาดหวงั และ

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ 

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัให้ความสําคญักบัการเคารพ และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทางปฏิบติั 

ดงัน้ี 

1.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเคารพจารีตประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

1.2 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

1.3 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั   

1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเล่ียงการกระทาํผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบต่าง ๆ 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส  ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตระหนกัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีจริยธรรม ต่อตา้นการคอร์

รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงกําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไวเ้ป็นส่วนเพ่ิมของจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังานของบริษทัแลว้ ใหย้ดึถือ และปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีประกาศใช ้
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บริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(CAC) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  และไดรั้บ

การต่ออายกุารรับรองคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

 บริษทัไดมี้การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั ดงัน้ี  

 (1) บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยกาํหนดใหก้ารดาํเนินการทุก

กระบวนการอยูใ่นขอบเขตกฎหมายอยา่งเคร่งครัด หรือถา้เกิดขอ้ผิดผลาดในกระบวนการดาํเนินงาน เน่ืองจาก

ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ใหรั้บโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่เตน้ใหพ้น้ผดิ 

(2) บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทาํทุจริตคอร์

รัปชนั และมีมาตรการคุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ายงาน 

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต

คอร์รัปชนัไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.prebuilt.co.th ภายใตห้วัขอ้ธรรมาภิบาล 

3. การให้ การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การให ้การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการบริการ การอาํนวยความสะดวก หรือการเล้ียง

รับรองกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปกติ มีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการ

สร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 หา้มมิใหรั้บผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย 

3.2 หลีกเล่ียงการให ้หรือรับของขวญั หรือของกาํนลัใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย เวน้แต่ในเทศกาลท่ี

เป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่าท่ีเหมาะสม  

3.3 หลีกเล่ียงการให ้หรือรับการเล้ียงรับรอง ในลกัษณะท่ีเกินกวา่ปกติจากบุคคลท่ีบริษทัทาํธุรกิจดว้ย 

3.4 หลีกเล่ียงการให ้หรือการรับรางวลัการท่องเท่ียว จากคู่คา้ 

3.5 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าสูง ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา

เพ่ือจดัส่งใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยด์าํเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

บริษทัเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลงัทางการเมืองใด ๆ สนบัสนุนใหย้ดึ

มัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลอง

ของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

4.1 บริษทัไม่มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งดา้นการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทั ไม่

วา่โดยตรง หรือโดยออ้มแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลงัทางการเมืองใด ๆ เพ่ือผลประโยชน์แก่

กลุ่มบุคคลดงักล่าว 

4.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้

บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่หา้มแอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ

บริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการทางการเมือง หากเขา้ร่วมตอ้งระมดัระวงัการดาํเนินการใด ๆ ท่ี

อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 

5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย โดยมี

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
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5.1 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยความขยนัหมัน่เพียร ตั้ งใจ เอาใจใส่ อุทิศตนอย่างเต็มกาํลงั มุ่งมัน่สู่

ความสาํเร็จของงาน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือพฒันาองคก์ร

สู่ความยัง่ยนื 

5.2 ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความสํานึกในหน้าท่ี และมีความ

รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติังาน 

5.3 ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ีกาํหนด รวมทั้งไม่กระทาํ หรือชกัจูง

ผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลาปฏิบติังานเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั 

5.4 พฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือ

นาํมาพฒันาการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

5.5 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติักบัผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีนํ้ าใจ   มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี 

เป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งท่ีดี เอาใจใส่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน การสร้างขวญักาํลงัใจ 

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับัญชา ตลอดจนปกครอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยหลกัการ และ

เหตุผลท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

5.6 ร่วมเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัต่อสาธารณชน รวมทั้งปกป้องรักษาช่ือเสียงของบริษทัดว้ยทศันคติท่ีดี 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) 

การปฏิบติังานตอ้งยดึถือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณ 

หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1 ในกรณีท่ีทาํรายการเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และรายงานการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั

จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

6.2 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ี

แข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั หรือกิจการใด ๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บุคคล

ดงักล่าวจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายเลขานุการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3 กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทั หรือองค์กรทาง

ธุรกิจอ่ืน ๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และไม่กระทบการปฏิบติัหนา้ท่ี

โดยตรงในบริษทั 

6.4 หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัเวน้แต่

ในกรณีท่ีจาํเป็นต้องทาํรายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยให้ทํารายการนั้ นเสมือนทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรายการดงักล่าวจะตอ้งไม่มีส่วนในการ

พิจารณาอนุมติั 

7. การรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษัท 

หา้มเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกไม่วา่เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อบริษทั โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

7.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลของบริษทั  

7.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ท่ียงัไม่ควรเปิดเผย เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อาํนาจอนุมติัใหเ้ปิดเผยได ้หรือเป็นขอ้มูล

ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 
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7.3 ไม่เปิดเผยขอ้มูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

แลว้ 

8. ความรับผดิชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 

ตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เสียหาย 

สูญหาย หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

8.1 การปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั  

8.1.1 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 

8.1.2 ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั ใหอ้ยูใ่นสภาพดี มิใหช้าํรุด สูญหาย เพ่ือประโยชน์ในการใชง้านอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

8.1.3 ไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

8.2 การจดัทาํเอกสาร และการเก็บรักษาขอ้มูล 

8.2.1 จดัทาํเอกสารต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด และสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัชี  

8.2.2 หา้มปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ของบริษทั  

8.2.3 เก็บรักษาขอ้มูล และทาํลายตามกาํหนดเวลา และตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทักาํหนดไว ้หรือภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงัและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรียกใชง้าน 

เม่ือพน้กาํหนดการรักษาขอ้มูลพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้การทาํลายดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 

8.3 การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานถือเป็นทรัพยสิ์น

ของบริษทั ไม่ควรใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั 

8.3.2 หา้มเปิดเผยรหสัผา่น (Password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัแก่ผูอ่ื้น 

8.3.3 หา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทั หรือขอ้มูลท่ีบริษทัซ้ือมาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8.3.4 หา้มเปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า ลบท้ิง หรือทาํลายขอ้มูลของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8.3.5 ห้ามนาํซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้

รับอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์นั้น ๆ   

8.3.6 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษทัติดตั้ง

ให ้

8.3.7 หา้มใชอี้เมลข์องบริษทัในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก 

ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญแก่ผูอ่ื้น 

8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูล และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะตอ้ง

หลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

8.3.9 ควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ีบริษทัจดัให้ อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถืออย่างมีจิตสาํนึก และ

ความรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

8.3.10 ห้ามเขา้ถึงระบบ หรือขอ้มูลท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือมิไดมี้ไวส้ําหรับตนโดนมิชอบ และทาํความ

เสียหายแก่ผูอ่ื้น 
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8.3.11 บริษทัมีสิทธ์ิในการตรวจสอบ คน้หา ติดตาม และควบคุมการใชท้รัพยสิ์นภายใตร้ะบบสารสนเทศ

ของพนกังานตามความเหมาะสม 

9. การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 

9.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทดําเนินธุรกิจ และพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความโปร่งใส ระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

9.1.2 นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงาน

อ่ืน ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความจริงและทนัต่อสถานการณ์ 

9.1.3 แจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ 

9.2 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทั มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนัให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการ

ดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปฏิบติักบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

9.2.2 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงสุขอนามยัท่ีดี 

9.2.3 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

9.2.4 ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในทุกกระบวนการของการจา้งแรงงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 

การแต่งตั้ง โยกยา้ย การให้รางวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณฑ ์

9.2.5 ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

9.2.6 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

9.2.7 พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกาํหนด 

9.2.8 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

9.2.9 ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน และ

ภายนอกองคก์ร 

9.3 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัมุ่งมัน่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ พร้อมกบัสร้างความไวว้างใจ สร้างความน่าเช่ือถือ 

ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.3.1 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทนัเวลา และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ใน

ราคาท่ีเป็นธรรม 
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9.3.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

ลูกคา้ทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

9.3.3 ให้ขอ้มูลข่าวสาร คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ เพ่ือให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัสินคา้

และบริการ 

9.3.4 มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบั ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

รับความยนิยอมจากลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

9.3.5 รับประกนัสินคา้ และบริการ ภายใตเ้ง่ือนไข ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

9.3.6 จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ 

9.4 การปฏิบติัต่อคู่คา้ หรือเจา้หน้ี 

บริษทัมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ หรือเจา้หน้ี ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 

และเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้งปฏิบัติตามพนัธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือ

บรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.4.1 ไม่ดําเนินการท่ีทุจริตในการค้า กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการดําเนินการทุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่คา้ หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว และยติุธรรม 

9.4.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

คู่คา้ หรือเจา้หน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

9.4.3 จดัซ้ือ จดัจา้งตามขั้นตอน ระเบียบการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนด  

9.5 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัท่ียติุธรรมตามหลกัสากล โดยมีแนวทาง

ปฏิบติั ดงัน้ี 

9.5.1 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง 

9.5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 

9.5.3 ไม่สนบัสนุนใหมี้การร่วมมือกนัเพ่ือกระทาํการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

9.6 การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต 

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.6.1 สร้างจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุก

ระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

9.6.2 คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.6.3 ดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลกระทบ หรือความเสียหายต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

9.6.4 ให้ความสําคญักับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์ 

9.6.5 ส่ือสารกบัชุมชน และสังคมอยา่งสมํ่าเสมอ มีความโปร่งใส เผยแพร่ และรายงานผลการดาํเนินงาน

ดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ 
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9.6.6 ใหค้วามรู้ ฝึกอบรมพนกังานท่ีประจาํในหน่วยงานในทุกเชา้ (morning talk) เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดา้นฝุ่ น

ละออง เสียง นํ้ าเสีย ท่ีออกจากหน่วยงาน และควบคุมการปฎิบัติของพนักงานเพ่ือเป็นไปตาม

กฎหมาย EIA อยา่งเคร่งครัด 

10. การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 

10.1 บริษทักาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งคัด การไม่รับรู้ถึง

จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามได ้  

10.2 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนักงาน

ภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 

10.3 คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีทบทวนแกไ้ขปรับปรุงจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานฉบับน้ีไม่สามารถกําหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกเร่ืองดังนั้ นกรรมการ

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบัติตนในแต่ละสถานการณ์ทาํในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งหากมีปัญหาหรือขอ้สงสยัในการปฏิบติังานเร่ืองใด ๆใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้นหรือฝ่าย

งานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นฝ่ายกฎหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

11. การละเมดิจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 

พนกังานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการ

กระทาํผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทาํผิด แต่ไม่ดาํเนินการให้ถูกตอ้ง มีบทลงโทษทางวินยัตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ย

วาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หกัค่าจา้งหรือพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงเลิกจา้ง บริษทัจะพิจารณาโทษ

ตามความหนกัเบาของความผิดท่ีไดก้ระทาํข้ึนประกอบกบัประวติัความประพฤติและเจตนาของผูก้ระทาํผิดซ่ึงอาจ

ลงโทษตามขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ในคราวเดียวกนั นอกจากน้ีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้น

ผิดกฎหมาย  

12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing )ด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน  

12.1 ถา้พบหลกัฐานวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลซ่ึงกระทาํการในนามบริษทัละเมิดจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังาน สามารถแจง้เบาะแสผา่น ผูรั้บขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

 

ผู้รับข้อร้องเรียน    E-mail address 

เลขานุการบริษทั    nata@prebuilt.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์    nuttapong@prebuilt.co.th 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกาํกบัดูแล  podjana@prebuilt.co.th 

 

     หรือ แจง้ทางจดหมายปิดผนึก ส่งถึง ผูรั้บขอ้ร้องเรียน  

             503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

     ในปี 2564 ท่ีผา่นมา ยงัไม่มีการรับขอ้ร้องเรียนใดๆ 

12.2 ขอ้มูลเบาะแสท่ีเขา้เกณฑก์ารพิจารณาของบริษทัตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีชดัเจน และเพียงพอท่ีจะนาํ    

สืบหาขอ้เท็จจริง 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     149 

mailto:nata@prebuilt.co.th


12.3  ผูแ้จง้เบาะแส จะตอ้งกระทาํการโดยสุจริต หากบริษทัพบวา่การแจง้เบาะแสมีเจตนาในการกลัน่แกลง้ให้

ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจะดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

12.4 ช่ือ และขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้เบาะแสจะรับทราบเฉพาะผูรั้บขอ้ร้องเรียนเท่านั้น  

12.5 ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งจริงจงั และจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม 
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8.2 รายงานผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา 

8.2.1 การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1. นายศราวธุ  บุษยรัตน์*  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4 4/4 

2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4 4/4 

3. นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย*์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4 4/4 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 4 4 

* มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูต้รวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน และอนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน

ประจาํปี 

8. กาํกบัดูแลใหผู้ส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทาํงาน 

9. จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

10. พิจารณาความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั พร้อมเสนอแนะวธีิป้องกนั หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการหามาตรการ 

ป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงนั้น 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

12. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8.2.2 ผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมาบริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีสอบบญัชีเพ่ือ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทัในเครือ เพียงอยา่งเดียว มิไดว้า่จา้งงานบริการดา้นอ่ืนแต่อยา่งใด 

 

8.3 สรุปผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีสรรหากรรมการใหม่ในกรณีท่ีมีกรรมการลาออกและทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพ่ือซกัถาม

ข้อมูล และจะเสนอรายช่ือดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับบริษัท 

คณะกรรมการและจาํนวนการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2563-2564 มี

ดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1. นายศราวธุ บุษยรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 1/1 1/1 

2. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 1/1 1/1 

3. นายณฐ หงศล์ดารมภ*์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 1/1 

4. นายสุเทพ ธาระวาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 1/1 1/1 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 1 1 

  *   ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ดงัน้ี 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั วธีิการคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ตั้งแต่กรรมการ

ผูจ้ดัการข้ึนไป เม่ือครบวาระ หรือตาํแหน่งวา่งลง หรือเพ่ิมเติม 
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทั  
2.1 กรรมการ (เพ่ิมเติม /ทดแทน /ครบวาระ) 

 2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแตต่าํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 
3. เสนอแนะวธีิประเมินผลการทาํงาน ของกรรมการและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการประเมินผลของกรรมการและคณะกรรมการบริษทั 
4. เสนอแนวทาง วธีิการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงบาํเหน็จ ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 
5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผลตอบแทนและโบนสั 

โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั 
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6. พิจารณาภาพรวมและกรอบการการข้ึนเงินเดือนประจาํปี และการจ่ายเงินโบนสัประจาํปี หรือผลตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ 

ท่ีบริษทักาํหนดใหพ้นกังานและผูบ้ริหาร เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
7. พิจารณานโยบายแนวทางและวธีิการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารท่ี

เหมาะสมและอยา่งเป็นระบบ 
8. ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
9. ปฎิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  
คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตั้งข้ึน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี  

11 กรกฎาคม 2562 เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆก่อน  ท่ีจะนาํเสนออนุมติัในท่ีประชุม

คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษทัฯ จะสอบทานและประเมินกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี และ

นาํเสนอส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมด 

  ปี 2563 ปี 2564 

1. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

2. นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

3. นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

4. นายสิทธิพร ศรีนวลนดั** กรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

5. นายณฐ  หงศล์ดารมภ*์ กรรมการและเลขานุการกรรมการพิจารณาการลงทุน 1/1 1/1 

จาํนวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 1 1 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. พิจารณากลัน่กรองความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะนาํเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ 

2. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 3 คน

จึงจะครบองค์ประชุม มติท่ีประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมา

ประชุมครงองคป์ระชุม ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบั

เร่ืองนั้น 

3. การรายงานผลการปฎิบติังาน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯและรายงานผลการพิจารณาการลงทุน

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและพิจารณาการลงทุน 

4. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

9.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2565  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน และ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั

และบริษัทย่อยโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร อนุมัติแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดทําและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ แลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยในดา้นต่าง ๆ 

5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและ บริษทัยอ่ยมีความ

เพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษทัมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยให ้

สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใช ้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแลว้  สําหรับการ

ควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

การประเมินระบบควบคุมภายในในเร่ืองขา้งตน้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีขอ้สังเกตเพ่ิมเติม

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจาํปี 2564 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการสอบบญัชีวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

9.1.2 ปี 2564 ทีผ่่านมา บริษัทมข้ีอบกพร่องเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในเร่ืองใดบ้าง 

 -ไม่มี- 

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีม่คีวามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือ

ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทัดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 6 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั ไม่ไดมี้ความเห็นเพ่ิมเติม ต่อระบบควบคุมภายในของบริษทัในปี 2564 แต่อยา่งใด 

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอด

ไวซอร่ี จาํกดัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ซ่ึงบริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์

แอดไวซอร่ี จาํกดัไดม้อบหมายใหน้างสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ ตาํแหน่งกรรมการบริหารดา้นการตรวจสอบ เป็น

ผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทับริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จาํกดัและ 

นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมี

ประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะ 4 ปี  

เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ COSO 2013 กรอบแนวทาง
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ระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด วธีิการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน และไดรั้บวฒิุบตัร

ดา้นการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 7 สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทั จะตอ้งผา่นการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

9.2 รายการระหว่างกนั 

9.2.1 บริษทัไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5 รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ซ่ึงปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี บริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคล

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่มและ

บุคคลหรือบริษทัในกลุ่มซ่ึงเทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

9.2.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

การทาํรายการระหวา่งกนัเป็นความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษทัไดรั้บและ

จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยติุธรรม รวมทั้งการคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการท่ีช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษทัให้ดีข้ึนเพ่ือให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั   

บริษทัมีนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และในอนาคต โดยมีการกาํหนดเง่ือนไข

ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคลภายนอก ทั้ งน้ีบริษัทกาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของบริษัท หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย 

รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน เช่น การซ้ือขายสินคา้ การกูย้ืมเงินหรือการให้เงินกูย้ืมและการคํ้ าประกนัเงินกู ้

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทักาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทักาํหนดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้

ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษทั 
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 680,034,569.66 759,866,897.38 393,257,978.44 556,046,074.72 

     สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 303,606,801.84 549,724,967.08 297,203,652.00 543,362,970.19 

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 616,989,865.58 438,100,957.33 659,872,756.87 464,674,240.60 

     สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 9 82,274,208.92 53,013,168.36 84,727,785.70 53,013,168.36 

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10 164,640,000.00 94,793,271.00 1,418,681,287.64 1,065,000,000.00 

     สินค้าคงเหลือ 11 135,192,511.22 116,393,430.18 83,470,337.38 63,869,666.00 

     ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 12 956,292,097.28 743,771,090.66 0.00 0.00 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

           ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 9 493,843,665.51 431,811,378.52 498,373,501.35 420,663,963.27 

           เงินมัดจํา 22,591,521.91 63,446,783.09 22,479,171.91 62,068,437.80 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,455,465,241.92 3,250,921,943.60 3,458,066,471.29 3,228,698,520.94 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 0.00 0.00 912,654,603.75 786,554,633.75 

     เงินลงทุนในการร่วมค้า 14 510,502,796.95 505,847,068.59 0.00 0.00 

     สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 15 221,813,324.60 166,156,284.39 108,835,077.75 108,835,077.75 

     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 16 95,857,699.70 84,807,699.46 95,857,699.70 84,807,699.46 

     ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 17 1,170,754,484.02 1,170,610,034.02 0.00 0.00 

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 307,270,326.01 315,597,633.77 68,637,001.62 61,504,314.38 

     สินทรัพย์สิทธิการใช้ 19 58,913,722.66 63,033,254.37 42,154,909.97 55,079,219.18 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 20 5,730,655.20 6,051,827.75 2,683,938.59 2,387,813.90 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 72,156,987.83 47,632,386.95 48,547,128.52 22,754,185.51 

     ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 95,153,778.20 158,205,943.25 89,966,935.42 156,819,484.86 

     เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 22 190,155,560.30 159,777,125.00 190,155,560.30 159,777,125.00 

     สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

          ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลักประกัน 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 6,961,973.00 6,665,773.00 6,420,373.00 6,184,173.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,735,471,308.47 2,684,585,030.55 1,565,913,228.62 1,444,703,726.79 

รวมสินทรัพย์ 6,190,936,550.39 5,935,506,974.15 5,023,979,699.91 4,673,402,247.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินหมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 30,000,000.00 768,407,500.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 878,671,408.05 707,206,741.14 844,921,346.65 676,922,026.23 

     หนี�สินที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 9 1,146,161,803.31 1,000,519,549.21 1,120,064,091.37 1,001,551,675.40 

     ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึง

         กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 26 36,463,274.04 50,687,885.35 30,909,223.84 44,956,052.48 

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 256,412,761.80 266,602,882.12 250,743,422.30 263,076,009.57 

     ภาษีขายตั�งพัก 31,675,345.22 21,962,678.99 31,675,345.22 21,962,678.99 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,461,682.33 5,155,703.25 0.00 0.00 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,383,846,274.75 2,820,542,940.06 2,298,313,429.38 2,028,468,442.67 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 1,369,689,100.00 814,297,900.00 351,150,000.00 500,000,000.00 

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 28,241,018.15 16,744,106.94 16,894,201.79 14,274,564.82 

     ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

         ผลประโยชน์พนักงาน 28 99,978,300.04 92,891,888.04 73,484,315.00 67,076,807.00 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,497,908,418.19 923,933,894.98 441,528,516.79 581,351,371.82 

รวมหนี�สิน 3,881,754,692.94 3,744,476,835.04 2,739,841,946.17 2,609,819,814.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น 

                  หุ้นละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว

               หุ้นสามัญ 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการ

             ลงทุนในบริษัทย่อย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 

     กําไรสะสม

          จัดสรรแล้ว

               ทุนสํารองตามกฎหมาย 30 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 

          ยังไม่ได้จัดสรร 1,679,251,315.10 1,561,099,658.31 1,654,207,732.79 1,433,652,412.29 

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,309,181,336.05 2,191,029,679.26 2,284,137,753.74 2,063,582,433.24 

     ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 521.40 459.85 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,309,181,857.45 2,191,030,139.11 2,284,137,753.74 2,063,582,433.24 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,190,936,550.39 5,935,506,974.15 5,023,979,699.91 4,673,402,247.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

     รายได้จากการก่อสร้าง 3,686,685,873.57 3,759,151,696.17 3,904,859,477.84 3,902,483,839.63 

     รายได้จากการขายสินค้า 389,460,754.67 391,889,294.01 0.00 0.00 

     รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 488,645,177.99 128,328,379.18 0.00 0.00 

          รวมรายได้ 4,564,791,806.23 4,279,369,369.36 3,904,859,477.84 3,902,483,839.63 

ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย

     ต้นทุนการก่อสร้าง (3,344,975,567.36) (3,454,374,255.29) (3,525,309,426.66) (3,597,681,472.09)

     ต้นทุนขายสินค้า (292,442,901.72) (305,067,114.37) 0.00 0.00 

     ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (330,676,211.67) (91,658,606.56) 0.00 0.00 

          รวมต้นทุน (3,968,094,680.75) (3,851,099,976.22) (3,525,309,426.66) (3,597,681,472.09)

กําไรขั�นต้น 596,697,125.48 428,269,393.14 379,550,051.18 304,802,367.54 

รายได้อื�น 29 17,933,594.07 24,726,354.04 138,871,626.27 22,151,471.37 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 614,630,719.55 452,995,747.18 518,421,677.45 326,953,838.91 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (56,154,359.07) (30,877,565.50) 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (221,350,061.47) (209,979,854.38) (151,561,984.45) (146,072,114.49)

รวมค่าใช้จ่าย (277,504,420.54) (240,857,419.88) (151,561,984.45) (146,072,114.49)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 337,126,299.01 212,138,327.30 366,859,693.00 180,881,724.42 

รายได้ทางการเงิน 10,768,878.62 25,955,146.18 60,032,717.08 49,349,371.00 

ต้นทุนทางการเงิน (49,136,666.38) (44,817,160.36) (22,393,773.09) (22,844,925.23)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14,937,604.87 13,065,468.33 0.00 0.00 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 313,696,116.12 206,341,781.45 404,498,636.99 207,386,170.19 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37 (72,073,803.98) (40,675,388.42) (60,472,731.69) (40,785,393.05)

กําไรสําหรับปี 241,622,312.14 165,666,393.03 344,025,905.30 166,600,777.14 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 241,622,312.14 165,666,393.03 344,025,905.30 166,600,777.14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 241,622,241.59 165,666,331.44 344,025,905.30 166,600,777.14 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 70.55 61.59 0.00 0.00 

241,622,312.14 165,666,393.03 344,025,905.30 166,600,777.14 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 241,622,241.59 165,666,331.44 344,025,905.30 166,600,777.14 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 70.55 61.59 0.00 0.00 

241,622,312.14 165,666,393.03 344,025,905.30 166,600,777.14 

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.783 0.537 1.115 0.540

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 308,676,462          308,676,462          308,676,462          308,676,462          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท  พรีบิลท์  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ - จากการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,574,917,674.11 2,204,847,695.06 398.21 2,204,848,093.27 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,529.96 5,721,529.96 0.05 5,721,530.01 

ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,580,639,204.07 2,210,569,225.02 398.26 2,210,569,623.28 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20) 0.00 (185,205,877.20)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 165,666,331.44 165,666,331.44 61.59 165,666,393.03 

ยอดคงเหลือ ณ สิ�นปี 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,561,099,658.31 2,191,029,679.26 459.85 2,191,030,139.11 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 

เงินปันผลจ่าย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (123,470,584.80) (123,470,584.80) (39.00) (123,470,623.80)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 241,622,241.59 241,622,241.59 70.55 241,622,312.14 

ยอดคงเหลือ ณ สิ�นปี 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,679,251,315.10 2,309,181,336.05 521.40 2,309,181,857.45 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     169 



บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ - จากการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,448,191,558.02 2,078,121,578.97 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 4,065,954.33 4,065,954.33 

ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,452,257,512.35 2,082,187,533.30 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 166,600,777.14 166,600,777.14 

ยอดคงเหลือ ณ สิ�นปี 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,433,652,412.29 2,063,582,433.24 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่าย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (123,470,584.80) (123,470,584.80)

   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 344,025,905.30 344,025,905.30 

ยอดคงเหลือ ณ สิ�นปี 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,654,207,732.79 2,284,137,753.74 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

   กําไรสําหรับปี 241,622,312.14 165,666,393.03 344,025,905.30 166,600,777.14 

     รายการปรับที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

       จากกิจกรรมดําเนินงาน

        ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,073,803.98 40,675,388.42 60,472,731.69 40,785,393.05 

         ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (14,937,604.87) (13,065,468.33) 0.00 0.00 

         ค่าเสื�อมราคา 39,741,263.73 41,150,860.29 16,330,814.33 15,218,057.75 

         ค่าตัดจําหน่าย 56,942,012.47 64,968,351.09 51,315,465.55       59,700,818.22 

         สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นตัดจ่าย 1,823,262.55 1,612,162.45 1,149,665.31         914,912.79 

         ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) 1,513,893.21 0.00 0.00 0.00 

         ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดจะเกิดขึ�น 24,973,740.95 0.00 24,973,740.95 0.00 

         ค่าเผื�อวัสดุสิ�นเปลือง 0.00 402,370.20 0.00 0.00 

         รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน (1,370,521.61) (2,355,989.85) (1,370,521.61) (2,355,989.85)

         (กําไร)จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ (1,243,779.38) (3,175,883.08) (1,202,626.43) (3,093,421.50)

         (กําไร)จากการจําหน่ายหลักทรัพย์ (1,312,713.30) (1,730,031.09) (1,312,713.30) (1,730,031.09)

         (กําไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน 606,459.79 (5,344,934.84) 0.00 (5,344,934.84)

         (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 2,677,982.58 1,895,386.58 2,560,505.58 1,878,897.60 

         ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

               ผลประโยชน์พนักงาน 10,720,255.00 10,183,824.04 7,669,748.00 7,424,967.00 

         ประมาณการหนี�สินระยะสั�น (300,000.00) (500,000.00) 0.00 0.00 

         ต้นทุนทางการเงิน 49,136,666.38 44,817,160.36 22,393,773.09 22,844,925.23 

         รายได้ทางการเงิน (10,768,878.62) (25,955,146.18) (60,032,717.08) (49,349,371.00)

         เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (126,099,961.00) 0.00 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 471,898,155.00 319,244,443.09 340,873,810.38 253,495,000.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

         สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 248,674,657.92 (221,946,067.74) 248,674,657.92 (221,946,067.74)

         ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (191,545,115.96) 515,944,932.58 (145,897,449.25) 415,823,191.48 

         สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน (29,261,040.56) 84,940,943.81 (31,714,617.34) 94,915,818.47 

         สินค้าคงเหลือ (18,799,081.04) 3,015,497.24 (19,600,671.38) (3,252,507.66)

         ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (206,825,805.39) (122,150,178.18) 0.00 0.00 

         ลูกหนี�เงินประกันผลงาน (86,104,652.63) 48,453,185.29 (101,781,903.72) 48,339,421.51 

         เงินมัดจํา 40,855,261.18 (53,162,063.28) 39,589,265.89 (53,209,813.99)

         ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา (144,450.00) 0.00 0.00 0.00 

         ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 65,955.55 48,091.96 0.00 14,083.84 

         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (296,200.00) 823,082.00 (236,200.00) 863,682.00 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของ

     หนี�สินดําเนินงาน เพิ�มขึ�น(ลดลง)

         เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 173,607,653.25 (52,838,017.86) 157,915,715.74 (46,941,661.16)

         หนี�สินที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 144,005,577.63 (82,344,232.11) 118,512,415.97 (60,446,176.51)

         เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน (8,819,598.71) 34,669,670.88 (10,962,065.66) 34,221,702.44 

         ภาษีขายตั�งพัก 9,712,666.23 (28,773,556.78) 9,712,666.23 (28,773,556.78)

         จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,924,183.00) (3,362,293.00) (1,552,580.00) (1,367,630.00)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 543,099,799.47 442,563,437.90 603,533,044.78 431,735,486.40 

         เงินปันผลรับ 15,680,000.00 44,100,000.00 0.00 0.00 

         เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน 8,107,694.59 12,698,535.59 9,830,274.75 7,808,925.90 

         เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน (1,166.77) 0.00 (1,166.77) 0.00 

         ภาษีเงินได้รับคืน 96,108,735.62 14,254,685.69 96,108,735.62 14,249,961.24 

         จ่ายภาษีเงินได้ (130,414,951.80) (108,107,310.41) (115,521,860.88) (95,288,052.08)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 532,580,111.11 405,509,348.77 593,949,027.50 358,506,321.46 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการ

ที�เกี�ยวข้องกัน 60,193,271.00 118,350,220.00 161,318,712.36 50,000,000.00 

         เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการ

ที�เกี�ยวข้องกัน (130,040,000.00) (3,600,000.00) (515,000,000.00) (52,000,000.00)

         เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

ไม่หมุนเวียนอื�น 33,736,500.00 0.00 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

ไม่หมุนเวียนอื�น (90,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (126,099,970.00) 0.00 

         เงินสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนได้เสียในการร่วมค้า (6,300,000.00) (30,450,000.00) 0.00 0.00 

         เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวครบกําหนด 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

ที�เกี�ยวข้องกัน (11,050,000.24) (3,400,000.15) (11,050,000.24) (3,400,000.15)

         เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 186,227.86 311,094.38 154,452.16 292,402.79 

         เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (23,915,913.31) (34,136,063.07) (15,752,014.63) (27,877,838.02)

         เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน (30,378,435.30) 1,981,835.00 (30,378,435.30) 1,981,835.00 

         เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (1,554,590.00) (1,287,687.80) (1,498,290.00) (895,340.00)

         เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล 0.00 0.00 126,099,961.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (199,122,939.99) 48,469,398.36 (412,205,584.65) (31,898,940.38)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 0.00 30,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

          เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 126,912,100.00 120,085,400.00 0.00 0.00 

          เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 30.00 0.00 0.00 0.00 

          เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (309,928,400.00) (87,065,000.00) (148,850,000.00) 0.00 

          เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (55,550,180.86) (60,618,548.73) (49,818,348.01) (55,549,420.10)

          เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน (51,252,424.18) (58,557,456.64) (22,392,606.32) (22,844,925.23)

          เงินสดจ่ายเงินปันผล (123,470,623.80) (185,205,877.20) (123,470,584.80) (185,205,877.20)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (413,289,498.84) (241,361,482.57) (344,531,539.13) (243,600,222.53)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (79,832,327.72) 212,617,264.56 (162,788,096.28) 83,007,158.55 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 759,866,897.38 547,249,632.82 556,046,074.72 473,038,916.17 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 680,034,569.66 759,866,897.38 393,257,978.44 556,046,074.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท  พรีบิลท์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

1.  ข้อมูลทั�วไป 

บริษัท พรีบิลท์  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจํากัด ซึ�งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทย เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2538

และเมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีที�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียนไว้ดังนี�

สํานักงานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 503 ชั�นที� 1  ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 :

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา    2019   ที�ปัจจุบันยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื�อง     ทําให้เกิดการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ�งความไม่แน่นอน

และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท  จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื�อง และจะประเมิน

ผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์  ประมาณการหนี�สิน และหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ อนึ�ง ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบขึ�นอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัส

ดังกล่าว

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน

2.1  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี�จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของกลุ่มบริษัทจัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเว้นรายการที�เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�

2.2   การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการ

ในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ   การใช้ดุลยพินิจ   และการประมาณการดังกล่าวนี�     ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงใน

งบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการที�สําคัญมีดังนี�
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2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที�ก่อสร้าง ฝ่ายบริหารใช้วิธีปัจจัยนําเข้าในการวัดขั�นความสําเร็จ

ของงานตามอัตราส่วนของงานที�ทําเสร็จ ซึ�งคํานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที�เกิดขึ�นแล้วจนถึงวันสิ�นงวดกับประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั�งสิ�นของสัญญาก่อสร้าง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจที�สําคัญในการประเมินต้นทุนการก่อสร้างที�

เกิดขึ�นจริงของงานที�ทําเสร็จจนถึงปัจจุบัน การประมาณการรายได้จากสัญญาและต้นทุนการก่อสร้างทั�งหมดตามสัญญา

รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า

การระบุภาระที�ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที�ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้า   ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื�อนไข   และรายละเอียดของสัญญาที�ทํากับลูกค้า  เพื�อพิจารณาว่าสินค้า   หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที�

แยกจากกันหรือไม่    กล่าวคือ  กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน    ก็ต่อเมื�อสินค้าหรือบริการ

ดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื�นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั�น

การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้       ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไข       และ

รายละเอียดของสัญญาที�ทํากับลูกค้าเพื�อพิจารณาว่าภาระที�ต้องปฏิบัตินั�นเสร็จสิ�นตลอดช่วงเวลาหนึ�งหรือเสร็จสิ�น ณ เวลาใด

เวลาหนึ�ง ทั�งนี� กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งต่อไปนี�

-     ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทในขณะที�กลุ่มบริษัทปฏิบัติงาน

-     การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทก่อให้เกิดสินทรัพย์ที�ลูกค้าควบคุมในขณะที�สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ

-    การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที�กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื�นได้ และกลุ่มบริษัท

       มีสิทธิในการรับชําระสําหรับการปฏิบัติงานที�เสร็จสิ�นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที�ไม่เข้าเงื�อนไขข้างต้น  กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้  ณ  เวลาใดเวลาหนึ�ง  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินว่าภาระที�ต้องปฏิบัตินั�นได้เสร็จสิ�นลงเมื�อใด

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�

ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�   ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นของลูกหนี�ตลอดอายุ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

ในการคํานวณค่าเสื�อมราคา  ของอาคารและอุปกรณ์  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ 

และมูลค่าคงเหลือ  เมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์    และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่   

หากมีเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
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2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่า  หากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั�น ในการนี�ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับสินทรัพย์นั�น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

ในการบันทึก   และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที�ได้มา  ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�คาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ที�เหลืออยู่โดยประมาณ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัท      จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า   กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น   ในการนี�ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท  ควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน   และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนักงาน   ประมาณขึ�นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   ซึ�งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ   ในการประมาณการนั�น  เช่น   

อัตราคิดลด  อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 

2564 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี�ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษัท

     2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลัง

วันที� 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ�งจะมีผลบังคับใช้สําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั�วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)

2.5  การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชี   และการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท   หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั�งสินทรัพย์   และ

หนี�สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท   กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม    กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน

มูลค่า  ซึ�งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที�มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม ระดับ 3 และรายงาน

โดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่า    มีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้  และปรับปรุงการวัดมูลค่าที�มีนัยสําคัญอย่างสมํ�าเสมอ

หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที�สามเพื�อวัดมูลค่ายุติธรรม    เช่น   ราคาจากนายหน้าหรือการตั�งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมิน

หลักฐานที�ได้มาจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนข้อสรุปเกี�ยวกับการวัดมูลค่า  รวมถึงการจัดระดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไป

ตามที�กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที�มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท  

เมื�อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี�สิน   กลุ่มบริษัท   ได้ใช้ข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุด  เท่าที�จะทําได้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านี�ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี�

●  ข้อมูลระดับ 1   เป็นราคาเสนอซื�อขาย  (ไม่ต้องปรับปรุง)  ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี�สินอย่าง

  เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วัดมูลค่า

●  ข้อมูลระดับ 2   เป็นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  สําหรับสินทรัพย์นั�นหรือหนี�สินนั�น

                                         นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

●  ข้อมูลระดับ 3   เป็นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์นั�นหรือหนี�สินนั�น

หากข้อมูลที�นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี�สิน ถูกจัดประเภทลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�

แตกต่างกัน     การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม

ของข้อมูลที�อยู่ในระดับตํ�าสุดที�มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัท      รับรู้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอน

ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อสมมติฐานที�ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี� 

●  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  7 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

●  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  15 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น

●  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.11 และข้อ 39 เครื�องมือทางการเงิน 
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3.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

3.1  ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท  ซึ�งบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจควบคุมใน

บริษัทเหล่านั�น หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที�เป็นสาระสําคัญแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นําบริษัทย่อย

เข้ามาจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วันที�มีอํานาจควบคุม  

3.2  งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่และงบการเงินบริษัทย่อย  

ซึ�งบริษัท  พรีบิลท์  จํากัด (มหาชน)  เข้าถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุมอย่างเป็นสาระสําคัญในบริษัทย่อยดังนี�

ชื�อบริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ

2564 2563

            -  บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น ผลิต / ขายพื�น 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จํากัด คอนกรีตอัดแรง

            -  บริษัท พรีบิลท์  โฮลดิ�ง จํากัด ลงทุนใน 100.00 100.00

บริษัทอื�น

            -  บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนาอสังหา- 100.00 100.00

                   จํากัด บจก. พรีบิลท์ โฮลดิ�ง ริมทรัพย์

บริษัทย่อย  เป็นกิจการที�อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อบริษัทฯ  เปิดรับหรือมีสิทธิในผล

ตอบแทนผันแปร จากการเกี�ยวข้องกับกิจการนั�น และมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั�น ทําให้เกิดผลกระทบ

ต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริษัทฯ   งบการเงินของบริษัทย่อย     ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที�มีการควบคุม  

จนถึงวันที�การควบคุมสิ�นสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เมื�อบริษัทฯ สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สินของบริษัทย่อยนั�นออก รวมถึง

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม และส่วนประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของที�เกี�ยวข้องกับบริษัทย่อยนั�น  กําไรหรือขาดทุนที�

เกิดขึ�นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย   รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที�ยังคงเหลืออยู่ได้

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ณ  วันที�สูญเสียการควบคุม

บริษัทย่อยของ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ

4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1  บริษัทฯ   รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  เมื�อบริษัทฯ  ปฏิบัติตามภาระที�ต้องปฏิบัติเสร็จสิ�น ตลอดช่วงเวลา

ของการก่อสร้างโดยใช้วิธีปัจจัยนําเข้าในการวัดความสําเร็จของงานตามอัตราส่วนของงานที�ทําเสร็จ ซึ�งคํานวณ

โดยการเปรียบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างที�เกิดขึ�นจริงของงานที�ทําเสร็จ  จนถึงวันที�ตามงบแสดงฐานะการเงิน

กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั�งสิ�นของโครงการนั�น  กรณีที�มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า   ต้นทุน

ทั�งสิ�นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา   บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่าย

ทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        รายได้ที�รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็น 

"สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน"   ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.1.2  ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.1.3  บริษัทย่อย  รับรู้รายได้จากการขายเมื�อได้โอนอํานาจควบคุมของสินค้าให้ผู้ซื�อแล้ว

4.1.4  บริษัทย่อย  รับรู้รายได้จากการขายพร้อมติดตั�ง เมื�อปฎิบัติตามภาระที�ตกลงในสัญญาให้กับผู้ซื�อแล้ว

4.1.5  รายได้จากการขายสินค้า (บ้านพร้อมที�ดิน) รับรู้เป็นรายได้ตามสัญญาที�ทํากับลูกค้าเมื�อบริษัทย่อยปฏิบัติตามภาระ

ที�ต้องปฏิบัติเสร็จสิ�น  โดยรับรู้เป็นรายได้เมื�อได้โอนอํานาจควบคุมของสินค้าให้กับผู้ซื�อแล้ว รายได้จากการขาย

แสดงมูลค่าตามสัญญา  หลังหักส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ  และต้นทุนที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากรายการนั�น

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ

4.1.6  บริษัทย่อย คํานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที�ดินตามเกณฑ์พื�นที�

4.1.7  กลุ่มบริษัท  รับรู้รายได้อื�นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง   เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที�

ต้องจ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลาที�กําหนด และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องซึ�งมีความเสี�ยงต่อการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าน้อย

4.3  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

กลุ่มบริษัท ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ

4.4  ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง  แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับแล้ว

แต่อย่างใดจะตํ�ากว่า  ราคาทุนประกอบด้วย  ที�ดิน  ค่าพัฒนาที�ดิน  ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับโครงการ  และ

ดอกเบี�ยเงินกู้ยืมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งจะหยุดบันทึกดอกเบี�ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เมื�องานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา
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4.5  การบันทึกต้นทุนจากการกู้ยืมเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน

บริษัทย่อย บันทึกต้นทุนทางการเงินที�เกิดจากการกู้ยืม  เพื�อใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้างเป็นส่วนหนึ�งของต้นทุน

โครงการที�เกี�ยวข้อง  และจะหยุดบันทึก เมื�อโครงการได้แล้วเสร็จ  พร้อมที�จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  หรือพร้อมที�จะขาย

หรือหยุดชะงักลง จนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาก่อสร้างต่อไป

4.6  ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึง ที�ดินและต้นทุนโครงการที�ถือไว้เพื�อพัฒนาโครงการในอนาคตโดยแสดง

ตามราคาทุนหักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า  (ถ้าม)ี ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที�ดิน และค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้ได้มาซึ�งที�ดิน

ต้นทุนโครงการ รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที�เกี�ยวข้องที�เกิดขึ�นในระหว่างการพัฒนา และหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื�อหยุดพัฒนา

4.7  สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ    แสดงในราคาทุน    หรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน

ออกก่อน

4.8  เงินลงทุน

4.8.1  เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ   แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน  (Cost   Method)  หักด้วยค่าเผื�อการ

ด้อยค่า (ถ้าม)ี   

4.8.2  เงินลงทุนในการร่วมค้า  ในกิจการที�มีอํานาจควบคุมร่วมกัน แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสีย   โดยรวม

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของกิจการที�ควบคุมร่วมกัน นับจากวันที�มีอํานาจร่วมกัน 

จนถึงวันที�อํานาจควบคุมร่วมสิ�นสุดลง ในกรณีที�ส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการที�ควบคุมร่วมกันที�กลุ่มบริษัทได้รับรู้ 

มีจํานวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็นศูนย์ และหยุดรับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุน

4.9  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน  แสดงตามราคาทุน  อาคาร  และอุปกรณ์  แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม  และค่าเผื�อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้าม)ี

ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ของบริษัทย่อย "บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล  จํากัด"  ในการจัดทํางบการเงิน

รวม แสดงตามมูลค่ายุติธรรม  เนื�องจากเป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ระบุได้เพื�อการซื�อเงินลงทุน 
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กลุ่มบริษัท  คํานวณค่าเสื�อมราคาสําหรับสินทรัพย์ทุกประเภท   โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์ดังนี� 

 จํานวนปี

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5

เครื�องใช้และเครื�องตกแต่งสํานักงาน 3 - 5

เครื�องจักรและอุปกรณ์ 5

สํานักงานขาย 3

ยานพาหนะ 5

อาคารชั�วคราว และสินทรัพย์ประจําอื�น ๆ 5

ในการจัดทํางบการเงินรวม    สินทรัพย์ประจําที�มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ�มของบริษัทย่อย     "บริษัท    พีซีเอ็ม

คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด"  เพื�อใช้ในการซื�อเงินลงทุน  ได้คํานวณค่าเสื�อมราคาใหม่  สําหรับอาคารและอุปกรณ์

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�เหลือ  โดยประมาณของสินทรัพย์  นับจากวันที�บริษัทฯ ซื�อเงินลงทุนมาดังนี�

จํานวนปี

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 12 - 44

เครื�องจักรและอุปกรณ์ 2 - 14

กลุ่มบริษัท    รวมต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้นสําหรับการรื�อ    การขนย้ายและการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย์ 

ซึ�งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของที�ดิน   อาคาร  และอุปกรณ์  และคิดค่าเสื�อมราคา   สําหรับ

ส่วนประกอบของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เมื�อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั�นมีต้นทุนที�มี

นัยสําคัญ เมื�อเทียบกับต้นทุนทั�งหมดของทรัพย์สินนั�น  และทบทวนอายุการให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิด

ค่าเสื�อมราคาอย่างน้อยที�สุดทุกสิ�นรอบบัญชี  

4.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  เงินลงทุนและสินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน

ต่าง ๆ  เมื�อมีข้อบ่งชี�ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า   โดยพิจารณาจากมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หากมีราคาตํ�า

กว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า ซึ�งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และกลุ่มบริษัท  จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า  ต่อเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่าการด้อยค่านั�นไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังมีอยู่แต่จะ

เป็นไปตามทางที�ลดลง  โดยบันทึกในบัญชี  "รายได้อื�น"
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มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หมายถึง  ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ  หรือหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

4.11  เครื�องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะ

ในกรณีที�เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี�การค้า

ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนัยสําคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ 

ตามที�กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื�องการรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   และ

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน    โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการ

ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย   เมื�อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั�นเพื�อ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชําระเพียง

เงินต้นและดอกเบี�ย จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�ระบุไว้เท่านั�น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั�งนี� ผล

กําไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกําไร

หรือขาดทุน   

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร   หรือขาดทุน   จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน ทั�งนี� สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง 

ตราสารอนุพันธ์ ซึ�งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์

ทางการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี�สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท

หนี�สินทางการเงินเป็นหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     โดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แท้จริง    ทั�งนี� 

ผลกําไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการหนี�สินทางการเงิน และการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริงจะรับรู้ในส่วน

ของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของอัตรา

ดอกเบี�ยที�แท้จริงนั�นด้วย     ทั�งนี�ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของ

กําไรหรือขาดทุน 
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การตัดรายการของเครื�องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื�อสิทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั�นได้สิ�นสุดลง หรือ

ได้มีการโอนสิทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั�น รวมถึงได้มีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของ

สินทรัพย์นั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั�น   แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทน

เกือบทั�งหมดของ  สินทรัพย์นั�น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี�สินทางการเงินก็ต่อเมื�อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี�สินนั�นแล้ว    มีการยกเลิกภาระ

ผูกพันนั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผูกพันนั�น    ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี�สินทางการเงินที�มีอยู่ให้เป็นหนี�สินใหม่จากผู้

ให้กู้รายเดียวกันซึ�งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก      หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี�สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ 

จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี�สินเดิมและรับรู้หนี�สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกําไร

หรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท รับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที�จะครบกําหนดชําระ

ตามสัญญากับกระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงโดยประมาณ

ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�ได้มา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี�การค้าและสินทรัพย์

ที�เกิดจากสัญญา  ดังนั�น  ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน   กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทาง

ด้านเครดิต  แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของลูกหนี�การค้า  โดยอ้างอิง

จากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต  ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกับลูกหนี�นั�น

และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเครื�องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อ

เมื�อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที�รับรู้       และกิจการมีความตั�งใจที�จะชําระด้วย

ยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพย์และชําระหนี�สินพร้อมกัน
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4.12  สัญญาเช่า

ณ วันเริ�มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที�ระบุได้สําหรับ

ช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกับสิ�งตอบแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา   เว้นแต่  สัญญาเช่าระยะสั�น

และสัญญาเช่าที�สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า  ณ  วันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วันที�สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ�งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี�สินตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ

วัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่   ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี�สินตามสัญญาเช่า

จากการรับรู้เริ�มแรก ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น    จํานวนเงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่า   ณ  วันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือ

ก่อนวันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับ

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดังนี�

จํานวนปี

ที�ดิน 1-3

อาคาร 4

เครื�องจักรและอุปกรณ์ 1-5

ยานพาหนะ 1-5

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์

ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี�สินตามสัญญาเช่า

หนี�สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า  จํานวนเงิน

ที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  ประกอบด้วย  ค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า      ค่าเช่าผันแปรที�ขึ�นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

จํานวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ   รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ�งมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั�น    และการจ่ายชําระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่า

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เหตุการณ์หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวข้องกับการจ่ายชําระนั�นเกิดขึ�น
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ  (ต่อ)

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา

ดอกเบี�ยการกู้ยืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษัท  หลังจากวันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี�สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�น

จากดอกเบี�ยของหนี�สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า   นอกจากนี� มูลค่าตามบัญชีของหนี�สิน

ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า  การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า  หรือการ

เปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า

สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั�งแต่วันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิง

มีมูลค่าตํ�า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.13  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น    ซึ�งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เช่น    โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษัท ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 3-10 ปี 

4.14  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายจ่ายเกี�ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.14.1  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้ที�ต้องจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายทั�งหมดในงวดนั�น และคํานวณ

ภาษีเงินได้ตามที�กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

4.14.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัท      บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราว ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนี�สิน  ณ  วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สินนั�น    โดยใช้อัตราภาษีที�มีผลบังคับ

ใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

        กลุ่มบริษัท  รับรู้หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุกรายการ     แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี   รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยังไม่ได้ใช้ใน

จํานวนเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  ที�กลุ่มบริษัท  จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยังไม่ได้ใช้นั�น
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ  (ต่อ)

กลุ่มบริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า      กลุ่มบริษัท     จะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอ 

ต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั�งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัท    จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้อง

กับรายการที�ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพและค่าใช้จ่ายพนักงาน

4.15.1  กลุ่มบริษัท รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย  เมื�อเกิดรายการ

4.15.2  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

กลุ่มบริษัท    จัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ    ซึ�งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ได้กําหนดการจ่าย

สมทบไว้แล้ว   สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท   และได้รับการบริหาร

โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก

จากกลุ่มบริษัท  เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะ  

เวลาบัญชีที�เกิดรายการนั�น

4.15.3  ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท เกี�ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที�ประมาณการไว้    ซึ�งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย    ภายใต้สมมติฐานที�กลุ่มบริษัท    กําหนดขึ�นอย่าง

เหมาะสม

ผลกําไรหรือขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หลังออกจากงาน จะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

4.16  กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้น  ที�แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน   ซึ�งคํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลารายงาน ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที�ออกจําหน่าย  และเรียกชําระแล้วถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

4.17  ประมาณการทางบัญชี

การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการ   และตั�งข้อ

สมมติฐานบางประการ   ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงไว้ในงบการเงิน   และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  ซึ�งผลที�เกิดขึ�นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที�ประมาณไว้
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4.18  ประมาณการหนี�สิน 

กลุ่มบริษัท   จะบันทึกประมาณการหนี�สินเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม

กฎหมาย หรือจากการอนุมาน  อันเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพันดังกล่าว  คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย

ทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพัน และจํานวนที�ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื�อถือ

หากกลุ่มบริษัท คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที�จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี�สินทั�งหมด หรือบางส่วนอย่างแน่นอน

กลุ่มบริษัท จะรับรู้รายจ่ายที�ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก  แต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวข้อง

5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

1.  บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด บริษัทย่อย

2.  บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด บริษัทย่อย

3.  บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทย่อย ของบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด

        (เดิมชื�อ บริษัท อีส แอม อาร์ จํากัด)

4.  บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด บริษัทร่วมค้า ของบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด

5.  บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด บริษัทร่วมค้า ของบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด

6.  บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51

7.  บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย ถือหุ้นโดยบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 13.60 และมี

วัน จํากัด      กรรมการร่วมกัน

8.  บริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทร่วมค้า ของบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด

9.  บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทร่วมค้า ของบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด

10.  บริษัท รีโว พร็อพเพอร์ตี� จํากัด บริษัทย่อยของบริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์
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5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

            กลุ่มบริษัท   และกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีนโยบายการกําหนดราคาดังนี�

ลักษณะรายการค้า นโยบายการกําหนดราคา

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น ซื�อ-ขายสินค้า ราคาตลาด

     แมททีเรียล จํากัด

บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4 ต่อปี

บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด รายได้จากการก่อสร้าง ราคาตามสัญญาซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด

รายได้อื�น ราคาตามที�ตกลงกัน

บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด รายได้จากการก่อสร้าง ราคาตามสัญญาซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.275 ต่อปี

บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด รายได้จากการก่อสร้าง ราคาตามสัญญาซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด

รายได้อื�น ราคาตามที�ตกลงกัน

รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4 ต่อปี

บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ย MLR ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ณ วันที�

ในงบการเงินร้อยละ 4.30 ต่อปี)

บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6.00 ต่อปี

     สะพานควาย วัน จํากัด

บริษัท พรีเมี�ยมเพลส รายได้ทางการเงิน-เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.275 ต่อปี

     ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

            รายการบัญชีที�เป็นสาระสําคัญระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

     ลูกหนี�การค้า

            บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 47,767,804.67 32,544,705.13

     สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

            บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 2,453,576.78 0.00

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

            บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 0.00 0.00 1,387,681,287.64 1,015,000,000.00

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 0.00 41,193,271.00 0.00 0.00

            บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด 115,640,000.00 0.00 0.00 0.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 31,000,000.00 50,000,000.00 31,000,000.00 50,000,000.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 18,000,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00

รวม 164,640,000.00 94,793,271.00 1,418,681,287.64 1,065,000,000.00

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

188      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

     เงินให้กู้ยืมระยะยาว

           บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 95,857,699.70 84,807,699.46 95,857,699.70 84,807,699.46

     รายได้ทางการเงินค้างรับ

            บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 0.00 0.00 107,300,073.90 63,285,588.98

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 0.00 3,548,090.99 0.00 0.00

            บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด 468,896.44 0.00 0.00 0.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 2,915,783.56 2,236,643.85 2,915,783.56 2,236,643.85

            บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 15,386,315.27 9,825,858.78 15,386,315.27 9,825,858.78

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 513,890.14 59,592.32 0.00 0.00

รวม 19,284,885.41 15,670,185.94 125,602,172.73 75,348,091.61

     ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

           บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 154,912.78 1,275.23

     เงินประกันผลงานค้างรับ

           บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 17,291,358.23 7,665,120.87

           บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 4,299,066.68 17,196,261.68 4,299,066.68 17,196,261.68

รวม 4,299,066.68 17,196,261.68 21,590,424.91 24,861,382.55

     เจ้าหนี�การค้า

           บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 

จํากัด 0.00 0.00 4,155,184.83 5,032,328.06

     ต้นทุนค่าก่อสร้างที�ยังไม่เรียกชําระ

           บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล

จํากัด 0.00 0.00 23,893,164.23 10,888,779.69

     หนี�สินที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

           บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 1,538,455.14 23,101,616.80

     เงินประกันผลงานค้างจ่าย

           บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล

จํากัด 0.00 0.00 140,379.77 140,379.77

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     189 



5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

            รายการเคลื�อนไหวสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  มีดังนี�

(หน่วย : บาท )

31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2564

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 41,193,271.00 0.00 (41,193,271.00) 0.00

            บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด 0.00 115,640,000.00 0.00 115,640,000.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 50,000,000.00 0.00 (19,000,000.00) 31,000,000.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 3,600,000.00 14,400,000.00 0.00 18,000,000.00

รวม 94,793,271.00 130,040,000.00 (60,193,271.00) 164,640,000.00

     เงินให้กู้ยืมระยะยาว

           บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 84,807,699.46 11,050,000.24 0.00 95,857,699.70

     รายได้ทางการเงินค้างรับ

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 3,548,090.99 1,000,812.48 (4,548,903.47) 0.00

            บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด 0.00 468,896.44 0.00 468,896.44

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 2,236,643.85 1,874,413.69 (1,195,273.98) 2,915,783.56

            บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 9,825,858.78 5,560,456.49 0.00 15,386,315.27

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 59,592.32 454,297.82 0.00 513,890.14

รวม 15,670,185.94 9,358,876.92 (5,744,177.45) 19,284,885.41

(หน่วย : บาท )

31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2564

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

            บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 1,015,000,000.00 515,000,000.00 (142,318,712.36) 1,387,681,287.64

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 50,000,000.00 0.00 (19,000,000.00) 31,000,000.00

รวม 1,065,000,000.00 515,000,000.00 (161,318,712.36) 1,418,681,287.64

     เงินให้กู้ยืมระยะยาว

           บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 84,807,699.46 11,050,000.24 0.00 95,857,699.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

190      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย : บาท )

31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2564

     รายได้ทางการเงินค้างรับ

            บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 63,285,588.98 50,611,745.16 (6,597,260.24) 107,300,073.90

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 2,236,643.85 1,874,413.69 (1,195,273.98) 2,915,783.56

            บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 9,825,858.78 5,560,456.49 0.00 15,386,315.27

รวม 75,348,091.61 58,046,615.34 (7,792,534.22) 125,602,172.73

            รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ที�มีสาระสําคัญ  สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

     มีดังนี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

     รายได้จากการก่อสร้าง

           บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 218,173,604.27 143,332,143.46

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 0.00 3,699,019.61 0.00 3,699,019.61

            บริษัท ชินวะ เอส 39 จํากัด 0.00 84,130.00 0.00 84,130.00

รวม 0.00 3,783,149.61 218,173,604.27 147,115,293.07

     รายได้ทางการเงิน

            บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 0.00 0.00 50,611,745.16 35,465,479.42

            บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 510,414.36 3,373,543.42 0.00 0.00

            บริษัท ชินวะ เอส 39 จํากัด 239,137.18 0.00 0.00 0.00

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 1,874,413.69 4,947,253.43 1,874,413.69 4,947,253.43

            บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วัน จํากัด 5,560,456.49 4,958,205.68 5,560,456.49 4,958,205.68

            บริษัท พรีเมี�ยมเพลส 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 272,578.69 35,755.39 0.00 0.00

รวม 8,457,000.41 13,314,757.92 58,046,615.34 45,370,938.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     191 



5.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

     เงินปันผลรับ

            บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 0.00 0.00 126,099,961.00 0.00

จํากัด

     รายได้อื�น

           บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 0.00 0.00 112,367.15 24,926.66

            บริษัท ชินวะ เอส 39 จํากัด 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00

รวม 168,000.00 168,000.00 280,367.15 192,926.66

     ซื�อสินค้า

            บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล

จํากัด 0.00 0.00 62,606,120.10 46,077,947.00

     ค่าตอบแทนผู้บริหาร

            ผลประโยชน์ระยะสั�น 52,698,963.00 34,422,510.00 37,420,663.00 22,835,950.00

            ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 1,546,933.00 1,508,754.00 879,003.00 857,165.00

รวม 54,245,896.00 35,931,264.00 38,299,666.00 23,693,115.00

            ณ  วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท  พีซีเอ็ม  คอนสตรัคชั�น  แมททีเรียล  จํากัด  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจาก

     ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ  3 แห่ง  วงเงินรวม  50  ล้านบาท  ซึ�งคํ�าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ (หมายเหตุ 22)

            ณ  วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ  มีหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการคํ�าประกันการซื�อสินค้า วงเงิน 

     150 ล้านบาท ให้กับบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด  จํานวนเงิน 32.58 ล้านบาท และ 40.56 ล้านบาท ตามลําดับ

            ณ  วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อให้กับ

     กิจการที�เกี�ยวข้องกันวงเงินรวม 4,083.16 ล้าบาท และ 2,815.17 ล้านบาท ตามลําดับ

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00

เงินฝากกระแสรายวัน 7,007,522.10 8,572,853.42 1,981,538.76 6,931,470.71

เงินฝากออมทรัพย์ 658,987,359.13 723,323,054.43 377,461,751.25 535,368,614.48

เช็คถึงกําหนดชําระ 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00

เงินฝากประจํา 3 เดือน 13,814,688.43 13,745,989.53 13,814,688.43 13,745,989.53

รวม 680,034,569.66 759,866,897.38 393,257,978.44 556,046,074.72

            เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราดอกเบี�ยร้อยละ  0.10 ถึง 0.25 ต่อปี

192      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



7.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจํา 12 เดือน 41,594,890.77       40,269,548.69       41,594,890.77       40,269,548.69         

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�วัดมูลค่าด้วย

ราคายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี� 262,011,911.07     509,455,418.39     255,608,761.23     503,093,421.50       

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 303,606,801.84     549,724,967.08     297,203,652.00     543,362,970.19       

              เงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.20 ถึง 1.45 ต่อปี 

8.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

              ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

            ลูกหนี�การค้าตามอายุหนี�ที�ค้างชําระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 436,331,388.94 266,718,845.00 409,096,150.99 254,741,703.81

เกินกว่ากําหนดเวลาชําระ

     อายุระหว่าง 1 - 90 วัน 88,433,374.28 78,035,298.98 74,027,837.39 64,905,552.15

     อายุระหว่าง 91 - 180 วัน 2,857,317.77 779,889.85 0.00 10,334.06

     อายุระหว่าง 181 - 360 วัน 1,221,677.87 2,885,012.84 0.00 901,375.31

     อายุมากกว่า 360 วัน 901,375.31 18,962,827.89 901,375.31 15,317,892.94

รวม 529,745,134.17 367,381,874.56 484,025,363.69 335,876,858.27

            (หัก)  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า

                      จะเกิดขึ�น (2,341,375.31) (16,757,892.94) (901,375.31) (15,317,892.94)

            ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 527,403,758.86 350,623,981.62 483,123,988.38 320,558,965.33

            ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

            ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 39,012,935.40 57,831,201.18 36,342,749.80 55,076,088.16

รายได้ทางการเงินค้างรับ 19,629,010.36 16,065,949.82 125,943,012.87 75,740,570.54

ภาษีซื�อตั�งพัก 12,640,182.43 12,750,485.46 12,413,983.82 12,585,102.16

เงินมัดจําค่าที�ดิน 16,074,000.00 0.00 0.00 0.00

            ลูกหนี�อื�น 2,229,978.53 829,339.25 2,049,022.00 713,514.41

            รวมลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 89,586,106.72 87,476,975.71 176,748,768.49 144,115,275.27

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 616,989,865.58 438,100,957.33 659,872,756.87 464,674,240.60
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9. สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน / ลูกหนี�เงินประกันผลงาน และหนี�สินที�เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

      9.1  ยอดคงเหลือตามสัญญา

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

รายได้ที�ยังไม่ได้เรียกชําระ 82,274,208.92       53,013,168.36       84,727,785.70       53,013,168.36         

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 517,916,031.15     431,811,378.52     522,445,866.99     420,663,963.27       

(หัก)  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า

                         จะเกิดขึ�น (24,072,365.64) 0.00 (24,072,365.64) 0.00

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน - สุทธิ 493,843,665.51 431,811,378.52 498,373,501.35 420,663,963.27

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 807,668,697.00 682,641,558.37 807,668,697.00 682,641,558.37

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 310,856,939.23 295,808,500.23 312,395,394.37 318,910,117.03

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื�อจะขาย 8,380,000.00 4,450,000.00 0.00 0.00

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาซื�อขายสินค้า 19,256,167.08 17,619,490.61 0.00 0.00

รวม 1,146,161,803.31 1,000,519,549.21 1,120,064,091.37 1,001,551,675.40

     9.2  รายได้ที�รับรู้ที�เกี�ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

      รายได้ที�รับรู้ที�เกี�ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญาสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้ที�รับรู้ที�เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ

     ของรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 295,808,500.23 302,896,296.48 318,910,117.03 302,896,296.48

รายได้ที�รับรู้จากการเปลี�ยนแปลงของ

     สิ�งตอบแทนผันแปรที�เกี�ยวเนื�องกับ

     ภาระที�ได้ปฏิบัติแล้วในปีก่อน 0.00 0.00 0.00 0.00

      9.3 รายได้ที�คาดว่าจะรับรู้สําหรับภาระที�ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ�น

              ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ที�รับรู้ในอนาคตสําหรับภาระที�ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ�น (หรือยังไม่

      เสร็จสิ�นบางส่วน)  ของสัญญาที�ทํากับลูกค้าจํานวน 6,835.41 ล้านบาท และ 7,962.58 ล้านบาท ตามลําดับ  ซึ�งบริษัทฯ คาดว่าจะปฏิบัติ

      ตามภาระที�ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ�นภายใน 2 ปี และ 3 ปี ตามลําดับ
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10.  เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

              เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด 0.00 0.00 1,387,681,287.64 1,015,000,000.00 

บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด 0.00 41,193,271.00 0.00 0.00 

บริษัท ชินวะ เอส39 จํากัด 115,640,000.00 0.00 0.00 0.00 

บริษัท พรีเมี�ยมเพลส กรุ๊ป จํากัด 31,000,000.00 50,000,000.00 31,000,000.00 50,000,000.00 

บริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 18,000,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 

รวม 164,640,000.00 94,793,271.00 1,418,681,287.64 1,065,000,000.00 

              บริษัท  พรีเมี�ยมเพลส  กรุ๊ป  จํากัด  ได้ออกตั�วสัญญาใช้เงิน อาวัลส่วนตัวโดยกรรมการของบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  ครบกําหนด

  เมื�อทวงถาม อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.30 ต่อปี (MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) โดยไม่มีหลักประกัน

              บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท  กรุ๊ป  จํากัด และบริษัท พรีเมี�ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  ได้ออกตั�วสัญญาใช้เงินครบกําหนด

  เมื�อทวงถาม  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.275 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน 

              บริษัท  พรีบิลท์  โฮลดิ�ง  จํากัด   ได้ออกตั�วสัญญาใช้เงิน   ครบกําหนดเมื�อทวงถามอัตราดอกเบี�ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  โดยไม่มี

  หลักประกัน 

              บริษัท  ชินวะ เอส39  จํากัด   ทําสัญญากู้ยืมเงินจาก บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด  ครบกําหนด วันที� 30 กันยายน 2565 อัตรา

  ดอกเบี�ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  โดยไม่มีหลักประกัน 

11. สินค้าคงเหลือ 

              สินค้าคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินค้าสําเร็จรูป 25,174,738.95 31,860,326.39 0.00 0.00 

งานระหว่างทํา 2,320,923.83 952,123.16 0.00 0.00 

วัตถุดิบ 19,434,966.46 11,656,424.50 0.00 0.00 

วัสดุก่อสร้าง 83,470,337.38 63,869,666.00 83,470,337.38 63,869,666.00 

วัสดุสิ�นเปลือง 9,623,816.85 11,373,269.17 0.00 0.00 

รวม 140,024,783.47 119,711,809.22 83,470,337.38 63,869,666.00 

(หัก)  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการ

                          ลดมูลค่าวัสดุสิ�นเปลือง (4,832,272.25) (3,318,379.04) 0.00 0.00 

รวม 135,192,511.22 116,393,430.18 83,470,337.38 63,869,666.00 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     195 



12.  ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

              ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

2564 2563

ที�ดิน 683,702,754.65 529,688,959.70 

งานระหว่างก่อสร้าง 255,546,116.21 197,603,182.77 

ต้นทุนการกู้ยืม 17,043,226.42 16,478,948.19 

รวม 956,292,097.28 743,771,090.66 

             ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีโครงการที�อยู่ระหว่างก่อสร้าง  4  และ  2 

       โครงการ    ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโครงการ   ได้นําไปจดจํานองเป็นหลักทรัพย์คํ�าประกันเงินเบิกเกินบัญชี   และ เงินกู้ยืม

      ระยะยาวกับธนาคาร (หมายเหตุ ข้อ 23 และข้อ 27)

              ในระหว่างปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บันทึกต้นทุนทางการเงินเข้า

      เป็นต้นทุนโครงการ จํานวน 5.71 ล้านบาท และ 14.78 ล้านบาท ตามลําดับ
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

              เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

   บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด ผลิต / ขาย พื�นคอนกรีต อัดแรง 99.99           99.99           412,654,618.75            286,554,648.75            126,099,961.00 0.00 

   บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด ลงทุนในบริษัทอื�น 100.00 100.00 499,999,985.00 499,999,985.00 0.00 0.00 

รวม 912,654,603.75 786,554,633.75            126,099,961.00 0.00 

              ตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 29 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวน 12,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 

      126,100,000 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม จํานวน 97,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 223,100,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ�มทุน 

      และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� 2 พฤศจิกายน 2564

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

              เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนได้เสีย

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

   บริษัท พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย 49.00           49.00           100,399,181.65 112,277,708.83 

   บริษัท พรีเมี�ยม เพลส  ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย 40.00           40.00           59,984,794.05 61,752,117.68 

   บริษัท ชินวะ  เอส39 จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย 49.00           49.00           235,347,425.50 242,647,334.31 

   บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย 35.00           35.00           114,771,395.75 89,169,907.77 

รวม 510,502,796.95 505,847,068.59 

              เมื�อวันที� 19 มีนาคม 2564  บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ�มทุน จํานวน 18 ล้านบาท จากเดิม 257 ล้านบาท เป็น 275 ล้านบาท บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด-บริษัทย่อย ได้ชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนเพื�อคงสัดส่วน

      การลงทุนเป็นจํานวนเงิน 6.3 ล้านบาท

              เมื�อวันที�  14  สิงหาคม  2563   ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  พรีบิลท์  โฮลดิ�ง  จํากัด-บริษัทย่อย  ครั�งที� 4/2563 มีมติเพิ�มการลงทุนในบริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพื�อนําไปลงทุนใน บริษัทที�จัดตั�งขึ�นใหม่ - บริษัท รีโว 

      พร็อพเพอร์ตี�  จํากัด  โดยร่วมทุน  กับบริษัท  รีโว  เอสเตท  จํากัด  และบริษัท  เค .อาร.์ซี.  เอ็นจิเนียริ�ง  จํากัด  ในสัดส่วนร้อยละ 35:35:30 บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด ได้ลงทุนจํานวน 3,045,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

      เป็นจํานวนเงิน 30.45 ล้านบาท

ประเภทกิจการชื�อกิจการ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

สัดส่วนการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ) เงินปันผล

ประเภทกิจการชื�อกิจการ

สัดส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     197 



15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น

           สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินลงทุนในสัญญาร่วมทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ 22,978,246.85 57,321,206.64 0.00 0.00

เงินลงทุนในตราสารทุนที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 108,835,077.75 103,490,142.91 108,835,077.75 103,490,142.91

บวก กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 5,344,934.84 0.00 5,344,934.84

รวม 198,835,077.75 108,835,077.75 108,835,077.75 108,835,077.75

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 221,813,324.60 166,156,284.39 108,835,077.75 108,835,077.75

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน/ ราคาทุน/

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ 0.00 108,835,077.75 0.00 103,490,142.91

เงินลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00

เงินลงทุนในสัญญาร่วมทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ 22,978,246.85 0.00 0.00 0.00

รวม 22,978,246.85 198,835,077.75 0.00 103,490,142.91

บวก กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 5,344,934.84

รวม 22,978,246.85 198,835,077.75 0.00 108,835,077.75

เงินลงทุนในสัญญาร่วมทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

              เมื�อวันที� 9 กันยายน 2562 บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอ็นริช วิลลา จํากัด โดยสัญญาจะสนับสนุนเงินทุน

        จํานวน  46  ล้านบาท  ในโครงการอสังหาริมทรัพย์  1 โครงการ  โดยลักษณะการลงทุนเป็นการทําสัญญาร่วมทุน   มีการเปลี�ยนแปลง

       อํานาจการลงนามในบริษัท  เอ็นริช  วิลลา  จํากัด  โดยผลตอบแทนที�จะได้รับคิดเป็นร้อยละ 40  ของกําไรสุทธิของโครงการที�

       เข้าร่วมลงทุน  โครงการมีอายุประมาณ  18  เดือน ลักษณะของผลตอบแทนมีการกําหนดผลตอบแทนขั�นตํ�า และมีการรับประกัน

       การขาย และอายุโครงการจากคู่สัญญา

              ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ข้อตกลง และขยายระยะเวลาโครงการ

198      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์

             เมื�อวันที� 24 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 10 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท

       ตามลําดับ  ของบริษัทแห่งหนึ�งเพื�อประกอบธุรกิจบริหารสินทัพย์  อายุโครงการ  5  ปี  และต่ออายุได้อีก  1  ปี  หุ้นบุริมสิทธิ

       เป็นชนิดมีเงินปันผลสะสมร้อยละ   8  ต่อปี   และหุ้นทั�ง  2  ประเภท     มีภาระผูกพันตามเงื�อนไขสิทธิการเรียกให้ขายคืนได้

       ตั�งแต่ปีที� 4 นับจากวันเริ�มลงทุน  ในราคามูลค่าหุ้นที�ตราไว้รวมผลตอบแทนร้อยละ  15  ต่อปี  หากสิ�นสุดโครงการไม่มีการ

       เรียกให้ขายคืน หุ้นบุริมสิทธิจะถูกเปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญในราคาตามมูลค่าหุ้นที�ตราไว้

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ 108,835,077.75 103,490,142.91

บวก กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 5,344,934.84

รวม 108,835,077.75 108,835,077.75

16. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

               เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

บริษัท อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน จํากัด 95,857,699.70 84,807,699.46

               เป็นเงินให้กู้ภายใต้วงเงินตามเงื�อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ลงวันที� 28 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีหลักประกัน 

      อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6.00 ต่อปี

17.  ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

              ที�ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

2564 2563

ที�ดิน 1,110,316,815.98 1,110,316,815.98 

งานระหว่างก่อสร้าง 19,971,926.90 19,827,476.90 

ต้นทุนการกู้ยืม 40,465,741.14 40,465,741.14 

รวม 1,170,754,484.02 1,170,610,034.02 

              ที�ดิน  และต้นทุนโครงการรอการพัฒนาของ  บริษัท  พรีบิลท์  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด - บริษัทย่อย   ถูกนําไปจดจํานอง 

       เป็นหลักทรัพย์คํ�าประกันเงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 23 )

งบการเงินรวม

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     199 



18. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

              ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข้า (ออก) 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข้า (ออก) 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน:-

     ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 199,982,324.96 0.00 0.00 179,245.37 200,161,570.33 0.00 (114,362.36) 25,000.00 200,072,207.97

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 113,169,934.67 0.00 0.00 358,435.34 113,528,370.01 85,950.00 (597,080.33) 878,206.13 113,895,445.81

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42

     เครื�องใช้สํานักงาน 35,171,835.46 4,721,630.66 (2,374,039.64) 0.00 37,519,426.48 3,861,529.18 (1,882,280.44) 0.00 39,498,675.22

     เครื�องจักรและอุปกรณ์ 319,294,329.47 11,016,264.86 (12,631,386.18) 3,292,749.25 320,971,957.40 8,116,940.19 (10,548,175.57) 1,088,247.39 319,628,969.41

     เครื�องตกแต่งสํานักงาน 21,149,628.96 1,613,913.80 (1,289,788.03) 0.00 21,473,754.73 1,136,703.55 (529,495.22) 0.00 22,080,963.06

     ยานพาหนะ 31,476,695.36 15,882.00 (2,200.00) 218,212.15 31,708,589.51 0.00 0.00 0.00 31,708,589.51

     อาคารชั�วคราวและสินทรัพย์ประจําอื�น ๆ 28,182,460.68 13,054,250.00 (46,250.00) 0.00 41,190,460.68 16,299,100.00 (2,674,337.38) 973,504.69 55,788,727.99

     สํานักงานขาย 14,235,396.47 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47

     สินทรัพย์ระหว่างติดตั�ง 439,415.96 3,215,938.61 0.00 (3,052,663.48) 602,691.09 4,830,221.67 (56,710.00) (2,964,958.21) 2,411,244.55

รวม 768,338,006.41 33,637,879.93 (16,343,663.85) 995,978.63 786,628,201.12 34,330,444.59 (16,402,441.30) 0.00 804,556,204.41

ค่าเสื�อมราคาสะสม:-

     ส่วนปรับปรุง - ที�ดิน 11,635,447.40 993,179.38 0.00 0.00 12,628,626.78 1,004,142.09 (114,360.36) 0.00 13,518,408.51

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 70,701,843.63 5,964,549.82 0.00 0.00 76,666,393.45 5,660,696.51 (592,601.18) 0.00 81,734,488.78

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 1,766,889.86 245,674.15 0.00 0.00 2,012,564.01 245,674.08 0.00 0.00 2,258,238.09

     เครื�องใช้สํานักงาน 27,201,084.38 4,577,735.06 (2,222,723.03) 0.00 29,556,096.41 4,190,371.72 (1,839,377.84) 0.00 31,907,090.29

     เครื�องจักรและอุปกรณ์ 265,171,757.01 17,766,005.56 (10,720,267.33) 0.00 272,217,495.24 16,104,896.88 (9,209,010.33) 0.00 279,113,381.79

     เครื�องตกแต่งสํานักงาน 16,063,331.37 1,638,998.91 (1,161,787.68) 0.00 16,540,542.60 1,782,092.63 (465,128.44) 0.00 17,857,506.79

     ยานพาหนะ 30,105,871.15 607,533.17 (2,199.00) 0.00 30,711,205.32 316,073.38 0.00 0.00 31,027,278.70

     อาคารชั�วคราวและสินทรัพย์ประจําอื�น ๆ 17,390,085.10 4,621,405.87 (36,217.40) 0.00 21,975,273.57 5,743,743.86 (1,317,752.71) 0.00 26,401,264.72

    สํานักงานขาย 3,977,712.66 4,744,657.31 0.00 0.00 8,722,369.97 4,745,850.76 0.00 0.00 13,468,220.73

รวม 444,014,022.56 41,159,739.23 (14,143,194.44) 0.00 471,030,567.35 39,793,541.91 (13,538,230.86) 0.00 497,285,878.40

มูลค่าสุทธิ 324,323,983.85 315,597,633.77 307,270,326.01

200      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



18. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน:-

     ที�ดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42

     เครื�องใช้สํานักงาน 34,284,404.56 4,612,780.26 (2,374,039.64) 36,523,145.18 3,354,395.68 (1,881,831.04) 37,995,709.82

     เครื�องจักรและอุปกรณ์ 108,462,830.18 9,154,340.95 (9,687,093.67) 107,930,077.46 6,090,765.96 (5,705,152.70) 108,315,690.72

     เครื�องตกแต่งสํานักงาน 18,305,233.82 1,584,982.00 (1,289,788.03) 18,600,427.79 803,897.67 (460,028.86) 18,944,296.60

     ยานพาหนะ 19,151,460.52 0.00 0.00 19,151,460.52 0.00 0.00 19,151,460.52

     อาคารชั�วคราว 15,062,274.79 13,054,250.00 0.00 28,116,524.79 15,929,400.00 (2,663,095.68) 41,382,829.11

รวม 223,503,950.21 28,406,353.21 (13,350,921.34) 238,559,382.08 26,178,459.31 (10,710,108.28) 254,027,733.11

ค่าเสื�อมราคาสะสม:-

     อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 8,654,899.50 618,425.47 0.00 9,273,324.97 618,425.49 0.00 9,891,750.46

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 1,766,889.86 245,674.15 0.00 2,012,564.01 245,674.08 0.00 2,258,238.09

     เครื�องใช้สํานักงาน 26,906,781.57 4,311,797.56 (2,222,723.03) 28,995,856.10 3,871,384.42 (1,839,193.26) 31,028,047.26

     เครื�องจักรและอุปกรณ์ 94,324,341.34 5,070,545.93 (7,801,120.79) 91,593,766.48 5,315,828.57 (4,411,737.08) 92,497,857.97

     เครื�องตกแต่งสํานักงาน 15,537,428.99 1,067,617.00 (1,161,787.68) 15,443,258.31 1,178,917.78 (437,708.19) 16,184,467.90

     ยานพาหนะ 19,151,409.52 0.00 0.00 19,151,409.52 0.00 0.00 19,151,409.52

     อาคารชั�วคราว 6,680,890.67 3,903,997.64 0.00 10,584,888.31 5,100,583.99 (1,306,512.01) 14,378,960.29

รวม 173,022,641.45 15,218,057.75 (11,185,631.50) 177,055,067.70 16,330,814.33 (7,995,150.54) 185,390,731.49

มูลค่าสุทธิ 50,481,308.76 61,504,314.38        68,637,001.62

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     201 



19.  สินทรัพย์สิทธิการใช้

            สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี�

( หน่วย : บาท )

ที�ดิน อาคาร ครื�องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม ที�ดิน ครื�องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม

       ราคาทุน :

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 45,318,813.22 4,253,685.28 29,654,272.25 8,905,259.52 88,132,030.27 37,338,146.21 28,308,042.42 8,905,259.52 74,551,448.15

เพิ�มขึ�น 11,734,359.47 0.00 24,816,460.93 3,677,768.85 40,228,589.25 11,734,359.47 24,816,460.93 3,677,768.85 40,228,589.25

ลดลง (310,078.50) 0.00 0.00 0.00 (310,078.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 56,743,094.19 4,253,685.28 54,470,733.18 12,583,028.37 128,050,541.02 49,072,505.68 53,124,503.35 12,583,028.37 114,780,037.40

เพิ�มขึ�น 29,056,133.62 0.00 17,996,520.19 7,574,714.20 54,627,368.01 16,707,804.19 15,913,525.20 7,574,714.20 40,196,043.59

ลดลง 0.00 0.00 (1,740,696.38) (64,190.87) (1,804,887.25) 0.00 (1,740,696.38) (64,190.87) (1,804,887.25)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 85,799,227.81 4,253,685.28 70,726,556.99 20,093,551.70 180,873,021.78 65,780,309.87 67,297,332.17 20,093,551.70 153,171,193.74

       ค่าตัดจําหน่ายสะสม :

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (25,975,726.82) (963,098.52) (31,988,615.93) (6,089,845.38) (65,017,286.65) (22,295,471.83) (31,315,501.01) (6,089,845.38) (59,700,818.22)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 (25,975,726.82) (963,098.52) (31,988,615.93) (6,089,845.38) (65,017,286.65) (22,295,471.83) (31,315,501.01) (6,089,845.38) (59,700,818.22)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (25,233,630.96) (963,098.52) (25,313,551.04) (5,431,731.95) (56,942,012.47) (21,243,297.48) (24,640,436.12) (5,431,731.95) (51,315,465.55)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 (51,209,357.78) (1,926,197.04) (57,302,166.97) (11,521,577.33) (121,959,299.12) (43,538,769.31) (55,955,937.13) (11,521,577.33) (111,016,283.77)

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 63,033,254.37 55,079,219.18

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 58,913,722.66 42,154,909.97

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

202      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 

             สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม โปรแกรม โปรแกรม รวม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

รอการติดตั�ง รอการติดตั�ง

       ราคาทุน :

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 21,079,287.36 288,000.00 21,367,287.36 14,255,323.84 288,000.00 14,543,323.84 

ซื�อเพิ�ม 1,340,187.80 0.00 1,340,187.80 947,840.00 0.00 947,840.00 

โอนเข้า (ออก) 288,000.00 (288,000.00) 0.00 288,000.00 (288,000.00) 0.00 

ตัดจําหน่าย (10,000.00) 0.00 (10,000.00) 0.00 0.00 0.00 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 22,697,475.16 0.00 22,697,475.16 15,491,163.84 0.00 15,491,163.84 

ซื�อเพิ�ม 1,502,090.00 0.00 1,502,090.00 1,445,790.00 0.00 1,445,790.00 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 24,199,565.16 0.00 24,199,565.16 16,936,953.84 0.00 16,936,953.84 

       ค่าตัดจําหน่ายสะสม :

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 (15,043,483.96) 0.00 (15,043,483.96) (12,188,437.15) 0.00 (12,188,437.15)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (1,612,162.45) 0.00 (1,612,162.45) (914,912.79) 0.00 (914,912.79)

ตัดจําหน่าย 9,999.00 0.00 9,999.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 (16,645,647.41) 0.00 (16,645,647.41) (13,103,349.94) 0.00 (13,103,349.94)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (1,823,262.55) 0.00 (1,823,262.55) (1,149,665.31) 0.00 (1,149,665.31)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 (18,468,909.96) 0.00 (18,468,909.96) (14,253,015.25) 0.00 (14,253,015.25)

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 6,051,827.75 0.00 6,051,827.75 2,387,813.90 0.00 2,387,813.90 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 5,730,655.20 0.00 5,730,655.20 2,683,938.59 0.00 2,683,938.59 

       ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 1,612,162.45 914,912.79 

       ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 1,823,262.55 1,149,665.31 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

     ค่าเผื�อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที�คาดว่า

           จะเกิดขึ�น - ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�

           หมุนเวียนอื�น 468,275.06 3,481,578.59 180,275.06 3,063,578.59

     ค่าเผื�อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที�คาดว่า

           จะเกิดขึ�น - ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 4,814,473.13 0.00 4,814,473.13 0.00

     ประมาณการหนี�สินสําหรับ

           ผลประโยชน์พนักงาน 19,995,660.01 18,578,377.61 14,696,863.00 13,415,361.40

     ประมาณการหนี�สิน 30,990,499.34 8,529,125.74 30,670,499.34 8,149,125.74

     สินทรัพย์สิทธิการใช้ (11,789,060.32) (12,612,966.66) (8,430,981.99) (11,015,843.84)

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 12,940,858.44 13,486,398.45 9,560,685.13 11,846,123.46

     อื�นๆ 14,736,282.17 16,169,873.22 (2,944,685.15) (2,704,159.84)

รวม 72,156,987.83 47,632,386.95 48,547,128.52 22,754,185.51

22. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน

             ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีเงินฝากธนาคาร 6 แห่ง และ 7 แห่ง ใช้เป็นหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และ

     ให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน (หมายเหตุข้อ 23 และข้อ  38.1)

23. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

               ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  กลุ่มบริษัท  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร  7  แห่ง และ  8  แห่ง  วงเงินรวม 220 ล้านบาท 

      และ 230 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งคํ�าประกันโดย ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ที�ดินและต้นทุน

      โครงการรอการพัฒนา และเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 12 ข้อ 17 และข้อ 22)
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24. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

               ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท  มีวงเงินสินเชื�อกับ ธนาคารพาณิชย์  2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี�ย

2564 2563 (ร้อยละต่อป)ี 2564 2563

กู้ยืมระยะสั�นที� 1 0.00 600.00 MLR-margin 0.00 600,000,000.00

กู้ยืมระยะสั�นที� 2 0.00 332.00 MLR-margin 0.00 138,407,500.00

กู้ยืมระยะสั�นที� 3 30.00 30.00 2.00 30,000,000.00 30,000,000.00

30.00 962.00 30,000,000.00 768,407,500.00

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี�ย

2564 2563 (ร้อยละต่อป)ี 2564 2563

กู้ยืมระยะสั�นที� 1 20.00 20.00 2.00 20,000,000.00 20,000,000.00

               ในปี 2564 บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  ทําสัญญาเปลี�ยนแปลงวงเงิน และระยะเวลาครบกําหนดชําระ  วงเงินกู้ยืม

      ระยะสั�นที�  1 และ  2  ตามหมายเหตุ 27

25. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจ้าหนี�การค้า 437,860,574.35 412,441,818.89 413,263,853.70 408,584,432.56

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

     ต้นทุนค่าก่อสร้างที�ยังไม่เรียกชําระ 202,690,775.93 160,009,113.80 218,385,882.79 157,117,409.54

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 210,284,816.92 101,732,089.77 190,391,065.33 88,876,470.85

     ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย 242,342.60 1,794,988.94 0.00 0.00

     เจ้าหนี�กรมสรรพากร 15,222,810.91 16,059,637.11 13,960,597.91 14,292,605.11

     ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 8,330,948.63 10,398,053.04 6,818,846.46 5,564,218.83

     อื�น ๆ 4,039,138.71 4,771,039.59 2,101,100.46 2,486,889.34

รวมเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 440,810,833.70 294,764,922.25 431,657,492.95 268,337,593.67

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 878,671,408.05 707,206,741.14 844,921,346.65 676,922,026.23

วงเงิน วงเงิน(ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงิน วงเงิน(ล้านบาท) งบการเงินรวม
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26.  หนี�สินตามสัญญาเช่า

           รายการเปลี�ยนแปลงของหนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  แสดงได้ดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ณ วันต้นปี 67,431,992.29 88,132,030.27 59,230,617.30 74,551,448.15

หนี�สินตามสัญญาเช่าที�เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 54,627,368.01 40,228,589.25 40,196,043.59 40,228,589.25

หนี�สินตามสัญญาเช่าลดลงในระหว่างปี (1,804,887.25) (310,078.50) (1,804,887.25) 0.00 

หัก: จ่ายชําระระหว่างปี (55,550,180.86) (60,618,548.73) (49,818,348.01) (55,549,420.10)

ณ วันสิ�นปี 64,704,292.19 67,431,992.29    47,803,425.63 59,230,617.30    

หัก: ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (36,463,274.04) (50,687,885.35) (30,909,223.84) (44,956,052.48)

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 28,241,018.15 16,744,106.94 16,894,201.79 14,274,564.82

           ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสัญญาเช่าที�รับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 56,942,012.47     64,968,351.09    51,315,465.55       59,700,818.22    

ต้นทุนทางการเงินจากหนี�สินตามสัญญาเช่า 2,218,696.61       3,014,460.73      1,941,905.05         2,490,952.63      

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าระยะสั�น 103,194,886.28   92,433,913.36    102,639,742.78     92,163,645.36 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์

อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 988,019.75          1,223,151.40      780,250.00            1,017,740.00      
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27. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

               เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

               กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื�อกับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี�ย

2564 2563 (ร้อยละต่อป)ี 2564 2563

กู้ยืมระยะยาวที� 1 500.00 500.00 4.00 351,150,000.00 500,000,000.00

กู้ยืมระยะยาวที� 2 511.45 511.45 MLR-margin 0.00 194,647,500.00

กู้ยืมระยะยาวที� 3 270.00 270.00 MLR-margin 131,281,600.00 119,650,400.00

กู้ยืมระยะยาวที� 4 304.00 0.00 MLR-margin 138,407,500.00 0.00

กู้ยืมระยะยาวที� 5 1,154.00 0.00 MLR-margin 600,000,000.00 0.00

กู้ยืมระยะยาวที� 6 269.00 0.00 MLR-margin 78,890,500.00 0.00

กู้ยืมระยะยาวที� 7 322.00 0.00 MLR-margin 69,959,500.00 0.00

หนังสือคํ�าประกัน 1 65.00 65.00 0.75 0.00 0.00

หนังสือคํ�าประกัน 2 27.00 27.00 0.75 0.00 0.00

หนังสือคํ�าประกัน 3 57.00 0.00 0.50 0.00 0.00

หนังสือคํ�าประกัน 4 66.00 0.00 0.50 0.00 0.00

3,545.45 1,373.45 1,369,689,100.00 814,297,900.00

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี�ย

2564 2563 (ร้อยละต่อป)ี 2564 2563

กู้ยืมระยะยาว 500.00 500.00 4.00 351,150,000.00 500,000,000.00

              วงเงินเงินกู้ยืมระยะยาว  คํ�าประกันโดยที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุข้อ 12)  และคํ�าประกันโดยกลุ่มบริษัท มีเงื�อนไข

      การชําระ ครบกําหนดชําระภายใน 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี นับจากวันที�ลงนาม และนับจากวันที�เบิกใช้ และชําระเงินต้นตามการปลอดจํานอง

      ห้องชุดในสัดส่วนร้อยละ 75 ของราคาขาย และส่วนที�เหลือวงเงินกู้ระยะยาว จํานวน 500 ล้านบาท มีเงื�อนไขการชําระภายใน 3 ปี  นับแต่

      วันที�เบิกเงินกู้แต่ละคราว

วงเงิน วงเงิน(ล้านบาท) งบการเงินรวม

วงเงิน วงเงิน(ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัท   จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ    ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรกงาน 

      (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้มีความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ได้แก่   ความเสี�ยงของ

      ช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

            ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

มูลค่าปัจจุบัน 99,978,300.04 92,891,888.04 73,484,315.00 67,076,807.00

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน ของประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

      ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 92,891,888.04 86,255,307.00 67,076,807.00 61,204,420.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี�ย 10,720,255.00 10,183,824.04 7,669,748.00 7,424,967.00 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,633,843.00) (3,547,243.00) (1,262,240.00) (1,552,580.00)

      ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ�นปี 99,978,300.04 92,891,888.04 73,484,315.00 67,076,807.00 
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28. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

            ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 9,234,561.00          8,833,548.04          6,598,391.00          6,451,486.00           

ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน 1,485,694.00          1,350,276.00          1,071,357.00          973,481.00              

รวม 10,720,255.00 10,183,824.04 7,669,748.00 7,424,967.00 

            กลุ่มบริษัท  รับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ต้นทุนขายสินค้า 1,827,606.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนงานก่อสร้าง 5,615,729.00 5,422,540.00 5,615,729.00 5,422,540.00           

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 147,228.02 28,154.00 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,129,691.98 4,733,130.04 2,054,019.00 2,002,427.00           

รวม 10,720,255.00 10,183,824.04 7,669,748.00 7,424,967.00 

            ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที�รายงาน 

( ร้อยละ )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด 1.19 - 2.52

อัตราเงินเฟ้อ 2.50

อัตราการขึ�นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน

สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี 8.00

สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี 7.00

สําหรับช่วงอายุไม่เกิน 40 - 55 ปี 6.00

สําหรับอายุ 55 ปีขึ�นไป 5.00

อัตราการขึ�นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน 3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน 0 - 25

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน 0 - 50

ข้อสมมติเกี�ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560 ("TMO17")
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28. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุ

      สมผล ณ วันที�รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื�นๆคงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ดังต่อไปนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อัตราคิดลด

     - เพิ�มขึ�น (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (7,641,108.00) (7,583,191.00) (5,960,818.00) (5,870,408.00)

     - ลดลง (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 8,708,309.00 8,657,403.00 6,816,718.00 6,735,457.00

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือน

     - เพิ�มขึ�น (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 11,409,599.00 10,230,103.00 8,782,312.00 7,818,566.00

     - ลดลง (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (10,076,717.00) (9,071,424.00) (7,721,651.00) (6,891,713.00)

อัตราการหมุนของพนักงาน

     - เพิ�มขึ�น (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) (12,336,920.00) (10,942,041.00) (9,767,463.00) (8,676,943.00)

     - ลดลง (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) 15,611,449.00 13,805,421.00 12,417,965.00 10,994,428.00

29. รายได้อื�น

               รายได้อื�นสําหรับปี สิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรจากการขายทรัพย์สิน 7,409.21 6,859.16 7,409.21 23,348.14

กําไรจากการขายเงินลงทุน 1,312,713.30 1,730,031.09 1,312,713.30 1,730,031.09

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 1,243,779.38 8,520,817.92 1,202,626.43 8,438,356.34

เงินปันผลรับ 0.00 0.00 126,099,961.00 0.00

รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน 1,370,521.61 2,355,989.85 1,370,521.61 2,355,989.85

อื�น ๆ 13,999,170.57 12,112,656.02 8,878,394.72 9,603,745.95

รวม 17,933,594.07 24,726,354.04 138,871,626.27 22,151,471.37
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30. ทุนสํารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ.  2535  ซึ�งกําหนดให้มีการจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ  5   ของกําไรสุทธิหักขาดทุน

      สะสม   (ถ้ามี)   เป็นทุนสํารองจนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนเท่ากับร้อยละ   10   ของทุนจดทะเบียน   ทุนสํารองนี�ไม่อาจนําไปจ่ายเป็น

      เงินปันผลได้

31. เงินปันผลจ่าย 

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ประจําปี 2564  เมื�อวันที� 22 เมษายน 2564  มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

      โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงาน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 123.47 ล้านบาท

      โดยได้จ่ายเมื�อวันที�  21 พฤษภาคม 2564

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2563 มีมติรับรองการจ่ายเงินปันผล 

       จากผลการดําเนินงาน สิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2562  ในอัตราหุ้นละ  0.80 บาท รวมเป็นเงิน  246.94 ล้านบาท  ตามที�ได้มีการจ่ายเป็น

       เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั�งที� 4/2563 เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

       ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 185.21 ล้านบาท โดยได้จ่ายเมื�อวันที� 30 เมษายน 2563

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย 

               ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที�สําคัญสําหรับปี สิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

      การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป 

                และงานระหว่างทํา(เพิ�มขึ�น)ลดลง (4,894,286.77) 5,424,997.60 0.00 0.00

      การเปลี�ยนแปลงในที�ดินและต้นทุนโครงการ

               ระหว่างก่อสร้าง(เพิ�มขึ�น)ลดลง (247,182,039.38) (135,750,171.89) 0.00 0.00

      ต้นทุนการกู้ยืม 5,706,371.57 14,784,192.25 0.00 0.00

      สินค้าซื�อมาเพื�อขาย 32,761,568.63 25,947,968.26 0.00 0.00

      ซื�อที�ดินและจ่ายค่าก่อสร้าง 246,617,761.15 222,599,460.86 0.00 0.00

      ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 2,498,044,538.59 2,678,407,778.78 2,498,044,538.59 2,678,407,778.78

      วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป 216,640,252.46 211,481,958.24 0.00 0.00

      ค่าเช่าเครื�องมืออุปกรณ์ 100,546,568.46 89,807,881.73 100,546,568.46 89,807,881.73

      ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 730,660,466.46 788,028,649.97 653,658,987.81 709,191,556.35

      ค่าตอบแทนผู้บริหาร 54,245,896.00 35,931,264.00 38,299,666.00 23,693,115.00

      ค่าตอบแทนกรรมการ 4,044,000.00 4,494,000.00 4,044,000.00 4,494,000.00

      ค่าเสื�อมราคา 39,793,541.91 41,159,739.23 16,330,814.33 15,218,057.75

      ค่าตัดจําหน่าย 58,765,275.02 66,629,449.10 52,465,130.86 60,615,731.01
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33. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

            ข้อมูลเกี�ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที�มีอยู่ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

      ต้นทุนการก่อสร้างที�เกิดขึ�นปรับปรุงด้วย

           กําไรหรือขาดทุนที�รับรู้จนถึงปัจจุบัน 12,021,624,137.18 11,888,041,071.89 12,390,385,024.23 12,038,628,354.67

      จํานวนเงินทั�งสิ�นที�กลุ่มบริษัทมีสิทธิเรียกร้องจาก

           ผู้จ้างสําหรับงานก่อสร้างซึ�งเป็นสินทรัพย์ 1,023,686,276.70 753,906,382.18 1,091,199,016.38 794,116,208.18

34. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

               กลุ่มบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ไทยมั�นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติ

      กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ   พ.ศ.  2530    ภายใต้การจัดการของบริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)   เป็นผู้จัดการ

      กองทุนฯ  ซึ�งตามระเบียบของกองทุนฯ  พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ  ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง  กลุ่มบริษัท จ่ายสมทบ

      ในอัตราร้อยละ 2   โดยมีเงื�อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเงื�อนไข เมื�อสมาชิกนั�น ๆ  ครบเกษียณ ตาย หรือ

      ลาออกจากการเป็นสมาชิก

34. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ (ต่อ)

กลุ่มบริษัท บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 6,025,511.63          6,174,446.68          5,049,871.00          5,205,332.00           

35. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

              ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

      จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กับกรรมการ ในฐานะผู้บริหาร

              กลุ่มบริษัท    มีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศ

      ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   อันได้แก่   ผู้จัดการ   หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรก

      ต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับผู้บริหารรายที� 4 ทุกราย 
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36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน

36.1  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้าง  บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล จํากัด   ขายพื�นคอนกรีตอัดแรง บริษัท พรีบิลท์  โฮลดิ�ง จํากัด   ดําเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื�น  และบริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลทางการเงิน 

          จําแนกตามส่วนงาน  สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีดังต่อไปนี� 

          ( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

อื�นๆ

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

        รายได้จากการก่อสร้าง และขาย 3,904,859,477.84 3,902,483,839.63 452,859,971.33 437,967,241.01 488,645,177.99 128,328,379.18 0.00 0.00 (281,572,820.93) (189,410,090.46) 4,564,791,806.23 4,279,369,369.36

        ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย (3,525,309,426.66) (3,597,681,472.09) (355,842,118.38) (351,145,061.37) (355,705,176.61) (92,712,889.49) 0.00 0.00 268,762,040.90 190,439,446.73 (3,968,094,680.75) (3,851,099,976.22)

        กําไรขั�นต้น 379,550,051.18 304,802,367.54 97,017,852.95 86,822,179.64 132,940,001.38 35,615,489.69 0.00 0.00 596,697,125.48 428,269,393.14

        รายได้อื�น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,713,555.07 68,826,354.04 (141,779,961.00) (44,100,000.00) 17,933,594.07 24,726,354.04

        ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 0.00 0.00 (7,965,497.04) (6,501,604.18) (48,188,862.03) (24,375,961.32) 0.00 0.00 (56,154,359.07) (30,877,565.50)

        ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (147,517,984.45) (141,578,114.49) (46,910,844.34) (43,561,709.16) (23,133,898.79) (21,600,321.68) (234,356.55) (186,021.90) 491,022.66 1,440,312.85 (217,306,061.47) (205,485,854.38)

        ค่าตอบแทนกรรมการ (4,044,000.00) (4,494,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,044,000.00) (4,494,000.00)

        รายได้ทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,052,053.75 82,187,202.11 (85,283,175.13) (56,232,055.93) 10,768,878.62 25,955,146.18

        ต้นทุนทางการเงิน (22,393,773.09) (22,844,925.23) (358,127.90) (587,643.21) (39,866,623.16) (29,479,589.43) (50,611,745.16) (35,465,479.42) 64,093,602.93 43,560,476.93 (49,136,666.38) (44,817,160.36)

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,937,604.87 13,065,468.33 14,937,604.87 13,065,468.33

รวมค่าใช้จ่าย (173,955,757.54) (168,917,039.72) (55,234,469.28) (50,650,956.55) (111,189,383.98) (75,455,872.43) 45,205,952.04 46,535,700.79 (300,934,603.43) (246,653,965.73)

        กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 205,594,293.64 135,885,327.82 41,783,383.67 36,171,223.09 21,750,617.40 (39,840,382.74) 204,919,507.11 115,362,054.83 313,696,116.12 206,341,781.45

        รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (60,472,731.69) (40,785,393.05) (8,875,367.79) (7,565,747.38) (5,889,995.83) 7,049,394.35 3,164,291.33 626,357.66 (72,073,803.98) (40,675,388.42)

        กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 145,121,561.95 95,099,934.77 32,908,015.88 28,605,475.71 15,860,621.57 (32,790,988.39) 208,083,798.44 115,988,412.49 241,622,312.14 165,666,393.03

36.2  สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ�งดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั�นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจําแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี� 

36.3  ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ .

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 3 ราย และ 4 ราย เป็นจํานวนเงินประมาณ 3,235.26 ล้านบาท และ 3,206.96 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพื�นคอนกรีต ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายการตัดบัญชี รวม
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37. ภาษีเงินได้

      37.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี�

                ( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

     ภาษีเงินได้สําหรับปี 96,598,404.86 42,282,545.19 86,265,674.70 34,577,302.84

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

        ผลแตกต่างชั�วคราวและการกลับ

         รายการผลแตกต่างชั�วคราว (24,524,600.88) (1,607,156.77) (25,792,943.01) 6,208,090.21

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,073,803.98 40,675,388.42 60,472,731.69 40,785,393.05

      37.2  รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที�ใช้ สําหรับปี

                 สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สามารถแสดงได้ดังนี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 313,696,116.12    206,341,781.45    404,498,636.99    207,386,170.19

อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

     คูณอัตราภาษี 62,739,223.22 41,268,356.29 80,899,727.40 41,477,234.04

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

     ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถนํามาหักภาษี

            และรายได้ที�ได้รับยกเว้น 33,859,181.64 1,014,188.90 5,365,947.30 (6,899,931.20)

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ

            เกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

            การกลับรายการ (24,524,600.88) (1,607,156.77) (25,792,943.01) 6,208,090.21

รวม 9,334,580.76 (592,967.87) (20,426,995.71) (691,840.99)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,073,803.98 40,675,388.42 60,472,731.69 40,785,393.05

อัตราภาษีเงินได้ที�แท้จริงร้อยละ 23 20 15 20 
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38. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

      38.1  ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ   มีภาระหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น จากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกันให้

              กับบริษัทอื�น เพื�อคํ�าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง     และการจ่ายชําระหนี�   วงเงินรวม  6,888.20 ล้านบาท และ 

              6,110.69 ล้านบาท ใช้ไปจํานวน 1,907.04 ล้านบาท และ 1,418.61 ล้านบาท ตามลําดับ ภาระหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น  คํ�าประกัน

              โดยการจํานําเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 22)

      38.2  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพื�อเป็นประกันเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

              การปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง  และเงินประกันผลงาน  จํานวน 727.38 ล้านบาท  และ  717.16  ล้านบาท ตามลําดับ 

      38.3 ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2564 บริษัท  พรีบิลท์  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด    มีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายชําระค่าที�ดินตามข้อตกลง

              และสัญญาในส่วนที�เหลืออีก 64.30  ล้านบาท

      38.4 ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท  พรีบิลท์  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด    มีภาระผูกพันว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

              โครงการที�ทําสัญญาแล้ว จํานวน 70.36 ล้านบาท และ 43.82 ล้านบาท ตามลําดับ

      38.5  ณ   วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัท  พรีบิลท์  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด   มีภาระผูกพันตามสัญญาค่าจ้างบริหารงาน 

              สัญญามีอายุ 1 ปี  โดยมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าจ้างบริหารงานในอนาคต จํานวน 1.50 ล้านบาท ตามลําดับ

      38.6  เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน 2562  บริษัทฯ ได้ยื�นฟ้องผู้รับเหมารายหนึ�งกับพวกละเมิดผิดสัญญา  เรียกค่าเสียหาย จํานวนทุนทรัพย์ 

               12,092,412.00 บาท ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี คดีอยู่ระหว่างยื�นอุทธรณ์ และต่อมาเมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2563 และ เมื�อ 21 กันยายน 

               2563 ผู้รับเหมารายดังกล่าวได้ฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างทําของให้ชําระเงิน

               ค่าจ้าง และเรียกให้ชําระเงินประกันผลงานคืน    จํานวนทุนทรัพย์  32,036,433.76  บาท  และ   8,317,803.14  บาท  ตามลําดับ 

                คดีดังกล่าวอยู่ในขั�นตอนการนัดสืบพยาน และรอคําสั�งพิพากษาจากศาล ตามลําดับ

39. เครื�องมือทางการเงิน

      39.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที�สําคัญ      วิธีการที�ใช้ซึ�งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้ การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับ

      สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4

      39.2  ความเสี�ยงด้านสินเชื�อ

               กลุ่มบริษัท มีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี�ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี�ที�กลุ่มบริษัทคาดว่า

      อาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงิน     ผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที�จะบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นให้เพียงพอ

      กับโอกาสที�จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

      39.3  ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

              ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ�งก่อให้เกิดความเสียหาย

      แก่กลุ่มบริษัท    กลุ่มบริษัท  มีนโยบายในการป้องกันความเสี�ยงนี�โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรียกเก็บเงินล่วงหน้า

      ก่อนเริ�มดําเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที�ทําเสร็จ      สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม

      บัญชีของสินทรัพย์หลังหักผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น  ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงที�เกิดจากการไม่ปฏิบัติ

      ตามสัญญา

     39.4  ความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย

              ความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย   เกิดจากการที�อัตราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนไป     ซึ�งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริษัทในปี

     ปัจจุบันและปีต่อ ๆ ไป กลุ่มบริษัท มีความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย เนื�องจากสัญญาบางส่วน จะกําหนดอัตราดอกเบี�ยลอยตัว 

     และแล้วแต่ผู้ให้กู้และผู้กู้จะตกลงกัน ข้อมูลเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย ซึ�งแสดงได้ดังนี�
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

     ( หน่วย : บาท )

     งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี�ยปรับ อัตราดอกเบี�ย ไม่มี อัตราดอกเบี�ย

หมายเหตุ ขึ�นลงตามราคาตลาด คงที� อัตราดอกเบี�ย รวม ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 665,994,881.23 13,814,688.43 225,000.00 680,034,569.66 0.10 - 0.25

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 0.00 41,594,890.77 262,011,911.07 303,606,801.84 0.20 - 1.45

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 0.00 0.00 616,989,865.58 616,989,865.58 0.00 

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 9 0.00 0.00 493,843,665.51 493,843,665.51 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10 31,000,000.00 133,640,000.00 0.00 164,640,000.00 MLR, 4.275

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 15 0.00 0.00 221,813,324.60 221,813,324.60 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 22 20,000,000.00 170,155,560.30 0.00 190,155,560.30 0.20 - 1.45

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลักประกัน 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.50 

หนี�สินทางการเงิน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 (MLR-margin), 2

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 0.00 878,671,408.05 878,671,408.05 0.00 

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 0.00 256,412,761.80 256,412,761.80 0.00 

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 1,018,539,100.00 351,150,000.00 0.00 1,369,689,100.00 (MLR-margin), 4

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 64,704,292.19 0.00 64,704,292.19 4.00 

( หน่วย : บาท )

     งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี�ยปรับ อัตราดอกเบี�ย ไม่มี อัตราดอกเบี�ย

หมายเหตุ ขึ�นลงตามราคาตลาด คงที� อัตราดอกเบี�ย รวม ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 731,895,907.85 13,745,989.53 14,225,000.00 759,866,897.38 0.20 - 0.375

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 0.00 40,269,548.69 509,455,418.39 549,724,967.08 0.20 - 1.45

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 0.00 0.00 438,100,957.33 438,100,957.33 0.00 

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 9 0.00 0.00 431,811,378.52 431,811,378.52 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10 50,000,000.00 44,793,271.00 0.00 94,793,271.00 MLR, 2.00 - 4.275

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 15 0.00 0.00 166,156,284.39 166,156,284.39 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 16 0.00 84,807,699.46 0.00 84,807,699.46 6.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 22 20,000,000.00 139,777,125.00 0.00 159,777,125.00 0.20 - 1.45

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลักประกัน 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.50 

หนี�สินทางการเงิน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 738,407,500.00 30,000,000.00 0.00 768,407,500.00 (MLR-margin), 2

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 0.00 707,206,741.14 707,206,741.14 0.00 

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 0.00 266,602,882.12 266,602,882.12 0.00 

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 314,297,900.00 500,000,000.00 0.00 814,297,900.00 (MLR-margin), 4

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 67,431,992.29 0.00 67,431,992.29 4.00 

รายการ

รายการ
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

     ( หน่วย : บาท )

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี�ยปรับ อัตราดอกเบี�ย ไม่มี อัตราดอกเบี�ย

หมายเหตุ ขึ�นลงตามราคาตลาด คงที� อัตราดอกเบี�ย รวม ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 379,443,290.01 13,814,688.43 0.00 393,257,978.44 0.10 - 0.25

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 0.00 41,594,890.77 255,608,761.23 297,203,652.00 0.20 - 1.45

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 0.00 0.00 659,872,756.87 659,872,756.87 0.00 

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 9 0.00 0.00 498,373,501.35 498,373,501.35 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10 31,000,000.00 1,387,681,287.64 0.00 1,418,681,287.64 MLR, 4.00

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 15 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 22 20,000,000.00 170,155,560.30 0.00 190,155,560.30 0.20 - 1.45

หนี�สินทางการเงิน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.00 

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 0.00 844,921,346.65 844,921,346.65 0.00 

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 0.00 250,743,422.30 250,743,422.30 0.00 

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 351,150,000.00 0.00 351,150,000.00 4.00 

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 47,803,425.63 0.00 47,803,425.63 4.00 

     ( หน่วย : บาท )

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี�ยปรับ อัตราดอกเบี�ย ไม่มี อัตราดอกเบี�ย

หมายเหตุ ขึ�นลงตามราคาตลาด คงที� อัตราดอกเบี�ย รวม ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 542,300,085.19 13,745,989.53 0.00 556,046,074.72 0.20 - 0.375

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 0.00 40,269,548.69 503,093,421.50 543,362,970.19 0.20 - 1.45

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 0.00 0.00 464,674,240.60 464,674,240.60 0.00 

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 9 0.00 0.00 420,663,963.27 420,663,963.27 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10 50,000,000.00 1,015,000,000.00 0.00 1,065,000,000.00 MLR, 2.00 - 4.257

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 15 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 16 0.00 84,807,699.46 0.00 84,807,699.46 6.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 22 20,000,000.00 139,777,125.00 0.00 159,777,125.00 0.20 - 1.45

หนี�สินทางการเงิน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.00 

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 0.00 676,922,026.23 676,922,026.23 0.00 

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 0.00 263,076,009.57 263,076,009.57 0.00 

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 4.00 

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 59,230,617.30 0.00 59,230,617.30 4.00 

รายการ

รายการ
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

     39.5  ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

              กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากไม่มีรายการลูกหนี�และเจ้าหนี�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

     39.6  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

          กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง   โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัท 

     และเพื�อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

          รายละเอียดการครบกําหนดชําระของ หนี�สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ�งคิดจาก

     กระแสเงินสดที�ยังไม่คิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 878,671,408.05 0.00 878,671,408.05

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 256,412,761.80 0.00 256,412,761.80

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 0.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 36,463,274.04 28,241,018.15 64,704,292.19

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 0.00 1,201,547,443.89 1,397,930,118.15 2,599,477,562.04

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 844,921,346.65 0.00 844,921,346.65

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 250,743,422.30 0.00 250,743,422.30

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 30,909,223.84 16,894,201.79 47,803,425.63

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 0.00 1,146,573,992.79 368,044,201.79 1,514,618,194.58
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

หมายเหตุ เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 768,407,500.00 0.00 768,407,500.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 707,206,741.14 0.00 707,206,741.14

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 266,602,882.12 0.00 266,602,882.12

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 0.00 814,297,900.00 814,297,900.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 50,687,885.35 16,744,106.94 67,431,992.29

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 0.00 1,792,905,008.61 831,042,006.94 2,623,947,015.55

( หน่วย : บาท )

หมายเหตุ เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 25 0.00 676,922,026.23 0.00 676,922,026.23

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 263,076,009.57 0.00 263,076,009.57

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27 0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 26 0.00 44,956,052.48 14,274,564.82 59,230,617.30

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 0.00 1,004,954,088.28 514,274,564.82 1,519,228,653.10

     39.7  ราคายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

              สินทรัพย์ทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น ลูกหนี�การค้าและ

     ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น เงินให้กู้ยืมระยะสั�น   หนี�สินทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบด้วย  เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี�การค้าและ

    เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น  และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

              ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี�ผู้บริหารเชื�อว่ากลุ่มบริษัท  ไม่มีความเสี�ยงจากเครื�องมือทางการเงิน

    ที�มีนัยสําคัญ

งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

     มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี�สินทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี�

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กําไรหรือขาดทุน ตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 680,034,569.66 680,034,569.66 680,034,569.66

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 262,011,911.07 41,594,890.77 303,606,801.84 303,606,801.84

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 616,989,865.58 616,989,865.58 616,989,865.58

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 164,640,000.00 164,640,000.00 164,640,000.00

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 493,843,665.51 493,843,665.51 493,843,665.51

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 198,835,077.75 22,978,246.85 221,813,324.60 221,813,324.60

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 0.00 190,155,560.30 190,155,560.30 190,155,560.30

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลักประกัน 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 460,846,988.82 2,306,294,498.37 2,767,141,487.19 2,767,141,487.19

หนี�สินทางการเงิน 

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 878,671,408.05 878,671,408.05 878,671,408.05

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 256,412,761.80 256,412,761.80 256,412,761.80

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 0.00 64,704,292.19 64,704,292.19 64,704,292.19

รวมหนี�สินทางการเงิน 0.00 2,599,477,562.04 2,599,477,562.04 2,599,477,562.04

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กําไรหรือขาดทุน ตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 759,866,897.38 759,866,897.38 759,866,897.38

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 509,455,418.39 40,269,548.69 549,724,967.08 549,724,967.08

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 438,100,957.33 438,100,957.33 438,100,957.33

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 94,793,271.00 94,793,271.00 94,793,271.00

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 431,811,378.52 431,811,378.52 431,811,378.52

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 108,835,077.75 57,321,206.64 166,156,284.39 166,156,284.39

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 84,807,699.46 84,807,699.46 84,807,699.46

งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

รวม

งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

รวม
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กําไรหรือขาดทุน ตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 0.00 159,777,125.00 159,777,125.00 159,777,125.00

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลักประกัน 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 618,290,496.14 2,066,948,084.02 2,685,238,580.16 2,685,238,580.16

หนี�สินทางการเงิน 

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 0.00 768,407,500.00 768,407,500.00 768,407,500.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 707,206,741.14 707,206,741.14 707,206,741.14

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 266,602,882.12 266,602,882.12 266,602,882.12

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 814,297,900.00 814,297,900.00 814,297,900.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 0.00 67,431,992.29 67,431,992.29 67,431,992.29

รวมหนี�สินทางการเงิน 0.00 2,623,947,015.55 2,623,947,015.55 2,623,947,015.55

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กําไรหรือขาดทุน ตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 393,257,978.44 393,257,978.44 393,257,978.44

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 255,608,761.23 41,594,890.77 297,203,652.00 297,203,652.00

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 659,872,756.87 659,872,756.87 659,872,756.87

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 498,373,501.35 498,373,501.35 498,373,501.35

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 108,835,077.75 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 0.00 190,155,560.30 190,155,560.30 190,155,560.30

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 364,443,838.98 3,297,793,675.07 3,662,237,514.05 3,662,237,514.05

หนี�สินทางการเงิน

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 844,921,346.65 844,921,346.65 844,921,346.65

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 250,743,422.30 250,743,422.30 250,743,422.30

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 0.00 47,803,425.63 47,803,425.63 47,803,425.63

รวมหนี�สินทางการเงิน 0.00 1,514,618,194.58 1,514,618,194.58 1,514,618,194.58

งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

รวม
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39. เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กําไรหรือขาดทุน ตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 556,046,074.72 556,046,074.72 556,046,074.72

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 503,093,421.50 40,269,548.69 543,362,970.19 543,362,970.19

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 464,674,240.60 464,674,240.60 464,674,240.60

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 1,065,000,000.00 1,065,000,000.00 1,065,000,000.00

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 420,663,963.27 420,663,963.27 420,663,963.27

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 108,835,077.75 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.00 84,807,699.46 84,807,699.46 84,807,699.46

เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน 0.00 159,777,125.00 159,777,125.00 159,777,125.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 611,928,499.25 2,791,238,651.74 3,403,167,150.99 3,403,167,150.99

หนี�สินทางการเงิน 

     เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 0.00 676,922,026.23 676,922,026.23 676,922,026.23

     เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน 0.00 263,076,009.57 263,076,009.57 263,076,009.57

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

     หนี�สินตามสัญญาเช่า 0.00 59,230,617.30 59,230,617.30 59,230,617.30

รวมหนี�สินทางการเงิน 0.00 1,519,228,653.10 1,519,228,653.10 1,519,228,653.10

     กลุ่มบริษัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี�

           มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคํานวณโดยประเมินและพิจารณาจากการ เปลี�ยนแปลงในฐานะทางการเงินและ

    ผลการดําเนินงานของกิจการที�ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื�น ๆ ซึ�งสรุปได้ว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมและ  โดยใช้เทคนิค

    การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวิธีในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอื�น

          ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
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40. การบริหารจัดการทุน

              วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง

       และการดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม

              ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีอัตราส่วนหนี�สินต่อทุนสรุปได้ดังนี�

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน 1.68 1.71 1.20 1.26

41. เหตุการณ์ภายหลังวันที�ในงบการเงิน


               ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ�นสุด

       วันที� 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 123.47 ล้านบาท ทั�งนี�มติดังกล่าวจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญ

       ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป

42. การวัดมูลค่ายุติธรรม

               ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564  กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม

       ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะดังนี�

(หน่วย: บาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

      งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 0.00 262,011,911.07 0.00 262,011,911.07

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 0.00 0.00 198,835,077.75 198,835,077.75

รวม 0.00 262,011,911.07 198,835,077.75 460,846,988.82

(หน่วย: บาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

       งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 0.00 255,608,761.23 0.00 255,608,761.23

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

รวม 0.00 255,608,761.23 108,835,077.75 364,443,838.98

               ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม

43. การอนุมัติงบการเงิน

               งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั  

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปีไดแ้สดง

ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัแลว้   ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ

กระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้

บริษทัไดม้อบหมายให้  นายณฐ หงศ์ลดารมภ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ  นายณฐ หงศล์ดารมภ ์กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ              ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

2 นายสิทธิพร  ศรีนวลนดั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

3 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

 

 ช่ือ             ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
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1.1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่ 10  มนีาคม 2565 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

นายศิริชยั สมบติัศิริ 

 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

14 ก.ย. 59 

 

 

 

69 -  Advanced Management Program, 

Harvard Business School 

-  M.B.A.-Finance, University of 

Southern California 

-  บญัชี (เกียรตินิยมดี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  หลกัสูตร Capital market Academy 

Leadership Program : 2007 จากสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน 

-  หลกัสูตร วปอ. 4515 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่นท่ี 25/2004 

 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

เม.ย.63 – ปัจจุบนั 

 

ธ.ค.60 – ปัจจุบนั 

ก.ย.59 – ปัจจุบนั 

เม.ย.53 – ปัจจุบนั 

ม.ค.56 – เม.ย.64 

 

 

มิ.ย.60 – ปัจจุบนั 

ม.ค.57 – ปัจจุบนั 

ม.ค.57 – มิ.ย.60 

 

 

 

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ.นํ้าตาลบุรีรัมย ์

 

บมจ.พรีบิลท ์

บมจ.พรีบิลท ์

บมจ.โอเอชทีแอล 

บมจ.นํ้าตาลบุรีรัมย ์

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

 

ผลิตนํ้าตาล 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมาก่อสร้าง 

โรงแรมและภตัตาคาร 

ผลิตนํ้าตาล 

 

 

ธนาคาร 

ธนาคาร 

ธนาคาร 

นายวิโรจน ์ เจริญตรา 

  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

57 -ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง  

George Washington University, U.S.A. 

-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN 

รุ่นท่ี 10/2004 

18.32 

 

(เม่ือรวมสดั 

ส่วนการถือหุ้น

โดยบุตรสาวคือ 

นางสาว 

นภสัสร เจริญ

ตราและบุตร 

ชายนายวีริศ 

-  

ธ.ค.60 - ปัจจุบนั 

ก.พ.47 - ปัจจุบนั 

 

 

พ.ค.64 – ปัจจุบนั 

ต.ค.63 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

บมจ. พรีบิลท ์

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.บริหารสินทรัพยช์โย เจวี 

บจก.รีโว พร็อพเพอร์ต้ี 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

บริหารสินทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

10 ก.พ. 47 

 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP  รุ่นท่ี 13/2004 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 25 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20 

-ปริญญาบตัร จากวิทยาลยั  

ป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร วปอ. 

รุ่นท่ี 26 

- หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือ

ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 7 

 

เจริญตรา  

รวมแลว้มี

สดัส่วนการถือ

หุ้น 26.33%) 

พ.ย.62 – ปัจจุบนั 

ก.ย.62 – ปัจจุบนั 

ต.ค.61 – ปัจจุบนั 

มิ.ย.61 – ปัจจุบนั 

ก.ค.61 – ปัจจุบนั 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 

 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บจก.เอน็ริช วิลลา 

บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั 

บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.ชินวะ เอส 39  

บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

 

บจก.พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 

บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 

นายศราวธุ บุษยรัตน ์

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

10 ก.พ. 47 

73 -M.A (Economics) Old Dominion 

University, Virginia, U.S.A 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  

AACP รุ่นท่ี 29/2018 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  

DCP รุ่นท่ี 41/2004 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

มี.ค.54 – ปัจจุบนั 

 

ก.พ.47 – ปัจจุบนั 

ต.ค.61 – ปัจจุบนั 

 

 

ส.ค.54 – ปัจจุบนั 

 

 

 

กรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์ 

 

บมจ. พรีบิลท ์ 

บมจ.คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ 

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ 

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

 

 

พฒันาและใหบ้ริการ

ดา้นเทคโนโลย ี
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

10 ก.พ. 47 

 

59 -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา 

University of Maryland, U.S.A. 

-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 

University of Missouri, U.S.A. 

-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

AACP รุ่นท่ี 29/2018 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่นท่ี 11/2004 

 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

ก.พ.47 - ปัจจุบนั 

 

มี.ค.63 - ปัจจุบนั 

พ.ค.61 – เม.ย.64 

 

 

2537 -  ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

อาจารยป์ระจาํภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

 

บมจ.ซีวิลเอนจิเนียร่ิง 

บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

บริษทัท่ีปรึกษา 

 

 

สถานศึกษา 

 

 

 

นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั 

 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

21 เม.ย.2548 

57 -ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-M.Sc. University of London 

-Fellowship  Royal College of 

Surgeons of Glasgow, U.K.  

-ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DCP  รุ่นท่ี 69/2006 (ไดรั้บวฒิุบตัรจาก

0.03% 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

เม.ย.48-ปัจจุบนั 

 

 

ต.ค.60 - ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

 

ก.พ.65 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 

สมาคมศลัยแพทยร์ะบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

สมาคมศิษยเ์ก่าแพทยศาสตร์ ศิริราช ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

สมาคมวิชาชีพ 

 

สมาคมวิชาชีพ 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

การผา่นการสอบ Director Examination 

จาก สถาบนั IOD แห่งประเทศไทยและ

ออสเตรเลีย) 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  

FN รุ่นท่ี 25/2006 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP  รุ่นท่ี 46/2005 

-วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 61 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง (บ.ย.ส.)รุ่นท่ี 19 

-หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพ่ือ

ประชาธิปไตย (นธป.)รุ่นท่ี 5 

 

  

 

 

นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

14 มิ.ย. 50 

58 -ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

-ปริญญาโท การเงิน  Georgia State  

University, USA 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

AACP รุ่นท่ี 29/2018 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

มี.ค.54 – ปัจจุบนั 

มิ.ย.50 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

บมจ. พรีบิลท ์

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.นานมัง่มี บิสซิเนส 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

ใหเ้ช่าหอ้งพกั 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่นท่ี 67/2007 

 

นายณฐ หงศล์ดารมภ ์

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

เลขานุการบริษทั 

 

เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี

และการเงิน 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

13 ก.ค. 60 

52 -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

-ประกาศรับรองความรู้สาํหรับการ

ปฏิบติังานในงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(FA License)  

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

CSP  รุ่นท่ี 69/2016 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่นท่ี 124/2016 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

APCG รุ่นท่ี  20/2015 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

ก.ค.60 – ปัจจุบนั 

พ.ย.59 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 

 

ต.ค.63 – ปัจจุบนั 

พ.ย.62 – ปัจจุบนั 

ก.ย.62 – ปัจจุบนั 

มิ.ย.61 – ปัจจุบนั 

ก.ค.61 – ปัจจุบนั 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 

 

ต.ค.60 – ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

เม.ย.60 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ.พรีบิลท ์

บมจ. พรีบิลท ์

บมจ. พรีบิลท ์

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.รีโว พร็อพเพอร์ต้ี 

บจก.เอน็ริช วิลลา 

บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.ชินวะ เอส 39  

บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

 

บจก.พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป 

บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมาก่อสร้าง 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 

230      บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)



ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

นายสุเทพ ธาระวาส 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

20 ธ.ค. 60 

 

 

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมาย

ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร

การเมืองการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหาร

ระดบัสูง รุ่นท่ี 11 (ปปร.11) สถาบนั

พระปกเกลา้ 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรวิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 2556 (วปอ. 

2556) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

ELP รุ่น 9/2017 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

RNG รุ่น 8/2016 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

ธ.ค.60 – ปัจจุบนั 

เม.ย.53 – ปัจจุบนั 

 

 

มิ.ย.62 – ปัจจุบนั 

ธ.ค.57 - ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ 

ผูช่้วยกรรมการผุจ้ดัการอาวโุส 

 

 

กรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ.พรีบิลท ์

บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง 

 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บจก.เคานเ์ซลล่ิง โซลูชัน่ส์ 

บมจ.เค พี เอน็ กรีน เอน็เอนจี โซลูชัน่ 

 

บจก.เด่น พนักิโล 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

ใหบ้ริการทางยกระดบั 

 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

หมุนเวียน 

ใหเ้ช่าศูนยบ์ริการคาร์

แคร์ 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

AACP รุ่น 16/2014 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่น 106/2013 

 

พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

20 ธ.ค. 60 

 

 

70 -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสังคม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 19 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 

-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้น

วิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 4  

-  หลกัสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้าง

เครือข่ายนวตักรรม โดยสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(BRAIN) รุ่นท่ี 3 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

ธ.ค.60 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ.พรีบิลท ์

 

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

และพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 13 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการ

บริหารงานพฒันาเมือง. (NIDA )รุ่นท่ี 2 

-  หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือ

ประชาธิปไตย( นธป.)รุ่นท่ี 5 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 

DAP รุ่นท่ี 162/2019 

 

นายสิทธิพร  ทรวงแสวง 69 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-Associate Civil Engineer No 6143 

0.00 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

2549 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้าง 

 

 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

  

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

นายชยัรัตน ์ สุวพฒัน ์ 52 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP 

รุ่นท่ี  123/2016 

0.06% 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

-  

2549 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวโุส 

 

 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

นายพูลสิน  ชาตะกลู 52 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั

0.00 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

-  

2548 - ปัจจุบนั 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุน 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

รามคาํแหง 

 

ในบริษทัฯ) 

นางสาวบุษรา  อมรพุทธพล 

 

เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและ

เง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชี

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

46 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

-ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

-หลกัสูตร E-Learning วิชา สารสนเทศ

ทางการบญัชี 1-2 จาํนวน 15 ชัว่โมง 

โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

-TFRS 16 สัญญาเช่าและประเดน็ 

Deferred Tax จาํนวน 6 ชัว่โมง โดย 

บริษทัฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

จาํกดั 

 

0.05% 

 

(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง

เขา้ถือหุ้น

ในบริษทัฯ) 

  

ส.ค.58 - ปัจจุบนั 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

(รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชี) 

 

บริษทัจดทะเบยีน 

บมจ. พรีบิลท ์

 

 

รับเหมาก่อสร้าง 

 

 
รายละเอยีดการอบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงนิ และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบญัชี 
1. ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ มีดงัน้ี 
    - หลกัสูตร E-Learning วชิา การวเิคราะห์งบการเงิน     โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ   จาํนวน CPD  การบญัชี 7 ชัว่โมง 
     - หลกัสูตร E-Learning วชิา งบกระแสเงินสด (Cash Flow)    โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ   จาํนวน CPD  การบญัชี  7 ชัว่โมง   
     - หลกัสูตร E-Learning วชิา มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ   จาํนวน CPD  การบญัชี 7 ชัว่โมง  
     - หลกัสูตร E-Learning วชิา สารสนเทศทางการบญัชี 2    โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ   จาํนวน CPD  การบญัชี 9 ชัว่โมง 
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1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เน่ืองจากนายวลิาศ  ปิลกศิริ ท่ีดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ ตั้งแต่ 9 กรกฎคม 2551 ไดข้อลาออกจาก

ตาํแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559   ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง

ท่ี 11/2559  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ ง นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์ ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ

บริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั  

 

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัทฯ 

1. มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการ

บริษทัฯได้แก่ หน้าท่ีของกรรมการ หน้าท่ีของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ขอ้มูล ข่าวสาร เพ่ือพฒันาการปฎิบัติงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2. ปฎิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอยู่

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระทาํการใดๆ อนัจะก่อให้เกิด

ผลเสียต่อช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลบัของ

บริษทัฯไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้ งภายในและ

ภายนอกบริษทัฯ 

 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 
หน้าทีต่ามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมดีงันี ้
1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

  ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี

ของบริษทั 
 ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงาน

การมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมายดงัน้ี 

 ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฎิบติัดา้นการกาํกบั

ดูแลในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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 ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานกลต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและสาธารณชน 

ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท บริษัท

รายชื่อ PREB PCM PBH PRE-D PPA PPD SHINWA REVO-D REVO-P SPV1 ENRICH CHAYO

นายศิริชัย  สมบัติศิริ X

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

นายแพทย์สิทธิพร  ศรีนวลนัด  A , /  A , /  A , /

นายศราวุธ  บุษยรัตน์  Y

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง  Y

นายประสงค์  ประภัสสราทิตย์  Y

นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /  A , /

นายสุเทพ  ธาระวาส /

พลตํารวจตรี จตุรงค์  ภุมรินทร์ /

หมายเหต:ุ

/ = กรรมการ                    X=ประธานกรรมการ                      //=กรรมการผู้จัดการ    

Y=กรรมการตรวจสอบ        A= กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

PREB  = บมจ.พรีบิลท์ PCM  = บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล PBH    = บจ.พรีบิลท์ โฮลดิ้ง PRE-D    = บจ.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์

PPA    = บจ.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป PPD     = บจ.พรีเมี่ยม เพลส ดีเวลลอปเม้นท์ SHINWA  =บจ.ชินวะ เอส 39 REVO-D = บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์

SPV 1  =บจ.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน CHAYO  = บจ.บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี ENRICH   =บจ.เอ็นริช วิลลา REVO-P = บจก.รีโว พร็อพเพอร์ตี้

บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า เงินลงทุนอื่น
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3. ประวติัการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา 
  - ไม่มี - 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
 

รายชื่อบริษัท

รายชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ�ง จํากัด บริษัท พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

นายวิโรจน์  เจริญตรา  A , /  A , /  A , /

นายแพทย์สิทธิพร  ศรีนวลนัด  A , /  A , /

นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์  A , /  A , /  A , /

นายทรงศักดิ� จันทร์แสนตอ  A , /

หมายเหต:ุ

/ = กรรมการ                          //=กรรมการผู้จัดการ         A= กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 

บริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัตงิานของบริษทั        

 บริษทัไดว้า่จา้ง “บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จาํกดั” เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยมีการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี เพ่ือติดตามและตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย สอบทาน ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซ่ึงมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ/คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช่วงเวลา 
 

ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ - หวัหนา้งานตรวจสอบ

ภายใน 

- เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7133 

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา Financial Accounting and Assurance

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตบพติรพิมุข จกัรวรรดิ  

- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสูตร ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และภาษีอากรระหวา่งประเทศ 

- วุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 7 สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

- วุฒิบัตรโครงการ “การพฒันาผูส้อบบัญชีตลาดทุน” สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

- วุฒิบตัรจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ หลกัสูตร “เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม

สาํนกังานสอบบญัชี เพื่อการรับรองคุณภาพภายใตม้าตรฐาน ISQC1 รุ่นท่ี 3 

- วุฒิบตัร จากสมาคมสโมสรนกัลงทุน หลกัสูตร “วิธีปฏิบติัหลงัไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน”  

 

 

 

 

 

2557 -  ปัจจุบนั 

 

 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

 

2543 - 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการบริหาร 

ดา้นการตรวจสอบ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

บริษทั  พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั ออนเนอร์ ออดิท แอนด ์แอดไว

ซอร่ี จาํกดั 

 

บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
 

ช่วงเวลา 
 

ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ - หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

- เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

 

- การอบรมสมัมนาอ่ืน ๆ (ในช่วงปี 2559 - 2564) 

- การป้องกนัความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน (ปี 2562) 

- นกับริหารกบัการจดัทาํรายงานความยัง่ยืนและการวดัผลตอบแทนทาง

สงัคม (ปี 2562) 

- ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบงัคบัใช้

ปี 2563 (ปี 2562) 

- การทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน้ (ปี 2562) 

- การจดัทาํกระดาษทาํการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 

(2561) 

- TFRS ทุกฉบับปี 2561หลักสูตรย่อย 202 เก่ียวกับหน้ีสินและ 301 

เก่ียวกบัรายได ้

- ความเส่ียงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (2560) 

- Cyber Security สาํหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยุค 4.0 (2560) 

- Data Analytics for Internal Audit (2559) 

- แนวทางการควบคุมภายในสาํหรับบริษทัท่ีเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์(2559)  
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธรกจิ 

 (1) ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน 

   ลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2564 ประกอบดว้ย  

    

 1.1  ทีด่นิและต้นทุนโครงการ (อยู่ภายใต้บริษัทย่อย  บริษัท พรีบลิท์ ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั)  ท่ีอยู่

ระหวา่งพฒันา 4 โครงการ มูลค่า 956.29 ลา้นบาท และรอการพฒันา 2 โครงการ มูลค่า 1,170.75 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย   

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ระหวา่งก่อสร้าง รอการพฒันา ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 683.70 1,110.32 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไดน้าํไปจด 

งานระหว่างก่อสร้าง 255.55 19.97 จาํนองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกู ้

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 17.04 40.46 เงินเบิกเกินบญัชี กบัธนาคาร จาํนวน 

   3,088.45 ลา้นบาท 

รวม 956.29 1,170.75  
 

 

1.2  สินทรัพย์ทีสํ่าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

ตารางแสดงทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ (แสดงตามงบรวมหลงัปรับมูลค่าจากการตรีาคาแล้ว) 

  

สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-

สุทธิ (ล้านบาท) * 
ภาระจาํนอง 

1. ท่ีดิน (ใชเ้ป็นสถานประกอบการ)    

- ถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา ต.ลาํลูกกา  

อ.ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี  เน้ือท่ี 57 ไร่ 

- ถนนบอนดส์ตรีท เมืองทองธานี 3   

ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  

พีซีเอม็เป็นเจา้ของ 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

175.92 

 

10.63 

ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงและส่ิงปลูกสร้าง   

- ถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา ต.ลาํลูกกา  

อ.ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี 

- ถนนบอนดส์ตรีท เมืองทองธานี 3   

ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

พีซีเอม็เป็นเจา้ของ 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

29.68 

 

5.46 

 

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

     

พีซีเอม็ เป็นเจา้ของ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

24.63 

15.82 

4.เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

พรีบิลท ์, พีซีเอม็ ,  

พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

เป็นเจา้ของ 

12.58 
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สถานทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี-

สุทธิ (ล้านบาท) * 
ภาระจาํนอง 

5. ยานพาหนะ พรีบิลท ์และ พีซีเอม็ 

เป็นเจา้ของ 

0.68 

6. สินทรัพยอ่ื์นๆ พรีบิลท ์, พีซีเอม็ ,  

พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

เป็นเจา้ของ 

31.80 

รวม  307.27 

 

*  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 พีซีเอม็ไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมโรงงาน รวมทั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีเน้ือท่ี 87 ไร่ 7 ตารางวา 

จากบริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สญัญามีอายลุ่าสุดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2567 และให้ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเช่าทรัพยสิ์นต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือใชใ้นการขยายกาํลงัการผลิตแผน่พ้ืน

สาํเร็จรูปแบบแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ/แผน่พ้ืน 3 ขา แผน่พ้ืนระบบกลวง และเสาเขม็   

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จํากดั (มหาชน) บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากดั บริษทั พรีบิลท์ โฮลดิง้ จํากดั และ 

          บริษทั พรีบิลท์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 

  

1.3  ทีด่นิของโครงการทีม่ไีว้เพ่ือขาย (อยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ย  บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั)   

 ท่ีดินท่ีบริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  ดาํเนินการทาํโครงการจดัสรรทั้งท่ีเปิดขายแลว้ และยงัไม่ได้

เปิดขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ไร่ – งาน - วา ราคาทุนสุทธิ 

(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ิ หลกัประกนั 

1 AMIE สุขมุวิท 26 0-3-59.5 197.74 พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกู ้

2 The Aramis สุขมุวิท 24 1-2-97 912.57 พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ เงินเบิกเกินบญัชีกบั 

3 

4 

พรรณนา พทุธมณฑลสาย 3  

พิมนารา ศรีนครินทร์ – บางนา 

41-2-58.1 

22-0-89.4 

326.47 

235.05 

พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท์

พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
ธนาคาร จาํนวน 3,060.45 

ลา้นบาท 

5 เชียงราก ธรรมศาสตร์-รังสิต 49-3-42.2 272.44 พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์  

6 เชียงราก – ธรรมศาสตร์ 0-2-30.5 2.88 พรีบิลท ์โฮลด้ิง  

 รวม 117-3-72.7 1,947.16   

 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเตรียมการ 115-1-20.2 1,671.84   

 ท่ีดินทั้งหมด 117-3-72.7 1,947.16   

 รวมสินคา้คงเหลือ 117-3-72.7 1,947.16   

 

 สิทธิบัตร/สัมปทาน/ลขิสิทธ์ิ 

- ไม่มี - 

 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)     243 



 (2)  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัและให้ผลตอบแทนท่ีดี การพิจารณา

ลงทุนจะทาํโดยผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยทัว่ไปบริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนในฐานะผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้จาํกดัในการลงทุนซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเง่ือนไขและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเป็นรายกรณี 

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษทัจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าร่วม

บริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีบริษทัถือหุ้นอยู ่เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคุม

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว    
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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นองค์การท่ีมีระบบ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น 

นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมุ่งมัน่พฒันาให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กิจการไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ปฏิบติัตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบดา้นลบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ จึงกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้เน้ือหาครอบคลุมหลกัการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

 

 บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยคาํนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 

• ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพ่ือกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบและขอ้กาํหนดของกฎหมายและ

จริยธรรม 

• ใหค้วามเป็นธรรมและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนั 

• คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการจะถือปฏิบติัตามจริยธรรมของบริษทัฯ (Code of Conduct) ซ่ึงไดป้ระกาศใชไ้ป

แลว้และดูแลใหพ้นกังานในองคก์รปฏิบติัตามจริยธรรม  (Code of Conduct) ดงักล่าวดว้ย 

 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนักถึงความสําคัญของผูถื้อหุ้น และสิทธิของผูถื้อหุ้นในความเป็นเจ้าของโดย

ควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทาํหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชสิ้ทธิของตน และให้การคุม้ครอง

สิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็น และซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้น ร่วมตดัสินใจใน
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เร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินกาํไร การเลือกตั้งกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมติัธุรกรรมท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจะไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

โดยมีการปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็น

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั โดยการส่งหนงัสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุม 

2. บริษทัมอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหุ้น 

และจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุก

รายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยหนงัสือนดัประชุมมีรายละเอียดขอ้มูล วนั 

เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยระบุวตัถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเร่ืองท่ีจะมีการ

พิจารณาในท่ีประชุม บริษทัหลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ เน่ืองจาก

ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

3. บริษทัอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงอย่าง

เตม็ท่ี แต่เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

ยงัอยู่ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการและแนวปฎิบติัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทาง

และคาํแนะนาํของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

และเพียงพอ จึงจัดประชุมท่ีห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นนทบุรี  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก ใกลจุ้ดข้ึน-ลงทางด่วน และมีสถานท่ีจอดรถ

ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในการจาํกดัผูเ้ขา้ร่วมประชุมใน

พ้ืนท่ีเส่ียง บริษทัฯ จึงเพ่ิมทางเลือกในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ผา่นทางระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั อีกช่องทาง

หน่ึง ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการ 

โดยแจง้หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการรับเร่ืองท่ีเสนอมาไวอ้ยา่งชดัเจนผา่นช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัมอบหมายให้บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาเทคโนโลยีระบบบาร์โคด้ 

และโปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้มาใชใ้นการลงทะเบียน ลงคะแนน นบัคะแนน แสดงผลและ
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บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํได้อย่างรวดเร็ว

ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

2. ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ(ผูบ้ริหารสูงสุด) ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังเพ่ือร่วมตอบขอ้ซักถามใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใส และให้ใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองแยก

ออกจากกนั ในกรณีท่ีวาระนั้นมีเร่ืองพิจารณาหลายรายการ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในแต่

ละเร่ืองไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

4. คณะกรรมการกาํหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได ้เม่ือมีขอ้

โตแ้ยง้ภายหลงั 

5. ประธานในท่ีประชุมใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งคาํถามต่อท่ีประชุม

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

การจดัทาํรายงานการประชุม และเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้โดยมีการบนัทึกขอ้มูลสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้นครอบคลุม

รายละเอียดสาํคญัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- บนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนโดยแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ผ่าน

ระบบ E-Voting รวมถึงวธีิการแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบก่อนเร่ิมการประชุม 

- บนัทึกประเด็นคาํถามคาํตอบท่ีเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใน

วาระต่าง ๆในท่ีประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ 

- บนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจนพร้อมทั้งบนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ทั้งท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในทุก ๆวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

- บนัทึกรายช่ือพร้อมตาํแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม

เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

2. บริษทัไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั

ภายในวนัทาํการถดัไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรมไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น โดย

ปฏิบติัดงัน้ี 
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การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนวนัประชุมผู ้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 28 วนั โดยขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นขอ้มูลเดียวกบัขอ้มูลท่ี

บริษทัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร 

2. บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงเพ่ือความ

เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนัคือหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. บริษทัมีกระบวนการและช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษทัโดยเปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น

ไดโ้ดยบริษทัประกาศแจง้รายละเอียดพร้อมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไวอ้ยา่งละเอียด ให้ผูถื้อ

หุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็น

เวลา 3 เดือนทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการใชสิ้ทธิเสนอเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทัและสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการอิสระมาดูแล

ผลประโยชน์แทนตน 

2. บริษทัดาํเนินการประชุมอย่างถูกตอ้งตามขอ้บังคบั และเป็นไปตามวาระท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นไว้

ล่วงหนา้ โดยไม่มีการสลบั เพ่ิม แกไ้ข เปล่ียนแปลงวาระ หรือขอ้มูล 

 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทักาํหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามมติ

คณะกรรมการบริษทัโดยบริษทัถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานใช้

โอกาสจากการเป็นบุคลากรของบริษทัแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุไวใ้นแบบ 56-1 One 

Report และจรรยาบรรณในการปฏิบตังาน (Code of Conduct)ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั เพ่ือใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บทราบ และปฏิบติัตาม 

 

 การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัมีแนวทางปฏิบัติท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนเองคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ภายใน 3 

วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีทาํรายการดงักล่าวนอกจากน้ีกรรมการ และผูบ้ริหารยงัไดรั้บทราบหนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบ บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 แลว้ 
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1. บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

หรือขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีการเปิดเผย

ช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงการกําหนดราคา และมูลค่าของรายการรวมทั้ ง

ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

2. รายการระหว่างกันได้กระทาํอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้

นอกเหนือจากการแจง้รายการเก่ียวโยงดงักล่าวผ่านช่องทางการแจง้ข่าวแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแลว้บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบริษทั

ดว้ย 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในไดแ้ก่พนกังาน

ผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัย่อยหรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหน้ี ชุมชน สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี 

ได้รับการคุ้มครอง และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องโดย

คณะกรรมการของบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (Code of Conduct) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทั หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทั่วไปได้

รับทราบข่าวสารท่ีสําคญัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยปฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ การถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั้งทางตรง และ

ทางออ้ม ขอ้มูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนการถือหุ้น ความเส่ียงหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูล้งทุนทราบถึงโครงสร้างของบริษทั และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกบั

ผูถื้อหุน้อ่ืน 

2. บริษทัเผยแพร่แบบ 56-1 One Report รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้มูลบริษทั ลกัษณะการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองคก์ร โครงสร้าง

กลุ่มธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ หนงัสือนดัประชุม ผล

การดาํเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวติัการจ่ายเงินปันผล และการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม มีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์  

3. บริษทัมีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆให้แก่ผูถื้อ

หุ้น และนักลงทุน ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อ
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ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ผูส้นใจขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลได้

ท่ีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์หมายเลขโทรศพัท ์0-2960-1380-9 ต่อ 240 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00น. 

  ในรอบปี 2563 -2564 ผูบ้ริหารระดับสูง และฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ได้ให้ขอ้มูล และแจ้ง

สารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์สรุปเป็นจาํนวนคร้ัง/ปี ไดด้งัน้ี 

 2563 2564 

-Analyst meeting 1 - 

-Company visit 1 - 

 ปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิท – 19 ยงัมีอยู่ บริษทัฯ จึงงดกิจกรรมการพบปะกับ

นกัข่าวและนกัวเิคราะห์ มีเพียงพบนกัลงทุนต่างชาติ 1 คร้ัง 

 ทั้งน้ี ทุกๆ  3 เดือน บริษทัฯ จดัใหมี้การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ

ขอ้แนะนาํจากลูกคา้ตามโครงการ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 ผลคะแนน

เฉล่ียบริษทัฯ อยูท่ี่ 85.74% (ปี 2563 อยูท่ี่ 85.90%) 

4. บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลสําคญัใน

แบบ 56-1 One Report อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

5. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการซ้ือ – ขายหุ้น หรือถือ

ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ภายใน 3 

วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีทาํรายการ 

6. บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยคลึง

กนั เพียงพอท่ีจะรักษากรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการท่ีมีคุณสมบติัให้ทาํงานกบับริษทัต่อไป สําหรับ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร

กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร รายละเอียด

ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

7. บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัและเพ่ือการพฒันาให้บริษทัเจริญกา้วหนา้ เติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็น

กลไกสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงานการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การ

ทุจริตคอร์รัปชนั และประเด็นดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ โดยผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคลุม้ครองอยา่งเป็น

ธรรมตามกระบวนการท่ีบริษทักาํหนดไว ้
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 บริษทัมีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี

จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทาํธุรกิจกบับุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั ซ่ึงไดผ้่านการ

อนุมติัจากคณะกรรมการแลว้  ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ดว้ย โดยไดรั้บ

มติใหรั้บรองการต่ออาย ุเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบ บทบาทในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน

ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีการกาํกบั

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทัเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทับนพ้ืนฐานของหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นผู ้มีภาวะผู ้นํามีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆอย่างเหมาะสมมีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

คณะกรรมการไดด้าํเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นต่างๆดงัน้ี 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวฒิุมีคุณสมบติัทกัษะความรู้และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจาํนวน 9 คนประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  2  คน  

2. กรรมการท่ีเป็นอิสระ  6  คน  

3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  1  คน  

ถือวา่มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 6 คน มากกวา่ 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะโดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆกบัฝ่ายบริหารซ่ึงมีความเป็น

อิสระอยา่งแทจ้ริง  

คุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบาย จาํกดัจาํนวนบริษทัจด

ทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เน่ืองจากพิจารณาแลว้

เห็นว่าเป็นจาํนวนท่ีกรรมการทุกคน สามารถอุทิศเวลาเขา้ประชุมได้อย่างสมํ่าเสมอ แต่คณะกรรมการไม่มี

นโยบายจาํกดัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ เน่ืองจากกรรมการมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็น

อยา่งดีและใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัตามแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย การบญัชี และกฎเกณฑต่์าง ๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบ

และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการไปดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการ

ผูจ้ดัการโดยใหแ้จง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษทัท่ีไปดาํรงตาํแหน่งทั้งน้ี

จะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

2. ห้ามประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็น

กรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายท่ีสามารถใช้

วจิารณญาณไดอ้ยา่งอิสระ มีความเป็นผูน้าํ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผน

ธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ติดตามผลการดาํเนินงานให้

บรรลุวตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายกฎระเบียบกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4. ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ท่ีทาํ

กบับริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

5. ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

6. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

7. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและกาํหนดใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. กาํหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทั เพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนได้

รับทราบ และเขา้ใจอยา่งดี ถึงขอ้พึงประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง 

9. จดัให้บริษทัฯดาํเนินงานตามกฏหมายต่างๆ อยา่งถูกตอ้งสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอนัจะ

ทาํให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรฯ  นอกจากน้ียงักาํหนดให้

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ให้มีพฤติกรรมสนบัสนุนการคอรัปชัน่ Corruption โดยให้หลีกเล่ียงกรณีท่ี

จะมีการทาํธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นผลใหเ้กิดการหาผลประโยชน์ทางออ้มได ้  และกาํหนด

บทลงโทษอยา่งรุนแรงในกรณีท่ีพนกังานบริษทัฯ มีการทุจริตและคอรัปชัน่        

10. กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการอยา่งระมดัระวงัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการให้การ

สนบัสนุนช่วยเหลือสงัคมในทุกโอกาสท่ีจะทาํได ้โดยให้กาํหนดวิธีการทาํงานท่ีไม่สร้างความเดือน

ร้อนต่อสงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหจ้ดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเป็นคร้ังคราวดว้ย 

11. จดัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบ และจริยธรรมแบบยัง่ยืนในทุกกระบวนการ

ของวงจรธุรกิจ โดยให้คาํนึงถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ Supplier  ผูซ้ื้อสินคา้ Customer 

และ ผูแ้ข่งขนั Competitor  
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12. จดัให้มีคณะทาํงานบริหารความเส่ียง อยา่งเป็นรูปธรรม  (มีการจดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

และประเมินความเส่ียงในเดือน พฤษภาคม 2556)    

13. การติดตาม และรับทราบแผนการจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ จากการรายงานของฝ่ายจดัการในการ

รายงานผลการดาํเนินการบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดมี้การกาํหนด และประเมินความเส่ียงโดย

กาํหนดมาตรการป้องกนั และระบบจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

14. กาํหนดให้มีสํานักตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีติดตาม 

สอบทานการดําเนินงาน และระบบการปฏิบัติงาน ในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพพร้อมทั้ง ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงานรับตรวจ 

15. จดัให้มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํ และดูแลให้

บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่างๆ 

16. คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอ ของระบบการ

ควบคุมภายในไวใ้นแบบ 56-1 One Report 

17. ตอ้งจดัให้มีการทาํงบแสดงฐานการเงินและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี ของ

บริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

18. พิจารณาอนุมติัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

19. พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั

อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแล ให้ปฏิบติัตาม

เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว

ต่อสาธารณชน 

20. มติของท่ีประชุมกรรมการใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

21. องคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษทักาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล่้วงหนา้ ซ่ึงช่วยให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา 

และเขา้ร่วมประชุมได ้เวน้แต่ กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด 

สามารถเรียกประชุมเพ่ิมเติมได ้ตามความจาํเป็น คณะกรรมการมีกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกเดือน 

โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูส่้งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ ก่อนเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมทั้งหมด 11  คร้ังโดยเป็นการประชุมระหวา่ง

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง ทั้ งน้ีเพ่ือให้กรรมการไดมี้การอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบติังาน ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บริษทัฯ มีนโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวาระท่ีจะ

พิจารณา เขา้ร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาวา่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น

คณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงาน

ดงักล่าว 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดป้ระเมินตนเองเพ่ือช่วยให้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ี

ผา่นมาและเพ่ือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึง

การประเมินตนเอง เป็นเคร่ืองมือสําคญั ในการประเมินความเหมาะสม ของโครงสร้างคณะกรรมการ และ

ประสิทธิภาพในการปฎิบติัหนา้ท่ี โดยผลการประเมิน และขอ้คิดเห็นของกรรมการไดน้าํไปใชเ้พ่ือการปรับปรุง

การปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และของกรรมการในแต่ละปี โดยแบบท่ีใชใ้นการประเมินไดใ้ช ้แบบตวัอยา่ง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนาํมาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้

ครอบคลุมการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ และสภาพแวดลอ้ม การประกอบธุรกิจ

ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดท้าํการประเมินตนเองดงัน้ี 

 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ  

 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ  

 - การประเมินตนเองของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล 

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
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วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะกรรมการ ไดร่้วมกนัประเมิน

โดยการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทั สาํหรับปี 2564 มี

คะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

 

วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะกรรมการ ไดร่้วมกนัประเมิน

โดยการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2564 มี

คะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

แบบประเมนิ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = เห็นดว้ย หรือ มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
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วธีิการประเมนิและผลการประเมนิ 

เลขานุการบริษทัจดัส่งแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ให้กรรมการแต่ละท่านทาํการประเมินตนเอง

ตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง และเม่ือกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแลว้ จึงนาํส่งให้

เลขานุการบริษทัรวบรวมโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล สําหรับปี 2564 มี

คะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูง(กรรมการผู้จดัการ) 

กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการ ประจาํปี 2564 และมีการสรุปผลการประเมินร่วมกนั เพ่ือนาํมาทบทวนและหาแนวทางแกไ้ข เน้ือหาการ

ประเมินครอบคลุมแบ่งออกเป็น 3 หมวดไดแ้ก่ 

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 

 2. การวดัผลการปฎิบติังาน 

 3. การพฒันาตนเอง  

การให้คะแนน  

แบบประเมินไดก้าํหนดระดบัคะแนนเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ

หวัขอ้และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

4 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

  N/A  = ไม่มีขอ้มูล หรือไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม มากกวา่ 75% = ดีมาก มากกวา่ 65% = ดี   

มากกวา่ 50% = พอใช ้ ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุงทั้งน้ี  

ทั้งน้ี ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ สาํหรับปี 2564 มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน

ของบริษทัในธุรกิจเดียวกันซ่ึงอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส โดยข้ึนอยู่กับผลการดาํเนินงานของบริษทัและ

ผูบ้ริหารแต่ละท่าน  และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในรูปของเบ้ียประชุมเท่านั้น 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

การอบรมสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสาํคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลกัสูตร

ต่างๆ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัท ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรกับสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ไดแ้ก่หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัยงัได้

มีการส่งกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆตามท่ี IOD และสถาบนัอ่ืนๆ จดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาใหม่โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ใหเ้ลขานุการบริษทัจดัประชุมร่วมกนัระหวา่งกรรมการผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้

ซกัถามพร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลสรุปให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบ เช่นขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัภาพรวมของ

ธุรกิจโครงสร้างผูถื้อหุ้นโครงสร้างองค์กรคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทักาํหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้าํหนดแผนในการสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับริหาร และ

ตาํแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทั้งน้ี

บริษทัจดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ีเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะท่ีจาํเป็นตามตาํแหน่งงาน 

สาํหรับผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการกาํหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อม

ด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ และเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหมี้การส่งมอบงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการ

จดัสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในดา้นกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถตามท่ีกาํหนด มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบติังานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้

ระบบประเมินผลการปฏิบติังานสาํหรับประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 

จรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานของบริษัท พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

(CODE of CONDUCT) 
บทนํา 

บริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มุ่งมัน่พฒันาให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้าง

คุณค่าใหกิ้จการไดอ้ยา่งเหมาะสมในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียปฏิบติั

ตามกฎหมาย ลดการสร้างผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณการปฏิบติังาน

ข้ึนตั้งแต่ปี 2548 และไดย้ดึถือปฏิบติัตลอดมา จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการบริษทัจึงทบทวน 

และปรับปรุงขอ้ปฏิบติัเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีดีไวใ้น “จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน” เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ท่ีจะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีบริษทั

คาดหวงั และยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของบริษทัต่อไป 

 

วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันาบุคลากร และความปลอดภยั เพ่ือเสริมสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  

โดยรักษามาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพ เวลา และบริการท่ีดี 

 

พนัธกจิ 

 พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการทาํงาน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และลูกคา้ 

 สร้างงานคุณภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัสากล 

 ส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยา่งทนัเวลา 

 บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

สงัคม ควบคู่กบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

ค่านิยม 

ทาํงานอยา่งมืออาชีพ มีนวตักรรมสร้างสรรค ์ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีวิสัยทศัน์ เป็นมิตร จริงใจ 

เช่ือถือได ้

 

ปรัชญา 

 TOGETHER, WE BUILD TRUST 

 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั  

บุคคลซ่ึงกระทาํการในนามบริษทั และบริษทัยอ่ย  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ 

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัให้ความสาํคญักบัการเคารพ และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทาง

ปฏิบติั ดงัน้ี 

1.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเคารพจารีตประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

1.2 ปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.3 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั   

1.4 ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเล่ียงการกระทาํผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ

ต่าง ๆ 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส  ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตระหนกัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีจริยธรรม 

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษทัจึงกาํหนดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นไวเ้ป็นส่วนเพ่ิมของ

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานของบริษทัแลว้ ให้ยึดถือ และปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ี

ประกาศใช ้

3. การให้ การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การให ้การรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการบริการ การอาํนวยความสะดวก หรือการ

เล้ียงรับรองกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปกติ มีมูลค่าเหมาะสม และไม่

เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 หา้มมิใหรั้บผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย 

3.2 หลีกเล่ียงการให้ หรือรับของขวญั หรือของกาํนัลใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย เวน้แต่ใน

เทศกาลท่ีเป็นธรรมเนียมปกติ และมีมูลค่าท่ีเหมาะสม  

3.3 หลีกเล่ียงการให ้หรือรับการเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่ปกติจากบุคคลท่ีบริษทัทาํธุรกิจดว้ย 

3.4 หลีกเล่ียงการให ้หรือการรับรางวลัการท่องเท่ียวจากคู่คา้ 

3.5 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นต้องรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าสูง ให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือจดัส่งใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยด์าํเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

บริษัทเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ 

สนบัสนุนใหย้ดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชสิ้ทธิทางการเมือง

ของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

4.1 บริษทัไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งดา้นการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพยสิ์นใดๆ ของ

บริษทั ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลงัทางการเมืองใด ๆ เพ่ือ

ผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดงักล่าว 

4.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั มีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้

บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  แต่ห้ามแอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
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ใด ๆ ของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการทางการเมือง หากเขา้ร่วม ตอ้งระมดัระวงัการ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 

5. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย 

โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

5.1 ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจ เอาใจใส่ อุทิศตนอยา่งเตม็กาํลงั มุ่งมัน่สู่

ความสาํเร็จของงาน และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือพฒันา

องคก์รสู่ความยัง่ยนื 

5.2 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเต็มท่ี มีความสาํนึกในหน้าท่ี และมีความ

รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติังาน 

5.3 ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามท่ีกาํหนด รวมทั้งไม่กระทาํ หรือ

ชกัจูงผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลาปฏิบติังานเพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั 

5.4 พฒันาตนเองใหมี้คุณธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

เพ่ือนาํมาพฒันาการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

5.5 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติักบัผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีนํ้ าใจ   มีมนุษยส์ัมพนัธ์

อนัดี เป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งท่ีดี เอาใจใส่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน การสร้าง

ขวญักาํลงัใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยหลกัการ และเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

5.6 ร่วมเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัต่อสาธารณชน รวมทั้งปกป้องรักษาช่ือเสียงของบริษทัดว้ย

ทศันคติท่ีดี 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) 

การปฏิบัติงานตอ้งยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ภายใต้ความถูกตอ้งตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ

จรรยาบรรณ หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1 ในกรณีท่ีทํารายการเก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายงานการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

6.2 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้นใน

กิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั หรือกิจการใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับริษทั บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายเลขานุการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3 กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทั หรือองคก์ร

ทางธุรกิจอ่ืน ๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และไม่กระทบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

6.4 หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

เวน้แต่ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยให้ทาํรายการนั้นเสมือนทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรายการดงักล่าวจะตอ้งไม่

มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
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7. การรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษัท 

ห้ามเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อบริษทั โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

7.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลของบริษทั  

7.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ท่ียงัไม่ควรเปิดเผย เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อาํนาจอนุมติัให้เปิดเผยได ้หรือ

เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 

7.3 ไม่เปิดเผยขอ้มูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บริษทัแลว้ 

8. ความรับผดิชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 

ตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้

เสียหาย สูญหาย หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

8.1 การปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั  

8.1.1 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 

8.1.2 ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั ให้อยูใ่นสภาพดี มิให้ชาํรุด สูญหาย เพ่ือประโยชน์ในการใช้

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 ไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

8.2 การจดัทาํเอกสาร และการเก็บรักษาขอ้มูล 

8.2.1 จัดทําเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด และ

สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัชี  

8.2.2 หา้มปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ ของบริษทั  

8.2.3 เก็บรักษาขอ้มูล และทาํลายตามกาํหนดเวลา และตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทักาํหนดไว ้หรือ

ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงัและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อ

การเรียกใชง้าน เม่ือพน้กาํหนดการรักษาขอ้มูลพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัให้มีการทาํลาย

ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 

8.3 การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.3.1 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานถือเป็น

ทรัพยสิ์นของบริษทั ไม่ควรใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั 

8.3.2 หา้มเปิดเผยรหสัผา่น (Password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัแก่ผูอ่ื้น 

8.3.3 ห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลท่ีบริษัทซ้ือมาโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

8.3.4 หา้มเปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า ลบท้ิง หรือทาํลายขอ้มูลของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8.3.5 หา้มนาํซอฟทแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ โดย

มิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์นั้น ๆ   

8.3.6 หา้มปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษทั

ติดตั้งให ้
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8.3.7 หา้มใชอี้เมลข์องบริษทัในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํใหเ้ส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ีหยาบคาย 

ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญแก่ผูอ่ื้น 

8.3.8 ใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูล และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ

จะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

8.3.9 ควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ีบริษทัจดัให้ อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถืออยา่งมีจิตสาํนึก 

และความรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

8.3.10 ห้ามเขา้ถึงระบบ หรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือมิไดมี้ไวส้าํหรับตนโดนมิชอบ และทาํ

ความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

8.3.11 บริษทัมีสิทธ์ิในการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพย์สินภายใต้ระบบ

สารสนเทศของพนกังานตามความเหมาะสม 

9. การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม 

9.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจ และพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความโปร่งใส 

ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

9.1.2 นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานอ่ืน ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความจริงและทนัต่อสถานการณ์ 

9.1.3 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดย

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ 

9.2 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทั มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนัให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย

ในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปฏิบติักบัทุกคนอยา่ง

เท่าเทียมกนั หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

9.2.2 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงสุขอนามยัท่ีดี 

9.2.3 ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

9.2.4 ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างแรงงาน ตั้ งแต่การสรรหา การจ่าย

ค่าตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย การให้รางวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม 

โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณฑ ์

9.2.5 ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

9.2.6 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

ของพนกังาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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9.2.7 พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ี

กาํหนด 

9.2.8 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

9.2.9 ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้ งกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

ภายใน และภายนอกองคก์ร 

9.3 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัมุ่งมัน่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ พร้อมกับสร้างความไวว้างใจ สร้างความ

น่าเช่ือถือ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.3.1 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ทนัเวลา และตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

9.3.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบ

แจง้ใหลู้กคา้ทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

9.3.3 ให้ขอ้มูลข่าวสาร คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ เพ่ือให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบั

สินคา้และบริการ 

9.3.4 มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบั ไม่ส่งต่อขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

9.3.5 รับประกันสินค้า และบริการ ภายใต้เ ง่ือนไข ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

9.3.6 จดัใหมี้ระบบรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และและบริการ 

9.4 การปฏิบติัต่อคู่คา้ หรือเจา้หน้ี 

บริษทัมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ หรือเจา้หน้ี ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเสมอ

ภาค และเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมทั้ งปฏิบัติตามพนัธสัญญาอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.4.1 ไม่ดาํเนินการท่ีทุจริตในการคา้ กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการดาํเนินการทุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่คา้ หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว และยติุธรรม 

9.4.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบ

แจง้ใหคู้่คา้ หรือเจา้หน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

9.4.3 จดัซ้ือ จดัจา้งตามขั้นตอน ระเบียบการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนด  

9.5 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัท่ียุติธรรมตามหลกัสากล โดยมี

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.5.1 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง 

9.5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 

9.5.3 ไม่สนบัสนุนให้มีการร่วมมือกนัเพ่ือกระทาํการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็นธรรม

ต่อลูกคา้ 
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9.6 การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ

ชีวติ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

9.6.1 สร้างจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดข้ึนในหมู่

พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

9.6.2 คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.6.3 ดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลกระทบ หรือความเสียหายต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

9.6.4 ให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์ 

9.6.5 ส่ือสารกับชุมชน และสังคมอย่างสมํ่าเสมอ มีความโปร่งใส เผยแพร่ และรายงานผลการ

ดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ 

9.6.6 ใหค้วามรู้ ฝึกอบรมพนกังานท่ีประจาํในหน่วยงานในทุกเชา้ (morning talk) เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นฝุ่ นละออง เสียง นํ้ าเสีย ท่ีออกจากหน่วยงาน และควบคุมการปฎิบติัของพนกังานเพ่ือ

เป็นไปตามกฎหมาย   EIA อยา่งเคร่งครัด 

 

10. การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกจิ 

10.1 บริษทักาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ี

จะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งคดั การไม่

รับรู้ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่

ปฏิบติัตามได ้  

10.2 ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะดําเนินการให้

พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 

10.3 คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีทบทวนแกไ้ขปรับปรุงจรรยาบรรณในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 จรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัน้ีไม่สามารถกาํหนดใหค้รอบคลุมไดใ้นทุกเร่ืองดงันั้นกรรมการ

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาปฏิบติัตนในแต่ละสถานการณ์ทาํในส่ิง

ท่ีถูกตอ้งหากมีปัญหาหรือขอ้สงสยัในการปฏิบติังานเร่ืองใด ๆ ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น

หรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นฝ่ายกฎหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

11. การละเมดิจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 

พนกังานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉย

ต่อการกระทาํผิด หรือรับทราบวา่มีการกระทาํผิด แต่ไม่ดาํเนินการให้ถูกตอ้ง มีบทลงโทษทางวินยัตั้งแต่ 

ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หักค่าจา้งหรือพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงเลิกจา้ง 

บริษทัจะพิจารณาโทษตามความหนกัเบาของความผิดท่ีไดก้ระทาํข้ึนประกอบกบัประวติัความประพฤติและ

เจตนาของผูก้ระทาํผิดซ่ึงอาจลงโทษตามขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ในคราวเดียวกนั นอกจากน้ีอาจไดรั้บ

โทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้นผิดกฎหมาย  

12. การรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน  
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12.1 ถา้พบหลกัฐานว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลซ่ึงกระทําการในนามบริษทัละเมิด

จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน สามารถแจง้เบาะแสผา่น ผูรั้บขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

 

ผู้รับข้อร้องเรียน    E-mail address 

เลขานุการบริษทั    nata@prebuilt.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์    nuttapong@prebuilt.co.th 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกาํกบัดูแล  podjana@prebuilt.co.th 

 

     หรือ แจง้ทางจดหมายปิดผนึก ส่งถึง ผูรั้บขอ้ร้องเรียน  

             503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

12.2 ขอ้มูลเบาะแสท่ีเขา้เกณฑ์การพิจารณาของบริษทัตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีชดัเจน และเพียง

พอท่ีจะนาํสืบหาขอ้เท็จจริง 

12.3  ผูแ้จง้เบาะแส จะตอ้งกระทาํการโดยสุจริต หากบริษทัพบว่าการแจง้เบาะแสมีเจตนาในการกลัน่

แกลง้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจะดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

12.4 ช่ือ และขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้เบาะแส จะรับทราบเฉพาะผูรั้บขอ้ร้องเรียนเท่านั้น  

12.5 ผูแ้จง้เบาะแส จะไดรั้บการตอบสนองอยา่งจริงจงั และจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งข้ึนคร้ังแรกโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 เพ่ือทาํหนา้ท่ีสรรหากรรมการและทาํหนา้ท่ีกาํหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน และอยา่ง

นอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

    2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ 

 

3. คุณสมบัติ 

3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดย

ตอ้งเป็น บุคคลท่ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ มีความซ่ือสตัย ์สุจริตและมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การนัดหมายการประชุม และงานอ่ืนๆ 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจถูกเลือกกลบั

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

4.2 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนวา่งลง เพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้

คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพ่ือให้มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน  

 

5. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

5.1 การสรรหา 

5.1.1 พิจารณานาํเสนอโครงสร้าง องคป์ระกอบ และคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั  

5.1.2 กาํหนดหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั วิธีการคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 

ตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป เม่ือครบวาระ หรือตาํแหน่งวา่งลง หรือเพ่ิมเติม 
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5.1.3 คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทั  

- กรรมการ (เพ่ิมเติม /ทดแทน /ครบวาระ) 

   - ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

   5.1.4 ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการณ์ 

5.2 การพจิารณาค่าตอบแทน 

5.2.1 พิจารณาเสนอแนะวิธีประเมินผลการทํางาน ของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการและคณะกรรมการบริษทั 

และพิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฎิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป  เพ่ือกาํหนดแนวทางในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และ

ไม่ใช่ตวัเงิน กับคณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม

และสมเหตุสมผล โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

ในการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5.2.2 พิจารณาภาพรวมและกรอบการข้ึนเงินเดือนประจําปี และการจ่ายเงินโบนัสประจําปี หรือ

ผลตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทกําหนดให้พนักงานและผูบ้ริหาร เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 

 มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยมีองคป์ระชุมอยา่งนอ้ยท่ีร้อยละ 75 

5.4 การรายงานผลการปฎบิัตงิาน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรรายงานผลการปฎิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการ

บริษทัให ้

 ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.5 ปฎบิัตกิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ข้ันตอนการพจิารณาสรรหา 

เม่ือคณะกรรมการสรรหาได้กาํหนดรายช่ือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการแลว้ให้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคดักรองตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดและตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีประกอบ 

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัท่ี

มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยูเ่พ่ือให้คณะกรรมการบริษทัมี

องคป์ระกอบตามท่ีกาํหนดโดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix ซ่ึงช่วยทาํให้การสรรหากรรมการมีความ

สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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2) ตรวจสอบบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบั

ดูแลเช่นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 เป็นตน้ 

3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการโดยหากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ อาจ

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานในช่วงท่ีดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการ

แต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่ง ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทัซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทั

จดทะเบียน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ประสิทธิภาพการทาํงานจะไม่ลดลง 

4) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระควรพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ

ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานก.ล.ต.กาํหนดและหลกัเกณฑข์องบริษทัเอง ตลอดจนพิจารณาความจาํเป็น

ในการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเติม กรณีท่ีปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบนัขาดคุณสมบติั ทั้ งน้ี

เพ่ือใหโ้ครงสร้างกรรมการของบริษทัเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

5) พิจารณาวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระโดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระคร้ังแรกไม่เกิน 9 ปีในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดาํรงตาํแหน่งต่อไป ควร

พิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าวดว้ย 

6) จดัทาํรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาคดักรองแลว้ พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการ

คดัเลือก เรียงตามลาํดบัเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

7) ดาํเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือจะไดม้ัน่ใจวา่

บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 
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กระบวนการให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

 

เพ่ือใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการสรรหา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบับริษทั คณะกรรมการจึงจดัให้มี

กฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานและ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

 กฎบตัร (Charter): คณะกรรมการบริษทัตอ้งพิจารณาและอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ให้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่แนวทางการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

 การเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- แบบ 56-1 One Report: กาํหนดให้เปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการสรรหา, จาํนวนคร้ังของการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหา, จาํนวนคร้ังการเขา้ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละคน, เร่ืองท่ี

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาในรอบปีท่ีผ่านมา, ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสรรหา, เน้ือหาโดยสรุปของกฎบตัร 

- Website ของบริษทั: กาํหนดใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลฉบบัเตม็ของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา: กาํหนดใหมี้การเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการ

สรรหาแต่ละท่านไดรั้บเพ่ิมเติม จากการดาํรงตาแหน่งกรรมการในแบบ 56-1 One Report 

 

วธีิพจิารณาประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูงสุดตั้งแต่กรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

คณะกรรมการพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทน จะกาํหนดกรอบการพิจารณาผลการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบหลายประการดงัน้ี  

• การกาํหนดงบประมาณเพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละปี โดยจะพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของการจดัทาํงบประมาณ  สมมติฐาน และความเป็นไปได ้ของประมาณการ 

รวมถึงระยะเวลาในการนาํเสนองบประมาณวา่ มีความเหมาะสม ถูกตอ้งและ ทนัต่อเหตุการณ์

หรือไม่ 

• การพิจารณาถึงวธีิการในการดาํเนินงานเพ่ือใหไ้ปถึงยงังบประมาณท่ีตั้งไว ้ วา่มีความเหมาะสม 

ถูกตอ้ง ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น และเป็นการดาํเนินงานตามกฏหมายหรือไม่ 

• การควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามกรอบงบประมาณ ดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง 

เหมาะสม และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• การดาํเนินกิจการโดยคาํนึงถึงหลกัธรรมมาภิบาล  จริยธรรม โดยมีการป้องกันและหลีกเล่ียง

เหตุการณ์ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตั้งข้ึน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆก่อน  ท่ีจะนาํเสนอ

อนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษทัฯ จะสอบทานและประเมิน

กฎบตัรเป็นประจาํทุกปี และนาํเสนอส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา

อนุมติั 

 

1. องค์ประกอบ 

    1.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อยา่งนอ้ย 3 คน  

    1.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ดา้นการลงทุน 

การบริหารจดัการโครงการ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

    1.3 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเลือกกรรมการพิจารณาการลงทุนคนใดคนนึง ข้ึนเป็นประธาน 

 

2. คุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตอ้งเป็นบุคคล

ท่ีความรู้ ความสามารถ ดา้นการลงทุน การบริหารจดัการโครงการ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและทาํหน้าท่ีสนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนการนัดหมายการประชุม และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

3.วาระการดํารงตําแหน่ง 

2.1 กรรมการพิจารณาการลงทุนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจถูกเลือกกลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งไดอี้ก ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

2.2 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการพิจารณาการลงทุนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

การตาย การพน้สภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาการลงทุนเพ่ือให้มีจาํนวนครบตามท่ี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการพิจารณาการลงทุนจะอยูใ่นตาํแหน่ง

ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน   

2.3 ในกรณีกรรมการพิจารณาการลงทุนคนใดลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการพิจารณา

การลงทุนตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะไดพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการ

อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออกภายในเกา้สิบ (90) วนั เพ่ือให้กรรมการพิจารณาการ

ลงทุนมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
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4.ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

4.1 พิจารณากลั่นกรองความเส่ียง เง่ือนไขการลงทุนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่จะนําเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ 

4.2 การประชุมคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 

3 คน จึงจะครบองคป์ระชุม มติท่ีประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะถือเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีมาประชุมครงองคป์ระชุม ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมใน

การพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

4.3 การรายงานผลการปฎบิัตงิาน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯและรายงานผลการพิจารณาการ

ลงทุนเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและพิจารณาการลงทุน 

4.4 ปฎบิัตกิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้   

  

คณะกรรมการบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการอิสระจาํนวน 3  ท่าน 

ท่ีมีความรู้ในหลายดา้นและมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยมีนายศราวธุ บุษยรัตน์  

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนายประสงค์ ประภสัสราทิตย ์เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ     

  

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และตามขอบเขต 

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือกาํกบัดูแลให้กิจการดาํเนินไปตามขอบเขตและเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยไดมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยจาํนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นการสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและรับทราบจากผูส้อบบญัชีวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบติังานและไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากผูบ้ริหารและผูรั้บตรวจ ซ่ึงผลเป็นท่ีน่าพอใจสาํหรับคาํช้ีแนะท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชี 

 

โดยสรุปสาระสาํคญัของงานท่ีปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 

1. ไดส้อบทานขอ้มูลสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2564 เพ่ือความมัน่ใจว่า การจดัทาํ 

งบการเงินของบริษทัได้จดัทาํตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมถึงมีการ

เปิดเผยขอ้มูลดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ทนัเวลา และผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินอยา่ง

อิสระตามท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้  

2. ไดส้อบทานและติดตามอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในตามแผนงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ เพ่ือใหมี้การดาํเนินการอยา่งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ และไดแ้นะนาํใหฝ่้าย

บริหารตระหนกัถึงเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี พร้อมกนัน้ีไดส้อบทาน

และพิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบประจาํปี 2565 ใหก้บัผูต้รวจสอบภายในตามท่ีเสนอมา 

3. ไดส้อบทานการทาํธุรกรรมของบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพ่ือสนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมเหตุสมผล และไดค้าํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย ซ่ึงผลจากการสอบทานธุรกรรมดงักล่าว ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีประจําปี 2564 พร้อมกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการตรวจของผูส้อบบัญชี ท่ีได้

ปฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในและความเส่ียง

ต่างๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

5. ไดติ้ดตามเงินลงทุนในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนักถึงการบริหาร 

เงินลงทุน ตอ้งดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการติดตามเป็นท่ีน่าพอใจวา่ บริษทัฯ ให้ความ

ระมดัระวงัและตระหนกัอยูต่ลอดเวลา 
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6. ไดติ้ดตามดูแลการจดัซ้ือท่ีดินและการจดัซ้ือจดัจา้งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทั ตระหนักถึงรายการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูงตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ดและโปร่งใส ซ่ึงผลการสอบทานไม่พบส่ิง

ผิดปกติท่ีเป็นสาระสาํคญั 

7. ไดท้บทวนนโยบายและการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และสอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกาํกบั

ดูแลความเส่ียงตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  

8. สนบัสนุน และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 

(Code of Conduct) เพ่ือให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้

เกิดความเช่ือมัน่แก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมกบัเสนอแนะให้บริษทัฯ มุ่งเนน้การ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน ด้วยการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR: Corporate Social 

Responsibility) 

9. ไดก้าํกบัดูแลการประเมินความเส่ียงของกิจการ ติดตามการดาํเนินการของคณะทาํงานบริหารความเส่ียง นาํเสนอ

ขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารตระหนกัและดาํเนินการดว้ยมาตรการท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

 

ในระยะเวลาท่ีผ่านมาฝ่ายบริหารไดใ้ห้การสนใจในคาํแนะนาํขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ให้ความร่วมมือนาํไปปฏิบติัเป็นอยา่งดี ผลปรากฏให้บริษทัไดผ้ลการประเมิน CG Report 2021, “Excellent” Recognition Level 

ของ Thai Institute of Directors Association 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ 

เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

อย่างถูกตอ้ง มีการดําเนินงานภายใตร้ะบบควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งเพียงพอ โปร่งใส และ เช่ือถือได ้

         

 

 

(นายศราวธุ  บุษยรัตน)์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

                                    (รศ.ดร. ธนิต  ธงทอง)                                                               (นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย)์ 

                                      กรรมการตรวจสอบ                                                    กรรมการตรวจสอบ 
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	ส่วนประกอบของทรัพย์สิน
	ภาพรวมโดยสรุป
	ภาพรวมกระแสเงินสด / กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
	(ค) ปัจจัย ข้อมูล และอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หุ้นละ 0.40 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 123.47 ล้านบาท
	ในปี 2564 บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 12,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 126,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 97,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 223,100,000 บาท โดยเสนอข...
	ในปี 2564 บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นโครงการที่ 3 ที่บริษัทร่วมทุน กับบริษัท รีโวเอสเตท จัด และ บริษัท เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 336 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเข้าลง...
	โครงการที่ร่วมทุนและอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการในปี 2564 มีดังนี้
	1) บริษัท รีโว เอสเตท จำกัด และ บริษัท เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 3 โครงการ เป็นโครงการทาวน์โฮม โครงการตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท 77-พัฒนาการ มูลค่าโครงการประมาณ 722 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว ประมาณ 64% , โครงการบริเวณจตุโชติ มูลค่าโครงการประมา...
	2) บริษัท เอ็นริช วิลลา จำกัด เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว 78%
	3)  บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท พรีแซนส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานที่โครงการอยู่บริเวณสุขุมวิท 39 ใกล้สถานีพร้อมพงษ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Re-design
	4) กลุ่ม บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด ลักษณะโครงการที่เข้าร่วมทุน เป็นคอนโดมิเนียม จำนวน 2 โครงการ ที่ตั้งโครงการใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลค่าโครงการประมาณ 1,457 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้วประมาณ 88% และโครงการที่เปิดตัวในปลายปี 2564 ตั้งอยู่บ...
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	การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
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	นายสิทธิพร ทรวงแสวง
	กรรมการอิสระ
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
	กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ
	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
	และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ
	รศ. ดร.ธนิต ธงทอง
	และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	ส่วนที่ 3 งบการเงิน
	ส่วนที่ 3 งบการเงิน
	งบการเงิน
	หน้ารายงาน
	Pre-Built Dec'64 T2
	งบแสดงฐานะการเงิน
	งบกำไรขาดทุน
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงรวม
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
	กระแสเงินสด

	Pre-Built Dec'64 T3
	P1-5
	P6-14
	P15-21
	P22-23
	P24
	P25-26
	P27
	P28
	P29
	P30
	P31-35
	P36-39
	P40
	P41-43
	P44-50
	P51



	ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้อง
	แนบ 1
	อายุ

	แนบ 2
	แนบ 3 ผู้ตรวจสอบภายใน
	แนบ 4 ทรัพย์สิน
	1. ที่ดิน (ใช้เป็นสถานประกอบการ)

	แนบ 5 จรรยาบรรณ+กฎบัตร
	แนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



