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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ

 ã¹»‚ 2556 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âä´ŒÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡»‚ 2555 â´Âà©¾ÒÐã¹Ê‹Ç¹ÀÒ¤ÃÑºàËÁÒ 

¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� áÁŒÇ‹Ò»ÅÒÂ»‚ 2556 ¨ÐàÃÔ่ÁÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ÇØ‹¹ÇÒÂ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ºŒÒ§ áµ‹¡็ÂÑ§äÁ‹Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í 

ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»‚ 2556 ÁÒ¡¹Ñ¡  «Ö่§¼Å¢Í§¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇã¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨´Ñ§¡Å‹ÒÇ Ê‹§¼Å´Õµ‹Í¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 

¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í´ŒÇÂ

 ¸ØÃ¡Ô¨ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕÃÒÂä´Œ¢ÂÒÂµÑÇ¢Ö้¹¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 48 ¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢ÂÒÂµÑÇ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 39 ã¹¢³Ð·Õ่ 

´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ÃÒÂä´Œ·Õ่ÃŒÍÂÅÐ 25 ¡ÓäÃÊØ·¸Ô ÊÓËÃÑº¸ØÃ¡Ô¨¼ÅÔµ áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

ÁÕÂÍ´¢ÒÂ¢ÂÒÂµÑÇà¾Ô่Á¢Ö้¹¨Ò¡»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒà¡×ÍºÃŒÍÂÅÐ 40 â´ÂÁÕ¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢ÂÒÂµÑÇ¢Ö้¹ÃŒÍÂÅÐ 93 Ê‹Ç¹¸ØÃ¡Ô¨·Õ่¨Ñ´µÑ้§¢Ö้¹à¾×่ÍºÃÔËÒÃ 

â¤Ã§¡ÒÃËÅÑ§¡ÒÃ¢ÒÂÊÓËÃÑºÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ¡็ÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂµÑÇ´ŒÒ¹ÃÒÂä´Œ ÃŒÍÂÅÐ 125 áÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ´ŒÒ¹¡ÓäÃÊØ·¸ÔÃŒÍÂÅÐ 1,418

 ·ÓãËŒÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Íã¹»‚ 2556 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ÊÒÁÒÃ¶·ÓÃÒÂä´ŒÃÇÁ¡Ñ¹ä´Œ¡Ç‹Ò 6,000 ÅŒÒ¹ºÒ· 

¢ÂÒÂµÑÇ¢Ö้¹¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 47 ·Ó¡ÓäÃÊØ·¸ÔÃÇÁä´Œ 261 ÅŒÒ¹ºÒ· ¢ÂÒÂµÑÇ¢Ö้¹ÃŒÍÂÅÐ 34 ¤Ô´à»š¹¡ÓäÃµ‹ÍËØŒ¹·Õ่ 0.94 ºÒ· «Ö่§ºÃÔÉÑ·Ï 

ä´ŒµÍºá·¹·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹â´Â¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¨‹ÒÂ»˜¹¼Åà»š¹à§Ô¹Ê´ã¹ÍÑµÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.40 ºÒ· «Ö่§à¡Ô¹¡Ç‹Ò¹âÂºÒÂ»˜¹¼Å¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï â´Â 

¨Ð¹Óà¢ŒÒ·Õ่»ÃÐªØÁãËÞ‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨Ó»‚ 2557 ã¹»ÅÒÂà´×Í¹àÁÉÒÂ¹¹Õ้

 »˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕÊ¶Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹·Õ่ÁÑ่¹¤§ Ë¹Õ้ÊÔ¹·Õ่àË็¹ã¹§º¡ÒÃà§Ô¹¹Ñ้¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§à»š¹à§Ô¹ÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ (ADVANCE) 

¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ «Ö่§áÊ´§ãËŒàË็¹Ç‹ÒÅÙ¡¤ŒÒÁÕ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨¨‹ÒÂà§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒãËŒ¡ÑººÃÔÉÑ·Ï «Ö่§ ³ ÊÔ้¹»‚ 2556 ÁÕÂÍ´à§Ô¹ÃÑº 

Å‹Ç§Ë¹ŒÒµÒÁÊÑÞÞÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÊÙ§¶Ö§ 1.8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·

 ÊÓËÃÑºã¹»‚ 2557 ¹Õ้ áÁŒ¨ÐÁÕàËµØ¡ÒÃ³�¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒÂ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§·Õ่µ‹Íà¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡»‚ 2556 «Ö่§ÍÒ¨¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·º 

¡Ñº¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ºŒÒ§ áµ‹¨Ò¡§Ò¹ã¹Á×Í¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï (BACKLOG) ¡ÃÐ¼Áàª×่ÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ·ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ÂÍ´ÃÒÂä´Œ 

äÁ‹µ่Ó¡Ç‹Ò»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

 ÊØ´·ŒÒÂ¹Õ้¡ÃÐ¼ÁáÅÐ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¢Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø³·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Ø¡·‹Ò¹ ·Õ่ä´ŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÃÐ¼Á áÅÐ 

½†ÒÂºÃÔËÒÃÃÇÁ·Ñ้§ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔÉÑ·Ï ´ŒÇÂ´ÕµÅÍ´ÁÒ «Ö่§¡ÃÐ¼Á¨Ð¹Ó¾ÒºÃÔÉÑ·ÏãËŒÁÕ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÁÑ่¹¤§ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ«×่ÍÊÑµÂ� 

ÊØ¨ÃÔµ áÅÐÁÕ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ·Õ่´Õ à¾×่Í¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹µÅÍ´ä»             

 ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

(¹ÒÂªÑÂÃÑµ¹� ¸ÃÃÁ¾ÕÃ)

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ

21  ÁÕ¹Ò¤Á  2557
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¢ŒÍÁÙÅºÃÔÉÑ·

 ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕºÔÅ·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) “ºÃÔÉÑ·” à»š¹ºÃÔÉÑ·ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§¢¹Ò´¡ÅÒ§ ·Õ่à¹Œ¹¡ÒÃÃÑº§Ò¹ÃÐÂÐÊÑ้¹à©ÅÕ่Â 

»ÃÐÁÒ³ 1-1.5 »‚ ¡‹Í¹»‚ 2549 ÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÃÑº§Ò¹ÊÃŒÒ§ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ áÅÐ§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§Í×่¹ÍÂ‹Ò§ÅÐà·‹Òæ ¡Ñ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñ้¹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ 

ÃÑº§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§à¾Ô่Á¢Ö้¹ â´ÂºÃÔÉÑ·¨ÐàÅ×Í¡¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÅµÍºá·¹ áÅÐ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¢Í§§Ò¹à»š¹»ÃÐà´็¹ÊÓ¤ÑÞ à·¤â¹âÅÂÕ·Õ่ºÃÔÉÑ· 

ãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¤×Í Pre-Cast Concrete System   ÊÓËÃÑºà·¤â¹âÅÂÕ·Õ่ãªŒ¡Ñº¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§ãªŒÃÐººà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

¹Õ้»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒÃÇÁ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ ºÃÔÉÑ·ÁÕ·Õ่µÑ้§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ àÅ¢·Õ่ 503 àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ 3 ¶.ºÍ¹´�ÊµÃÕ· µ.ºÒ§¾Ù´ 

Í.»Ò¡à¡Ã็´ ¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈÑ¾·� 02-960-1380 ¶Ö§ 02-960-1389 â·ÃÊÒÃ 02-960-1392-5 Home Page :           

www.prebuilt.co.th

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ¤×Í  ºÃÔÉÑ· ¾Õ«ÕàÍ็Á ¤Í¹ÊµÃÑ¤ªÑ่¹ áÁ··ÕàÃÕÂÅ ¨Ó¡Ñ´ à»š¹¼ÙŒ¼ÅÔµ áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂá¼‹¹¾×้¹¤Í¹¡ÃÕµÍÑ´áÃ§ 

ÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃµÔ´µÑ้§¾×้¹¤Í¹¡ÃÕµÍÑ´áÃ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ºÃÔÉÑ·ÂÑ§à¾Ô่Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃ·Ó Pre-Cast ÊÓàÃ็¨ 

ÃÙ»·Õ่ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒ¡Ñº§Ò¹á¹ÇÃÒºà¾Ô่Á¢Ö้¹ «Ö่§¨Ðª‹ÇÂã¹àÃ×่Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ·Õ่à»š¹¡ÒÃ¼ÅÔµã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡ä´Œ (Mass product) ºÃÔÉÑ· 

Â‹ÍÂµÑ้§ÍÂÙ‹·Õ่ µ.ÅÓÅÙ¡¡Ò Í.ÅÓÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12150 â·ÃÈÑ¾·� 02-987-1020-8 â·ÃÊÒÃ 02-987-0671 Home Page :  

www.pcm.co.th

 ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ¤×Í ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·Ó¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� «Ö่§»˜¨¨ØºÑ¹¡‹ÍÊÃŒÒ§àÊÃ็¨ 

¾ÃŒÍÁâÍ¹áÅŒÇ 3 â¤Ã§¡ÒÃ¤×Í The Tempo ¾ËÅâÂ¸Ô¹, The Tempo ÃÑª´Ò, Tempo M áÅÐ¡ÓÅÑ§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÕ¡ 1 

â¤Ã§¡ÒÃ¤×Í Tempo Town ÃÑµ¹Ò¸ÔàºÈÃ�-ä·ÃÁŒÒ µÑ้§ÍÂÙ‹·Õ่ àÅ¢·Õ่ 503 ªÑ้¹·Õ่ 5 àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ 3 ¶.ºÍ¹´�ÊµÃÕ· µ.ºÒ§¾Ù´ 

Í.»Ò¡à¡Ã็´ ¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈÑ¾·� 02-584-0046-8 â·ÃÊÒÃ 02-584-2013-4 Home Page : www.builtland.co.th

 ·Õ่»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÁÕÁµÔ¨Ñ´µÑ้§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ à¾×่Í´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

20 ÅŒÒ¹ºÒ· ºÃÔÉÑ·Ï ¶×ÍËØŒ¹ 100% àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 12 ÁÕ¹Ò¤Á 2552 ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ «Ö่§à»š¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹ 

¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� ́ ŒÇÂ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 40 ÅŒÒ¹ºÒ· µÒÁÁµÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÃÑ้§·Õ่ 2/2552 ·Õ่àË็¹ÊÁ¤ÇÃà¾Ô่Á·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹ 

40 ÅŒÒ¹ºÒ· á·¹·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 20 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐàÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´ŒÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ à¾Ô่Á·Ø¹¢Í§ 

ºÃÔÉÑ·à¾Ô่ÁÍÕ¡ 60 ÅŒÒ¹ºÒ·à»š¹ 100 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾×่Í¹ÓÁÒªÓÃÐË¹Õ้à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁºÃÔÉÑ· ¾ÃÕºÔÅ·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐàÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 11 Á¡ÃÒ¤Á 

2555 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´ŒÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃà¾Ô่Á·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ·à¾Ô่ÁÍÕ¡ 100 ÅŒÒ¹ºÒ·à»š¹ 200 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾×่Í¹ÓÁÒªÓÃÐË¹Õ้à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á 

ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕºÔÅ·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  µ‹ÍÁÒàÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 21 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556 ä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹à¾Ô่Á·Ø¹ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�à¾Ô่Á¢Ö้¹ÍÕ¡ 100 ÅŒÒ¹ºÒ· à»š¹ 300 ÅŒÒ¹ºÒ·  

 ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ̈ Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑ้§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ¢Ö้¹ÁÒâ´ÂãªŒª×่ÍÇ‹Ò ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� 

ÎÒÃ�· ¨Ó¡Ñ´ à¾×่Íà»š¹´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔËÒÃÍÒ¤ÒÃ¹ÔµÔºØ¤¤Å áÅÐµÑÇá·¹¹ÒÂË¹ŒÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� â´ÂÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ÅŒÒ¹ºÒ·
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕºÔÅ·� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ áÊ´§µÒÁá¼¹¼Ñ§´Ñ§¹Õ้

¸ØÃ¡Ô¨ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§
(·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 354.68 ÅŒÒ¹ºÒ· àÃÕÂ¡ªÓÃÐáÅŒÇ 308.68 ÅŒÒ¹ºÒ· ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ËØŒ¹ÅÐ 1 ºÒ·)

¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
(·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 300 ÅŒÒ¹ºÒ· àÃÕÂ¡ªÓÃÐàµ็Á

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ËØŒ¹ÅÐ 1 ºÒ· 3 ÅŒÒ¹ËØŒ¹)

¸ØÃ¡Ô¨¼ÅÔµ áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§
(·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 97 ÅŒÒ¹ºÒ· àÃÕÂ¡ªÓÃÐàµ็ÁÁÙÅ¤‹Ò

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ËØŒ¹ÅÐ 10 ºÒ· ¨Ó¹Ç¹ 9.7 ÅŒÒ¹ËØŒ¹)

ºÃÔËÒÃÍÒ¤ÒÃ¹ÔµÔºØ¤¤Å áÅÐµÑÇá·¹¹ÒÂË¹ŒÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
(·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ÅŒÒ¹ºÒ· àÃÕÂ¡ªÓÃÐàµ็ÁÁÙÅ¤‹Ò

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ËØŒ¹ÅÐ 100 ºÒ· 1 ËÁ×่¹ËØŒ¹)

99.99%
99.99% 99.99%

99.99%
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¼Å§Ò¹ã¹»‚ 2556 áÅÐ·ÔÈ·Ò§ã¹»‚ 2557

àËµØ¡ÒÃ³�ÊÓ¤ÑÞã¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

 µÒÁÁµÔ·Õ่»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒàÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 16 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹á»ÃÊÀÒ¾ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ à»š¹ 

ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  áÅÐàÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 21 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556 ä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹à¾Ô่Á·Ø¹ºÃÔÉÑ· ºÔÅ·� áÅ¹´� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�¨Ò¡ 100 ÅŒÒ¹ºÒ· à»š¹ 300 ÅŒÒ¹ºÒ·  

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ – Ê‹Ç¹§Ò¹ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§  // µÒÁ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ

 »‚ 2556 Ê‹Ç¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃàµÔºâµà»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡àª‹¹à´ÔÁ â´ÂÁÕ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÃÒÂä´Œ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

»ÃÐÁÒ³ 47.6% áÅÐÁÕ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ô»ÃÐÁÒ³ 39.8% ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÁÕÊÒàËµØËÅÑ¡ÁÒ¨Ò¡ 

¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹·Õ่à»ÅÕ่Â¹á»Å§ä» à¹×่Í§¨Ò¡¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ÃÒÂãËÞ‹ 

ÍÂ‹Ò§à¨ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�µŒÍ§¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ÁÍº·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂãËŒµÃ§µÒÁ¡ÓË¹´ 

àÇÅÒ ¨Ö§ÍÂÒ¡ÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¾×่ÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¢Í§¼ÙŒÃÑºàËÁÒË¹Õ§Ò¹ §Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹µÃ§µÒÁáºº·Õ่¡ÓË¹´äÇŒ ËÃ×Í¡ÒÃ 

¡‹ÍÊÃŒÒ§äÁ‹µÃ§µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ â´ÂËÑ¹ä»·Ø‹Áà·ã¹¡ÒÃ·Ó¡ÒÃµÅÒ´à¾ÕÂ§ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ «Ö่§¡ÒÃÁÍ§ËÒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒÏ·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ äÁ‹·Ô้§§Ò¹ 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶¾Ù´¤ØÂ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ä´ŒÍÂ‹Ò§¤Å‹Í§µÑÇ¨Ö§à»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õ่ÊÓ¤ÑÞÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃËÒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ·Õ่ÃÑº§Ò¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡    

«Ö่§ã¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒºÃÔÉÑ·Ïä´ŒÃÑº¡ÒÃ·Òº·ÒÁáÅÐãËŒàÊ¹Í§Ò¹â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÁÙÅÃÒ¤Ò¡Ñº¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ºÒ§ÃÒÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§ãËŒ 

¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÊÑ´Ê‹Ç¹»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§àËÁ×Í¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ  â´Â¡ÒÃÃÑº§Ò¹ÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 

ã¹¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ã¹àÃ×่Í§Í×่¹æ àª‹¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¨Ò¡¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹ ËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕ่Â§â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

à»š¹ÊÓ¤ÑÞ    

 ã¹ÊÔ้¹»‚ 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕ Backlog »ÃÐÁÒ³ 9 ¾Ñ¹¡Ç‹ÒÅŒÒ¹ºÒ·«Ö่§¨Ðáº‹§ÃÑºÃÙŒã¹»‚ 2557 áÅÐ»‚ 2558 à»š¹ÊÓ¤ÑÞ   

«Ö่§ÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÐàÀ·§Ò¹ÂÑ§à»š¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÊÙ§ ¨Ó¾Ç¡ÍÒ¤ÒÃªØ´ áÅÐÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ «Ö่§à»š¹¡ÒÃÃÑº§Ò¹µ‹Íà¹×่Í§¨Ò¡¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ «Ö่§ 

¶×ÍÇ‹Òà»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Õ่´Õ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï «Ö่§¡ÒÃÃÑº§Ò¹»ÃÐàÀ·¹Õ้¨ÐÁÕ¢ŒÍ´Õã¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¢Í§¡ÒÃà¡็ºà§Ô¹·Õ่ÁÕ¹ŒÍÂÁÒ¡  ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§¤§µÑ้§ 

à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÃÑº§Ò¹áºº¡ÃÐ¨ÒÂ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ä»ÂÑ§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§»ÃÐàÀ·Í×่¹·Õ่ÁÕÅÑ¡É³ÐÃÐÂÐàÇÅÒÊ‹§ÁÍºáÅÐ¡ÒÃà¡็º§Ò¹·Õ่ªÑ´à¨¹àª‹¹ 

ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÈÙ¹Â�¡ÒÃ¤ŒÒ «Ö่§ã¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ à»š¹»‚·Õ่Ê‹Ç¹§Ò¹ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§µŒÍ§»ÃÑºµÑÇ áÅÐÊÃŒÒ§ÁÒµÃ°Ò¹ 

ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ãËŒ´Õ¢Ö้¹ à¾ÃÒÐà»š¹°Ò¹ã¹¡ÒÃà¾Ô่Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹Í¹Ò¤µ áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡็µÒÁã¹»‚ 2556 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¤ÇÒÁ 

ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡µŒ¹·Ø¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õ่¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ à¹×่Í§¨Ò¡»˜ÞËÒ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ¡ÒÃ¢Ò´ÃÑ°ºÒÅ·Õ่¨ÐÁÒ 

´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Í¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅªØ´à´ÔÁ  ¨Ö§µŒÍ§·ÓãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃµŒ¹·Ø¹·Õ่ÍÒ¨¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·ºà¾Ô่Á¢Ö้¹´ŒÇÂ   

 

á¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ

 ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§Ç‹Ò¨ÐÊÒÁÒÃ¶àµÔºâµä»ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ «Ö่§ã¹ÍÕ¡ 3-4 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÃÒÂä´Œ 

ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÊÙ§à»š¹áºº¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´àËÁ×Í¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ¹‹Ò¨ÐÁÕÍÂÙ‹·Õ่»ÃÐÁÒ³ 10%-20% à·‹Ò¹Ñ้¹ áµ‹ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ 

àªÕ่ÂÇªÒÞ áÅÐ ÁÕÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅµŒ¹·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÑ´¡ØÁ·Õ่´Õ¢Ö้¹ «Ö่§¹‹Ò¨Ðà»š¹¼ÅãËŒÍÑµÃÒ¡ÓäÃ´Õ¢Ö้¹ä´Œ     

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 6



â¤Ã§¡ÒÃ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

04 05 06

07 08 09

01 02 03

01 MUSUEM OF CONTEMPORARY ART
OWNER: Y & ASSOCIATES CO., LTD.

02 COLD ASEPTION FILLING
OWNER: OISHI TRADING CO., LTD.

03 MAITAN FACTORY
OWNER: MAITAN CO., LTD.

04 GRAND HAWORD HOTEL
OWNER: J. NAKRA CO., LTD.

05 AMWAY THAILAND HQ
OWNER: AMWAY (THAILAND) LTD.

06 RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING OFFICE
OWNER: RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PLC

07 VILLA ASOKE
OWNER: TCC CAPITAL LAND LTD.

08 IDEO MOBI RAMA 9
OWNER: ANANDA DEVELOPMENT PLC

09 THE TRUST PINKLAO
 OWNER: THE CONFIDENCE CO., LTD.

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 7



â¤Ã§¡ÒÃ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ

10 11 12

13 14 15

16 17 18

10 THE TRUST RAMA 3
OWNER: THE CONFIDENCE CO., LTD.

11 SIAM @ SIAM DESIGN HOTEL PATTAYA
OWNER: SIAM @ PATTAYA CO., LTD.

12 PRIMIO PRIME BOUTIQUE CONDOMINIUM
OWNER: PORN PLAZA PROPERTY CO., LTD.

13 THE TEMPO RUAMRUDEE
OWNER: BUILT LAND PLC

14 THE TEMPO PHAHOLYOTHIN
OWNER: BUILT LAND PLC

15 THE TEMPO RATCHADA
OWNER: BUILT LAND PLC

16 TEMPO M TIWANON
OWNER: BUILT LAND PLC

17 TEMPO TOWN RATTANATHIBET-SAIMA
OWNER: BUILT LAND PLC

18 RENDE CONDOMINIUM
OWNER: RENDE DEVELOPMENT

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 8



â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

02

01  IDEO MOBI SATHORN-THAPRA
OWNER: ANANDA DEVELOPMENT PLC

02 THE TRUST CONDO HUA HIN
OWNER: CASA VILLE (PRACHUPKHIRIKHAN) CO., LTD.

01

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 9



06

â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

05 THE TRUST CONDO SOUTH PATTAYA
OWNER: CASA VILLE (CHONBURI 2554) CO., LTD.

06 THE CREST SUKHUMVIT 34
OWNER: SC ASSET CORPORATION PLC

05

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 10



â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

09 UNIXX SOUTH PATTAYA
OWNER: RAIMON LAND PLC

10 ZIRE WONGAMART
OWNER: RAIMON LAND PLC

09

10

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 11



03

â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

04

03 THE ROOM WONGWIAN YAI
OWNER: LAND & HOUSES PLC

04 THE TRUST CONDO CENTRAL PATTAYA
OWNER: CASA VILLE (CHONBURI 2554) CO., LTD.

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 12



â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

07 THE TRUST CONDO NGAMWONGWAN
OWNER: TH CONFIDENCE COMPANY LIMITED

08 PREMIO VETRO
OWNER: PORN PLAZA PROPERTY CO., LTD.

07 08

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 13



â¤Ã§¡ÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹

11 THE TRUST AMATA-CHONBURI
OWNER: CASA VILLE (CHONBURI 2554) CO., LTD.

12 THE TRUST NAKORNPATHOM
OWNER: THE CONFIDENCE CO., LTD.

11

12

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 14



¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ – Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµáÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§  // µÒÁ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ

 ã¹»‚ 2556 Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµáÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ ä´ŒÁÕ¡ÒÃÊ‹§ÁÍº¼ÅÔµÀÑ¹±�á¼‹¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ·Õ่ä´Œ 

ÁÕ¡ÒÃ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñ้¹áÅŒÇ  áÁŒÇ‹Ò¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹»‚ 2555 ÊÔ¹¤ŒÒá¼‹¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ¨ÐÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ 

¼ÅÔµã¹ÃÐ´Ñºàµ็Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµä´Œ¡็µÒÁâ´ÂÁÒàÃÔ่Áàµ็Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹»‚ 2556 áÅÐã¹»‚¹Õ้ºÃÔÉÑ·ä´ŒàÃÔ่Á¢ÂÒÂ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ à¾Ô่Á 

¨Ò¡à´ÔÁà¾×่ÍÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ·Õ่¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕà¾Ô่Á¢Ö้¹ã¹ ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµ áÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

ÁÕÂÍ´ÃÒÂä´ŒÊÙ§¢Ö้¹»ÃÐÁÒ³ 39.8% ã¹¢³Ð·Õ่ÁÕ¡ÒÃà¾Ô่Á¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ôà»š¹ 20.7 ÅŒÒ¹ºÒ·à¾Ô่Á¢Ö้¹ÁÒ¡¡Ç‹Òà·‹ÒµÑÇ¨Ò¡»‚ 2555 

á¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ

 ã¹ª‹Ç§ 2-3 »‚¹Õ้ºÃÔÉÑ·ÏÁÕá¼¹ã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ áÅÐ¢ÂÒÂ¡ÓÅÑ§ ¡ÒÃ¼ÅÔµá¼¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ â´Â¨Ð 

ÁÕ¡ÒÃµÔ´µ‹Í¡ÑººÃÔÉÑ·¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ã¹àÃ×่Í§¢Í§ÃÙ»áºº¢Í§ºŒÒ¹ËÃ×Í ÍÒ¤ÒÃ·Õ่¨Ð·Ó¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ «Ö่§ºÃÔÉÑ·Ïàª×่ÍÇ‹Ò¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÂÑ§ÁÕÍÂÙ‹ 

ÁÒ¡ à¹×่Í§¨Ò¡»˜¨¨ÑÂ»˜ÞËÒ¤‹ÒáÃ§ÁÕµŒ¹·Ø¹ÊÙ§¢Ö้¹ ã¹¢³Ð·Õ่½„Á×ÍáÃ§§Ò¹ÂÑ§¤§ã¡ÅŒà¤ÕÂ§à´ÔÁ â´Âá¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ¡Ç‹Ò¹Ñ้¹ºÃÔÉÑ·Ï ¤Ò´ËÇÑ§ 

·Õ่¨ÐÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµá¼‹¹¾×้¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ»ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ä´ŒÁÒ¡¢Ö้¹ ãËŒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒÏ ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐ¡Íºä´ŒàÍ§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ 

µ‹Íáºº¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁµ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§áµ‹ÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ ÊÓËÃÑº¼ÅÔµÀÑ³±�Í×่¹ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤Ò´ËÇÑ§ áÅÐ·Ó¡ÒÃµÅÒ´ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊ‹Ç¹ 

áº‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ãËŒÁÕÁÒ¡¢Ö้¹¡Ç‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ – Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµáÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§  // µÒÁ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ

 ã¹»‚ 2556 Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµáÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ ä´ŒÁÕ¡ÒÃÊ‹§ÁÍº¼ÅÔµÀÑ¹±�á¼‹¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ·Õ่ä´Œ 

ÁÕ¡ÒÃ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñ้¹áÅŒÇ  áÁŒÇ‹Ò¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹»‚ 2555 ÊÔ¹¤ŒÒá¼‹¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ¨ÐÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ 

¼ÅÔµã¹ÃÐ´Ñºàµ็Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµä´Œ¡็µÒÁâ´ÂÁÒàÃÔ่Áàµ็Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµã¹»‚ 2556 áÅÐã¹»‚¹Õ้ºÃÔÉÑ·ä´ŒàÃÔ่Á¢ÂÒÂ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ à¾Ô่Á 

¨Ò¡à´ÔÁà¾×่ÍÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ·Õ่¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕà¾Ô่Á¢Ö้¹ã¹ ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹¼ÅÔµ áÅÐ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

ÁÕÂÍ´ÃÒÂä´ŒÊÙ§¢Ö้¹»ÃÐÁÒ³ 39.8% ã¹¢³Ð·Õ่ÁÕ¡ÒÃà¾Ô่Á¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ôà»š¹ 20.7 ÅŒÒ¹ºÒ·à¾Ô่Á¢Ö้¹ÁÒ¡¡Ç‹Òà·‹ÒµÑÇ¨Ò¡»‚ 2555 

á¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ

 ã¹ª‹Ç§ 2-3 »‚¹Õ้ºÃÔÉÑ·ÏÁÕá¼¹ã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ áÅÐ¢ÂÒÂ¡ÓÅÑ§ ¡ÒÃ¼ÅÔµá¼¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ» Precast ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ â´Â¨Ð 

ÁÕ¡ÒÃµÔ´µ‹Í¡ÑººÃÔÉÑ·¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§ã¹àÃ×่Í§¢Í§ÃÙ»áºº¢Í§ºŒÒ¹ËÃ×Í ÍÒ¤ÒÃ·Õ่¨Ð·Ó¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ «Ö่§ºÃÔÉÑ·Ïàª×่ÍÇ‹Ò¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÂÑ§ÁÕÍÂÙ‹ 

ÁÒ¡ à¹×่Í§¨Ò¡»˜¨¨ÑÂ»˜ÞËÒ¤‹ÒáÃ§ÁÕµŒ¹·Ø¹ÊÙ§¢Ö้¹ ã¹¢³Ð·Õ่½„Á×ÍáÃ§§Ò¹ÂÑ§¤§ã¡ÅŒà¤ÕÂ§à´ÔÁ â´Âá¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ¡Ç‹Ò¹Ñ้¹ºÃÔÉÑ·Ï ¤Ò´ËÇÑ§ 

·Õ่¨ÐÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµá¼‹¹¾×้¹ÊÓàÃ็¨ÃÙ»ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ä´ŒÁÒ¡¢Ö้¹ ãËŒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒÏ ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐ¡Íºä´ŒàÍ§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ 

µ‹Íáºº¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁµ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§áµ‹ÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ ÊÓËÃÑº¼ÅÔµÀÑ³±�Í×่¹ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤Ò´ËÇÑ§ áÅÐ·Ó¡ÒÃµÅÒ´ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊ‹Ç¹ 

áº‹§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ãËŒÁÕÁÒ¡¢Ö้¹¡Ç‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 15



บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 16



¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ – Ê‹Ç¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�   //  µÒÁ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ

 ã¹»‚ 2556  ºÔÅ·� áÅ¹´�  ÁÕÀÒÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃâÍ¹ËŒÍ§ªØ´·Õ่ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¢ÒÂä»¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñ้¹áÅŒÇ 2 â¤Ã§¡ÒÃ ¤×Í THE TEMPO 

ÃÑª´Ò áÅÐ TEMPO M µÔÇÒ¹¹·� ãËŒáÅŒÇàÊÃ็¨µÒÁ¡ÓË¹´ «Ö่§ÊÍ§â¤Ã§¡ÒÃÁÕÁÙÅ¤‹ÒâÍ¹·Ñ้§ÊÔ้¹»ÃÐÁÒ³ 610 ÅŒÒ¹ºÒ· ¾ÃŒÍÁ·Ñ้§ 

ËŒÍ§ªØ´·Õ่àËÅ×Í¢ÒÂ áÅÐâÍ¹¢Í§ THE TEMPO ¾ËÅâÂ¸Ô¹ áÅÐ TEMPO TOWN ÃÑµ¹Ò¸ÔàºÈÃ�-ä·ÃÁŒÒ  «Ö่§¼Å¡ÒÃâÍ¹ã¹»‚ 2556 ·ÓãËŒ 

ºÔÅ·� áÅ¹´� ÃÑºÃÙŒÃÒÂä´Œä»»ÃÐÁÒ³ 578 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐÁÕ¡ÓäÃÊØ·¸Ô»ÃÐÁÒ³ 77.6 ÅŒÒ¹ºÒ·    

 ã¹»‚ 2556 ºÔÅ·� áÅ¹´� ä´Œà»�´â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹¤×Í THE TEMPO Grand ÊÒ·Ã-ÇØ²Ò¡ÒÈ ·Õ่ÁÕÂÍ´¢ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 2 

¾Ñ¹¡Ç‹ÒÅŒÒ¹ºÒ· áµ‹à»š¹¡ÒÃà»�´à¾×่ÍÊÃŒÒ§áºÃ´�ã¹ª‹Ç§áÃ¡à·‹Ò¹Ñ้¹ â´Âà»š¹¡ÒÃà»�´ãËŒ¨Í§ÊÔ·¸Ô»ÃÐÁÒ³ 100 ËŒÍ§ «Ö่§ä´ŒÃÑºàÊÕÂ§ 

µÍºÃÑºà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ  â´ÂºÔÅ·� áÅ¹´� ¤Ò´´Ç‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃà»�´¢ÒÂ¨Í§ áÅÐ·ÓÊÑÞÞÒ¨ÃÔ§æ »ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§»‚ 2557 ¹Õ้ áÅÐ¨ÐàÃÔ่Á¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

ã¹»‚ 2557 ¹Õ้àª‹¹¡Ñ¹â´Â¤Ò´Ç‹Ò â¤Ã§¡ÒÃ¨Ðä»áÅŒÇàÊÃ็¨»ÃÐÁÒ³»‚ 2558  »ÅÒÂ»‚

 ã¹»‚ 2557 ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕá¼¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¨Ò¡à´ÔÁ·Õ่ÁÕÍÂÙ‹ â´Âã¹»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·ÁÕ·Õ่´Ô¹ÃÍ¡ÒÃ 

¾Ñ²¹ÒÍÂÙ‹ 3 á»Å§  «Ö่§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ à¾×่Í·Ó¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò  â´Â¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢Ö้¹ÍÕ¡ 1 â¤Ã§¡ÒÃä´Œ ¤×Í 

TEMPO One ÃÒÁ¤ÓáË§  â´Â¨Ðà»�´¢ÒÂ»ÃÐÁÒ³äµÃÁÒÊ 2 »‚¹Õ้ áÅÐÂÑ§¤§ÁÕá¼¹¡ÒÃËÒ·Õ่´Ô¹à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò â´ÂÂÑ§¤§à¹Œ¹·ÓàÅ 

·Õ่µÑ้§à»š¹ËÅÑ¡ â´Â¶ŒÒà»š¹¤Í¹â´ÁÔà¹Õ่ÂÁ¨ÐÍÂÙ‹ã¹àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿¿‡Ò ËÃ×ÍÊ‹Ç¹µ‹Í¢ÂÒÂ áµ‹¶ŒÒà»š¹á¹ÇÃÒº¡็¨ÐÍÂÙ‹ã¹¾×้¹·Õ่ÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃ 

à´Ô¹·Ò§   áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡็µÒÁºÃÔÉÑ·Ïä´Œ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ·Ñ้§ã¹Ê‹Ç¹§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐÊ‹Ç¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ÍÂ‹Ò§ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ 

â´Â¨ÐäÁ‹à¹Œ¹Å§·Ø¹ÍÂ‹Ò§à¡Ô¹µÑÇ  ¨¹ÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒ¡ÒÃ¢Ò´ÊÀÒ¾¤Å‹Í§ã¹Í¹Ò¤µ

á¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ

 ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§¤§ÁÕá¼¹¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§â´Â¨ÐÁÍ§ËÒ·Õ่´Ô¹·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ áÅÐÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Òä´Œ¨ºÀÒÂã¹ 

ª‹Ç§äÁ‹à¡Ô¹ 3 »‚ â´Â¨ÐàÃÔ่ÁÈÖ¡ÉÒÇÒ§á»Å¹ áÅÐ¢ÍÍ¹ØÞÒµÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁµÑ้§áµ‹ä´ŒÃÑº·Õ่´Ô¹ÁÒàÅÂ à¾×่ÍãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ 

ÃÑºÃÙŒÃÒÂä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§       

 ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹à¾×่Í¢ÂÒÂºÃÔÉÑ·µ‹Íä» «Ö่§ã¹ 

»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·ÏÁÕ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à¾ÕÂ§ 300 ÅŒÒ¹ºÒ·à·‹Ò¹Ñ้¹¶×ÍÇ‹Òµ่ÓÁÒ¡ ÊÓËÃÑº¡ÒÃ·Óâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ 

¤Ò´ËÇÑ§ãËŒÁÕ¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ â´ÂÁÕá¼¹·Õ่¨Ð¹ÓÊ‹Ç¹¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� à¢ŒÒ¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§ 

»ÃÐà·Èä·Âà¾×่Í¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹ áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡็µÒÁºÃÔÉÑ·Ï ¨Óà»š¹µŒÍ§àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ áÅÐÁÕá¼¹¡ÒÃàµÔºâµ·Õ่á¹‹¹Í¹ÃÍ§ÃÑº 

¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹´ŒÇÂàª‹¹¡Ñ¹
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ª×่Íâ¤Ã§¡ÒÃ:  THE TEMPO Ruamrudee 

·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ:  «ÍÂÃ‹ÇÁÄ´Õ 1 ã¡ÅŒ BTS à¾ÅÔ¹¨Ôµ 

â¤Ã§¡ÒÃ:  ÍÒ¤ÒÃ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ 8 ªÑ้¹ ªÑ้¹ãµŒ´Ô¹ 1 ªÑ้¹

¨Ó¹Ç¹ËŒÍ§:  78 ÂÙ¹Ôµ

ÅÑ¡É³ÐËŒÍ§:  1 - 3 ËŒÍ§¹Í¹ 34.34 – 64.22 µÃ.Á.

ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡:  Swimming Pool, Fitness, Garden 

ÅÔ¿·�:  1 µÑÇ

ÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ:  CCTV, Double Key Card Access Control,

 ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÁ.
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ª×่Íâ¤Ã§¡ÒÃ:  THE TEMPO Phaholyothin 

·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ:  «ÍÂ¾ËÅâÂ¸Ô¹ 2 ã¡ÅŒ BTS ÍÒÃÕÂ� áÅÐÊ¹ÒÁà»‡Ò 

â¤Ã§¡ÒÃ:  ÍÒ¤ÒÃ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ 8 ªÑ้¹ ªÑ้¹ãµŒ´Ô¹ 1 ªÑ้¹ 

¨Ó¹Ç¹:  79 ÂÙ¹Ôµ

ÅÑ¡É³ÐËŒÍ§:  1 - 3 ËŒÍ§¹Í¹ 39.87 – 137.28 µÃ.Á.

ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡:  Swimming Pool, Fitness, Garden 

ÅÔ¿·�:  2 µÑÇ

ÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ:  CCTV, ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÁ.
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ª×่Íâ¤Ã§¡ÒÃ:  THE TEMPO Ratchada 

·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ:  «ÍÂ»ÃÐªÒÃÒÉ®Ã�ºÓà¾็Þ 3/1 ã¡ÅŒ MRT ËŒÇÂ¢ÇÒ§ 

â¤Ã§¡ÒÃ:  ÍÒ¤ÒÃ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ 7 ªÑ้¹ ªÑ้¹ãµŒ´Ô¹ 1 ªÑ้¹ 

¨Ó¹Ç¹:  109 ÂÙ¹Ôµ

ÅÑ¡É³ÐËŒÍ§:  Studio - 2 ËŒÍ§¹Í¹ ¢¹Ò´ 24.51 -63.90 µÃ.Á. ¨Ó¹Ç¹ 14 ÂÙ¹Ôµ

ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡:  Swimming Pool, Fitness, Garden 

ÅÔ¿·�:  2 µÑÇ

ÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ:  CCTV, ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÁ.,

 Double Key Card Access Control,
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ª×่Íâ¤Ã§¡ÒÃ:  TEMPO M Tiwanon

·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ:  «ÍÂµÔÇÒ¹¹·� 3 (¾ÔªÂ¹Ñ¹·� 1) ã¡ÅŒ MRT ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

â¤Ã§¡ÒÃ:  ÍÒ¤ÒÃ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ 8 ªÑ้¹

¨Ó¹Ç¹ËŒÍ§:  166 ÂÙ¹Ôµ 

ÅÑ¡É³ÐËŒÍ§:  Studio - 2 ËŒÍ§¹Í¹ 26.85 - 43.93 µÃ.Á.

ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡:  Swimming Pool, Fitness, Garden 

ÅÔ¿·�:  2 µÑÇ

ÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ:  CCTV, ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÁ.,

 Double Key Card Access Control,
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ª×่Íâ¤Ã§¡ÒÃ:  TEMPO TOWN Rattanathibet-Saima

·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃ:  «ÍÂºÒ§ÃÑ¡¹ŒÍÂ 16 ã¡ÅŒ MRT ä·ÃÁŒÒ áÅÐ·‹ÒÍÔ°

â¤Ã§¡ÒÃ:  ÍÒ¤ÒÃ·Õ่¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ 29 ÂÙ¹Ôµ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ� 7 ÂÙ¹Ôµ

ÃÐººÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ:  CCTV ·Ò§à¢ŒÒ – ÍÍ¡,

 ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 24 ªÁ.

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 22



ÀÒ¾áÅÐºÃÃÂÒ¡ÒÈ¨ÓÅÍ§

THE TEMPO GRAND
ÊÒ·Ã - ÇØ²Ò¡ÒÈ

30 àÁµÃ ¨Ò¡ BTS Ê¶Ò¹ÕÇØ²Ò¡ÒÈ

ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã¡ÒÃä´Œ·Õ่ 1783 ¡´ 1
www.builtland.co.th/tempogrand
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ÀÒ¾áÅÐºÃÃÂÒ¡ÒÈ¨ÓÅÍ§

àµÃÕÂÁ¾º¡Ñº¤Í¹â´ãËÁ‹ Å§·ÐàºÕÂ¹¢ÍÃÑº¢‹ÒÇÊÒÃä´Œ·Õ่
www.builtland.co.th/bl_family.php

TEMPO ONE
ÃÒÁ¤ÓáË§ - ¾ÃÐÃÒÁ 9
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¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ - Ê‹Ç¹ºÃÔËÒÃÍÒ¤ÒÃ¹ÔµÔºØ¤¤Å áÅÐµÑÇá·¹¹ÒÂË¹ŒÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

 ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ áÅÐà¢ŒÒã¨ÍÂ‹Ò§¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ àÃÒà»ÅÕ่Â¹ÊÔ่§·Õ่¤Ò´ËÇÑ§ãËŒà»š¹ÊÔ่§·Õ่à»š¹ä»ä´Œ ºÃÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÒ¤ÒÃ 

áÅÐ ºÃÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃãËŒ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà»š¹µÑÇá·¹«×้Í ¢ÒÂ àª‹Ò ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�·Ø¡»ÃÐàÀ· 

áÅŒÇ àÃÒ ÂÑ§ÁÕ·ÕÁ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹Í×่¹æ ·Õ่ÃÍ§ÃÑºÍÂ‹Ò§¤ÃºÇ§¨Ã´Ñ§¹Õ้

 ºÃÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÒ¤ÒÃ áÅÐºÃÔ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ºÔÅ·� ÎÒÃ�· àÃÒ¾ÃŒÍÁ·Õ่¨Ð´ÙáÅºÃÔ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ 

¨Ñ´¡ÒÃ·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¢Í§·‹Ò¹ã¹·Ø¡»ÃÐàÀ· ´ŒÇÂ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáººÁ×ÍÍÒªÕ¾ ·Õ่¨Ð¤ÍÂ´ÙáÅºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍÒ¤ÒÃ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§¢Í§ 

·‹Ò¹ãËŒ¾ÃŒÍÁ ÍÂÙ‹àÊÁÍ à¾×่Íà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่ÁãËŒ¡ÑºÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�¢Í§·‹Ò¹

 ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ ºÔÅ·� ÎÒÃ�· ÁÕºÃÔÉÑ·áÁ‹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ áÅÐÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�´ŒÒ¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃ ·Ñ้§á¹ÇÊÙ§ 

áÅÐá¹ÇÃÒº·Õ่¨ÐãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¡‹·‹Ò¹à¨ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ à¨ŒÒ¢Í§·Õ่´Ô¹ áÅÐ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Ñ้§ËÅÒÂä´Œ â´ÂãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¤ÃºÇ§¨Ã ·Ñ้§¤ÇÒÁ 

à»š¹ä»ä´Œ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�â¤Ã§¡ÒÃ ¡ÒÃËÒáËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹ ¡Ñº·ÕÁ§Ò¹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáººÁ×ÍÍÒªÕ¾

“Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·Õ่àÃÒÀÙÁÔã¨”
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Financial Highlights based on Consolidated Financial Statement   
 
       2556  2555                 % Change   
 โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)     

 บมจ.พรีบิลท ์ 4,974.23 3,253.93 52.87 
 บมจ.บิลท ์แลนด ์ 577.42 462.05 24.97 
 บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชั�น แมททีเรียล 451.21 371.26 21.53 
 บจก.บิลท ์ฮาร์ท 4.62 2.06 124.27 

รวมรายได ้(ตามงบรวมฯ) 6,007.48 4,089.30 46.87 
    

 ผลการดาํเนินงาน    
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินงาน – ก่อสร้าง 41 41 0.00 

    
 ความสามารถในการทาํกาํไร    

อตัรากาํไรต่อยอดขาย 4.34% 4.77%            (0.43%) 
    

 จุดเด่นจากงบการเงนิ (ล้านบาท)    
         รายไดร้วม 6,035.32 4,109.43 46.87 
          กาํไรขั�นตน้ 640.75 506.79 26.43 
          กาํไรสุทธิ  260.85 195.07 33.72 
          สินคา้คงเหลือ 122.55 105.53 16.13 
          สินทรัพยร์วม 4,276.21 3,118.21 37.14 
          ส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,108.60 857.02 29.36 

    
 ข้อมูลต่อหุ้น    
               กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.94 0.86 9.30 
               มูลค่าตามบญัชี 3.55 3.45 2.90 
               ราคาตลาด ( ณ วนัสิ�นปี) 6.15 9.00 (31.67) 

    
 จาํนวนหุ้นที�เรียกชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 308.68 231.51 33.33 

 
 

   

FINANCIAL HIGHLIGHTS
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 โครงการปัจจุบัน-ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย์    
 

โครงการที�กําลังดําเนินการ 
พื�นที� 

(ไร่-งาน-วา2) 
จาํนวน 

ยูนิต 

มูลค่า
โครงการ 

(ล้านบาท) ปีที�เปิดโครงการ 

 
 

กลุ่มลุกค้าเป้าหมาย 

 
ความคบืหน้า 
การก่อสร้าง  
ณ 31 ธ.ค.56 

ปีที�เสร็จสิ�นการส่ง
มอบกรรมสิทธิ� 
ในยูนิตสุดท้าย 

จาํนวนยูนิต 
ที�ขายแล้ว ร้อยละ 

ณ 31 ธ.ค.56 

มูลค่า 
เหลือขาย  
(ล้านบาท) 

อาคารแนวสูง          
 -Tempo Ruamrudee 0-2-040 78 380 ไตรมาส 4 ปี 2552 ลูกคา้ระดบักลาง 100% ปี 2556 100 - 
 -Tempo Phaholyothin 0-3-004 79 394 ไตรมาส 4 ปี 2553 ลูกคา้ระดบักลาง 100% ปี 2557 89          63 
 -Tempo Ratchada 0-3-097 109 310 ไตรมาส 3 ปี 2554 ลูกคา้ระดบักลาง 100% ปี 2557 80 64 
 -Tempo M Tiwanon 0-4-012 166 290 ไตรมาส 4 ปี 2554 ลูกคา้ระดบักลาง 100% ปี 2557 85 43 
มูลค่าอาคารแนวสูงเหลือขายทั�งสิ�น         170 
          
ทาวน์เฮ้าส์          
 -Tempo Town Rattana  
   Thibeth-Saima 

3-1-19.4 36 142 ไตรมาส 1 ปี 2555 ลูกคา้ระดบักลาง 100% ปี 2557 31 95 

มูลค่าโครงการเหลือขายทั�งสิ�น         265 

ในปี 2557 บริษทัมีแผนจะเปิดการขายอย่างเป็นทางการของ The Tempo Grand Sathorn และ The Tempo One 
รามคาํแหง ซี�งมียอดโครงการรวมกนัประมาณ 3 พนัลา้นบาท 
 

 โครงการปัจจุบัน-ส่วนงานก่อสร้าง   
 

ประเภทโครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
Backlog  

ณ 31 ธ.ค. 56                    ประมาณการณ์รับรู้* 
   ปี 2557 ปี 2558 

-งานอาคารสูง 10,147.08 6,905.82  83% 17% 
-งานอาคารขนาดกลาง โรงงานและระบบ 4,013.78 2,084.41 100%                         - 

รวม 14,160.86 8,990.23   
 
*หมายเหตุ : ไม่ได้มีการประมาณการรับงานเพิ�มในแต่ละปี
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง (ด าเนนิการโดยบริษัท) 
 
3.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 

ในอดีตบริษทัรับงานจากกลุ่มบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) “AP” ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัเป็นจ านวนมากโดยมีราคาและเง่ือนไขตามปกติของการด าเนินการคา้ ท่ี AP มีกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนเป็น
เหตุให้มีความเช่ือว่าอาจเป็นความเส่ียง ท่ีบริษทัจะไม่สามารถด ารงความต่อเน่ืองไดถ้า้เกิดหยุดรับงานจากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งแมว้่าโดยแท้จริงแลว้ราคา หรือ เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นเง่ือนไขทางการคา้ปกติ แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันบริษทัมีนโยบายในการเลือกรับงาน โดยพิจารณาจากผลตอบแทน ความเส่ียงต่างๆ รวมถึงความต่อเน่ืองของ
โครงการท่ีจะไดรั้บต่อเน่ืองในอนาคต   
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ตารางแหล่งทีม่าของรายได้ 2554  2555  2556  

กลุ่ม AP - - - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 29.59 1.1% 139.29 4.1% 36.86 0.7% 

บริษทัอ่ืน 2,655.32 98.9% 3,253.93 95.9% 4,974.23 99.3% 

รวม 2,684.91 100.0% 3,393.22 100.0% 5,011.09 100.0% 

 
 
ในปี ทีผ่่านมา  บริษัทมสัีดส่วนการรับงาน แบ่งตามผู้ว่าจ้างดงันี ้ 
           (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผู้ว่าจ้าง รายได้ปี 2556 %          มูลค่างานคงเหลอื       % 
รายท่ี 1 725.00       14.47 1,219.85    13.57 
รายท่ี 2 1,295.39       25.85 2,045.97    22.75 
คละผูว้า่จา้ง 2,990.69       59.68 5,724.43    63.68 
รวม 5,011.08  8,990.25  

 
 
สรุป : บริษัทฯไม่มคีวามเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 
3.2 ความเส่ียงจากการรับเหมาท่ีอิงกบัประเภทก่อสร้างอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมากเกินไป 

การตดัสินใจในการซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ความ
เช่ือมัน่ในตวัเจา้ของโครงการรวมถึงก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคเอง รวมถึง Life style ของวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงบริษทั
พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งมีวธีิการเลือกและจดัการใหโ้ครงการของตวัเองเป็นท่ีตรงใจกบัผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด โดย
บริษทัจะตอ้งตดัสินใจในการก าหนดสัดส่วนของการก่อสร้างวา่จะเป็น บา้น คอนโดมิเน่ียม หรืออาคารโรงงาน เป็น
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สัดส่วนเท่าใด  ในท านองเดียวกนัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีรับงานต่อจากผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงวิธีการลงทุนของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยจะตอ้งมีแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นในการ
ก่อสร้างใหไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ หรือถา้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็จะตอ้งมีการสร้างความมัน่คงให้กบังานในมือ
ให้มีระดบัความต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามบริษทัไดแ้สดงให้เห็นวา่บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว
โดยมีนโยบายลดความเส่ียงจากการพยายามกระจายการรับเหมางานก่อสร้างไปยงัธุรกิจอ่ืน ไดแ้ก่ อาคารโรงงาน งาน
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อาคารพกัอาศยัและส านกังาน ศูนยก์ารคา้ และงานราชการ ซ่ึงจะช่วยกระจายความเส่ียง
ใหก้บับริษทัและท าใหบ้ริษทัไดรั้บความน่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึนได ้    

(หน่วย : ลา้นบาท) 
โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2554  2555  2556  

งานบา้น - - - - - - 
งานอาคารสูง 1,402.08 52.2% 2,143.41 63.2% 3,193.24 63.7% 
อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ 1,282.83 47.8% 1,249.81 36.8% 1,817.85 36.3% 
รวม 2,684.91 100.0% 3,393.22 100.0% 5,011.09 100.0% 

 
สรุป : บริษัทฯไม่มคีวามเส่ียงจากการรับเหมาทีอ่งิกบัประเภทธุรกจิอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกนิไป   
 
3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

วสัดุก่อสร้างท่ีเป็นต้นทุนหลักได้แก่ ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ซ่ึงถ้ามีการปรับราคาของสินค้าดังกล่าวจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อก าไรของบริษทั แมบ้ริษทัจะไดมี้การค านวณราคาเผื่อการข้ึนราคาของวสัดุก่อสร้างก่อนจะมีการ
ตกลงรับงานแลว้ก็ตาม โดยวสัดุก่อสร้างขา้งตน้จะมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และ ความตอ้งการของตลาด  
รวมถึงราคาราคาน ้ ามนั และ อตัราค่าแรงดว้ย     บริษทัมีนโยบายในการพยายามลดความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้หลาย
ประการ   เช่น  การรับงานก่อสร้างระยะสั้นในช่วง 1-2 ปีเท่านั้น หรือมีการรับงานและมีการลงนามในสัญญาเป็นเฟส  
เพื่อให้สามารถปิดโครงการให้เร็วและสามารถปรับราคาใหม่ไดท้นักบัราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั
บริษทัจะพยายามท าสญัญาซ้ือล่วงหนา้ในวสัดุก่อสร้างหลกั รวมถึงการท่ีบริษทัผลกัภาระในเร่ืองของความผนัผวนของ
ราคาวสัดุโดยการใหลู้กคา้เป็นผูท้  าการจดัหาวสัดุหลกัใหแ้ก่บริษทัแทนในบางโครงการ 

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตราการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
 
3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร 

แรงงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างและการส่งมอบใหต้รงตามสญัญา ซ่ึงบางคร้ังอาจประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงเทศกาล เน่ืองจากการเดินทางกลบัภูมิล าเนาของแรงงาน นอกจากน้ียงัเกิดจากการ
เปล่ียนท่ีท างานอนัเน่ืองมาจากค่าแรงท่ีดีกวา่ รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงงาน ดงันั้นบริษทัไดก้ าหนดวธีิการบริหารงานโดยวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัช่วงวนัหยดุเทศกาล การเพ่ิมแรงงาน
ต่างดา้วชดเชยแรงงานท่ีขาด การจ่ายค่าจา้งตรงตามเวลา จดัระเบียบและสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้รงงานตามอายงุานท่ี
ท างานต่อเน่ืองใหบ้ริษทั เพ่ือใหแ้รงงานมีความผกูพนัและรู้สึกมัน่คงกบังานท่ีท า รวมถึงการปรับเปล่ียนวธีิการก่อสร้าง
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ใหพ่ึ้งพาแรงงานนอ้ยลง เช่นการใชก้ารก่อสร้างระบบส าเร็จรูป Precast เขา้มาช่วยในการก่อสร้างบางส่วนงาน ซ่ึงใน
อดีตท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยประสบกบัภาวะขาดแคลนแรงงานอยา่งรุนแรง  
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตราการป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแรงงานและบุคคลากร 
 
3.5 ความเส่ียงดา้นเงินทุนหมุนเวยีน 
 ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนค่อนขา้งสูงส าหรับการขยายการรับงาน 
เน่ืองจากจ าเป็นจะตอ้งส ารองไวส้ าหรับการประมูลงาน การประกนัผลงาน และใชใ้นการด าเนินงานก่อสร้างโดยเฉพาะ
ในช่วงเร่ิมงานซ่ึงเป็นการจ่ายในส่วนของค่าแรง ค่าวสัดุก่อสร้าง  ซ่ึงบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยการกระจาย
การรับงานก่อสร้างเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัหาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินให้
เพ่ิมข้ึนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ โดยก าหนดระยะเวลา และเง่ือนไขของการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย ใหเ้หมาะสม
กบัการด าเนินโครงการต่างๆ ของบริษทั   รวมไปถงึการปรับปรุงคุณภาพของงานเพือ่สร้างอ านาจต่อรองโดยให้มกีาร
จ่ายเงนิค่างานล่วงหน้า  ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้รับเงนิล่วงหน้าทุกโครงการ 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย มาตราการควบคุม และจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอเพือ่ลดความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวยีน 
 
3.6 ความเส่ียงดา้นคดีความ การฟ้องร้องในเร่ืองเก่ียวกบังานก่อสร้าง 
 ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัอาจจะมีความเส่ียงดา้นคดีความในการก่อสร้าง ท่ีอาจจะเกิดจากการ
ท างานไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือ เง่ือนไขในสญัญา  นอกจากน้ียงัอาจเกิดความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูอ้ยู่
อาศยัขา้งเคียงกบัหน่วยงานก่อสร้างในเร่ืองต่างๆ   ซ่ึงบริษทัไดพ้ยายามลดความเส่ียงดงักล่าว โดยการจดัท าประกนัภยั
ใหค้รอบคลุมความเส่ียงดงักล่าว และ จดัท าระบบงานต่างๆใหส้นบัสนุนงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา 
และ ลดความเส่ียงต่างๆ จากการก่อสร้าง เช่น เคร่ืองป้องกนัการตกหล่นของเศษวสัดุ เป็นตน้ 
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตราการในการป้องกนั และ ลดความเส่ียงด้านคดคีวาม การฟ้องร้องในเร่ืองเกีย่วกบั
งานก่อสร้าง 
 
3.7 ความเส่ียงจากความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ 
 ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวจะท าใหก้ารลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากต่างประเทศและในประเทศลดลง 
ซ่ึงจะมีผลต่อการใชจ่้ายเงินและกระแสเงินสด ซ่ึงบริษทัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการรับงานและควบคุมการใชจ่้าย
อยา่งมาก 
 
สรุป : บริษัทฯ ตดิตามข่าวสารและพยายามปรับตวัให้รวดเร็วต่อสถานะการณ์ต่างๆ 
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ธุรกจิผลติและขายพืน้คอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง และให้บริการตดิตั้งพืน้คอนกรีตอดัแรง (ด าเนินงานโดยบริษัท
ย่อย “พซีีเอม็”) 
 
3.1 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องกรณีละเมิดสิทธิบตัร 

เม่ือวนัท่ี  30  กนัยายน  2552   ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  ไดมี้ค าพิพากษาให้
เพิกถอนสิทธิบตัรเลขท่ี  16808  ของบริษทัดีคอน   และใหย้กฟ้องคดีของดีคอนเก่ียวกบัค่าเสียหายของทั้ง  2  ฝ่าย  

ในปัจจุบนัเลยระยะเวลาอุทธรณ์ของโจทกต์่อศาลแลว้ คดีความจึงเป็นท่ีส้ินสุด 
 
สรุป : จากค าตดัสินแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯไม่มคีวามเส่ียงในเร่ืองนีแ้ต่อย่างใด 
 
3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตไดแ้ก่ ปูนซิเมนต ์ เหลก็ลวดแรงดึงสูง ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50-80 ของ
ตน้ทุนวตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตแผน่พ้ืนส าเร็จรูป มีความผนัผวนของราคาตามกลไกของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
พีซีเอม็จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงดงักล่าว โดยการสัง่ซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสัง่ซ้ือจากลูกคา้ไว้
ล่วงหนา้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีความผนัผวนของราคา ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือจะมีการติดตามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา  อยา่งไรก็ตาม
ตลาดแผน่พ้ืนส าเร็จรูปเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงเน่ืองจากมีผูผ้ลิตรายยอ่ยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงราคาและคุณภาพสินคา้
ของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่ต่างกนั ดงันั้นการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการส่งสินคา้ไดต้าม
ก าหนดเวลา และบริการหลงัการขาย ซ่ึงพีซีเอม็ ประกอบธุรกิจภายใตช่ื้อ               มานานกวา่ 20 ปี จึงไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้ทัว่ไป โดยฝ่ายบริหารคาดวา่พีซีเอม็มีส่วนแบ่งทางการตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบประมาณร้อยละ 40 
ของตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ 

ส าหรับผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ซ่ึงมีใยแกว้เป็นส่วนประกอบส าคญั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของ
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต พีซีเอม็ไดน้ าเขา้จากต่างประเทศผา่นผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ โดยพิจารณาดา้นราคา
และการขนส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลา พีซีเอม็มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบนอ้ยมาก เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตตามค าสัง่ซ้ือซ่ึงมีรูปแบบแตกต่างกนัตามความตอ้งการของลูกคา้แต่
ละราย โดยสามารถตั้งราคาแปรผนัตามตน้ทุนวตัถุดิบได ้ ดงันั้นราคาขายของผลิตภณัฑจึ์งค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัตน้ทุนวตัถุดิบ  การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนใยแกว้จึงไม่มีผลกระทบมากนกั 

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการลด และ ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของวตัถุดบิ 
  
3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนั 

เน่ืองจากธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้างส าเร็จรูป เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูง และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตไม่ไดมี้
ความซบัซอ้น ดงันั้นเม่ือแนวโนม้ภาคอสงัหาริมทรัพยมี์การฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งความตอ้งการของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึน เพ่ือความรวดเร็วและการควบคุมตน้ทุนในการก่อสร้าง 
จากสภาวการณ์ดงักล่าว จึงมีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการดงักล่าว  แต่การด ารงอยูข่อง
ผูรั้บเหมาท่ีเพ่ิงเขา้มาใหม่ จะอยูใ่นอุตสาหกรรมไดน้านหรือไม่จ าเป็นตอ้งสร้างฐานลูกคา้ซ่ึงเม่ือตลาดมีการหดตวั 
ผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาสูง ก็จะค่อยๆ ถอนตวัออกจากอุตสาหกรรมไป   แต่อยา่งไรก็ตามพีซีเอม็
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ไดพ้ยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของแผน่พ้ืนแบบทอ้งเรียบ ซ่ึงบริษทัเป็น 1 ใน 2 ของผูผ้ลิตรายใหญ่
ร่วมกบับมจ. ดีคอนโปรดกัส์ โดยฝ่ายบริหารคาดวา่ ทั้ง 2 บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 80 ของ
ตลาดแผน่พ้ืนทอ้งเรียบ และแผน่พ้ืน 3 ขา บริษทัพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดโดยการควบคุมตน้ทุนการผลิต การ
รักษาคุณภาพของสินคา้  และการใหบ้ริการหลงัการขาย  โดยในส่วนของคอนกรีตเสริมใยแกว้ บริษทัพีซีเอม็ได้
พยายามพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หมี้หลากหลายรูปแบบมากข้ึน และมีความเป็นสินคา้มาตรฐานมาก 

 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดพ้ยายามสร้างโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมผลิตภนัฑณ์ประเภทแผน่ส าเร็จรูป 

Precast เพ่ือการคา้ โดยจะมีการผลิตท่ีโรงงานตามแบบท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ และ มีการท าสญัญาล่วงหนา้ในการรับ
ซ้ือตามแบบ เป็นจ านวนท่ีตกลงกนั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตสินคา้ในส่วนน้ีและเร่ิมท าการส่งมอบแลว้
ในปี 2555 ซ่ึงบริษทัคาดการณ์วา่จะสามารถปรับปรุงใหมี้ระบบการผลิต ขนส่ง และ ติดตั้งไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
ต่อไป   
 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (ด าเนินการโดย บริษัทบิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ) 

 
3.1     ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการตกต ่าของภาวะเศรษฐกิจโดยตรง เน่ืองจากภาคอสงัหาริมทรัพย์

จะมีความผนัแปรตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษทัจึงวางแผนและปรับกลยทุธ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในช่วง
นั้น ๆ โดยใหค้วามส าคญักบัการเปิดโครงการ การซ้ือท่ีดินใหม่ การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษทั 
โดยบริษทัจะไม่มีการสตอ๊ค Land bank ไวม้ากเกินไป และจะค่อยๆพิจารณาเปิดโครงการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป   

 
สรุป : บริษัทฯ มนีโยบายและมาตรการในการเผชิญความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
 
3.2   ความเส่ียงเร่ืองราคาตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการของบริษทัจะมีความเส่ียงในเร่ืองของราคาวสัดุก่อสร้างท่ีอาจมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะท า

ใหต้น้ทุนเพ่ิมข้ึนและก าไรลดลง   อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ยายามลดความเส่ียงทางดา้นราคาวสัดุก่อสร้าง โดยจะ
พฒันาและขายโครงการแต่ละโครงการใหแ้ลว้เสร็จในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ตั้งแต่เร่ิมตน้ซ้ือท่ีดินจนกระทัง่โอน 
นอกจากน้ี บริษทัพยายามท่ีจะตกลงราคาและปริมาณวสัดุก่อสร้างรวมถึงสุขภณัฑก์บัผูผ้ลิต / ผูข้ายใหไ้ดม้ากท่ีสุด
ก่อนท่ีจะตั้งราคาเพ่ือเปิดขายในแต่ละโครงการ    
 
 สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ มาตรการลดและป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
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3.3   ความเส่ียงเร่ืองการแขง่ขนั 
 

ความเส่ียงในหวัขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ความเส่ียงเร่ืองการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ท่ีมี
การท าสญัญาล่วงหนา้ (บา้นหรือหอ้งชุด) และ ความเส่ียงในการขาย  

บริษทัฯเช่ือวา่ความเส่ียงในเร่ืองของการก่อสร้างแทบไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากบริษทัมีความรู้ความสามารถ และ
ทรัพยากรในเร่ืองของการก่อสร้างอยูแ่ลว้ จากการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั   บริษทัจึงเช่ือวา่บริษทั
สามารถปรับเปล่ียนยดืหยุน่การบริหารการก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน และ การส่งมอบท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัลูกคา้ได้
ตรงตามก าหนด    ส่วนกรณีความเส่ียงในการขาย บริษทัฯ มีความเขา้ใจในการแข่งขนัท่ีสูงอยา่งมากของธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์เน่ืองจากมีผูแ้ข่งขนัจ านวนมาก และ มีประสบการณ์จนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ    บริษทัฯ จึงพยายามลดความ
เส่ียงโดยการพิจารณา ท าเล ท่ีตั้งของโครงการใหอ้ยูใ่นแนวท่ีสะดวกในเร่ืองคมนาคม เช่น แนวรถไฟฟ้า หรือ ส่วนต่อ
ขยาย   นอกจากน้ีบริษทัยงัใชค้วามสามารถในการก่อสร้างท าใหต้น้ทุนของโครงการต ่ากวา่คู่แข่งขนัได ้ ท าใหบ้ริษทัฯ 
มีส่วนต่างของผลก าไรต่อโครงการท่ีสามารถลดลงไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นเพ่ือใหจ้บการขาย 

 
 สรุป : บริษัทฯ มนีโยบาย และ การศึกษาตดิตามข้อมูลตลาดเพือ่ลดความเส่ียงจากการแข่งขัน 
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สรุปภาวะเศรษฐกจิ 
 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปี 2556 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์) 
 

ดว้ยผลจากการก่อสร้างโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน 
และโครงการท่ีจะเปิดประมูลในปีน้ี เช่น รถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มีนบุรี (วงเงิน 80,000 ลา้นบาท) บวก
กบัการขยายตวัของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยข์องภาคเอกชน นบัเป็นแรงผลกัดนัส าคญัใหอุ้ตสาหกรรมก่อสร้างไทย
จะยงัคงเติบโต โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ ในปี 2556 มูลค่าก่อสร้างของไทย จะเติบโตเพ่ิมข้ึน ราวร้อยละ 10.5 - 
12.9 คิดเป็นมูลค่า 1,025,000 – 1,047,500 ลา้นบาท (จากเดิมปีท่ีผา่นมาขยายตวัร้อยละ 12.8) แบ่งออกเป็นการก่อสร้าง
ของภาครัฐและเอกชนในสดัส่วน 45:55) 

อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน ทั้งค่าจา้ง
แรงงานขั้นต ่าและค่าวสัดุก่อสร้าง 

นอกจากน้ีในส่วนของวสัดุก่อสร้างท่ีในระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจวสัดุก่อสร้างเติบโตสูง เน่ืองจาก
ไดรั้บแรงหนุนจากการขยายตวัของโครงการก่อสร้าง ทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน โดยส่วนมากกระจุกตวัอยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราวร้อยละ 34 ของทั้งหมด แต่ระยะหลงัเร่ิมเห็นภาพการขยายตวัของร้านคา้วสัดุ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาคมากข้ึน และ จากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั ก่อใหเ้กิดการพฒันาเมือง 
การลงทุนส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน ท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งธุรกิจต่างๆ ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจร้านคา้วสัดุก่อสร้างในต่างจงัหวดั
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการขยายตวัในกลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) จากส่วนกลาง ไดรุ้ก
ลงทุนในส่วนภูมิภาคมากข้ึน จึงท าใหธุ้รกิจร้านคา้วสัดุก่อสร้างทอ้งถ่ินทุกกลุ่มต่ืนตวัและเร่งปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับมือกบัภาวะการแข่งขนักบัรายใหญ่ท่ีมีแนวโนม้จะสูงข้ึนอีกในระยะขา้งหนา้ 
          ทั้งน้ี ภาพรวมตลาดวสัดุก่อสร้างภายในประเทศปี 2556 จะไดรั้บอานิสงส์จากการเติบโตของภาคก่อสร้าง ซ่ึง 
ศูนยว์จิยักสิกรไทย ประเมินไวว้า่ มูลค่าลงทุนดา้นก่อสร้างจะอยูท่ี่ประมาณ 997,500 – 1,015,900     ลา้นบาท เติบโต
ร้อยละ 7.5 – 9.5 จากปีก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 12.8 ผนวกกบัการขยายตวัของกิจกรรมการคา้ชายแดน โดยเฉพาะ
กลุ่ม CLM (สปป.ลาว เมียนมาร์ และกมัพชูา) ท่ีก าลงัพฒันาเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ จะส่งผลใหท้ั้ง
กลุ่มผูบ้ริโภคและผูรั้บเหมามีความตอ้งการวสัดุก่อสร้างมากข้ึน ทั้งน้ี สินคา้วสัดุก่อสร้างของไทย ก็ไดรั้บการยอมรับ
ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี ดว้ยเหตท่ีุมีคุณภาพ หลากหลาย และบริการดี    
          ดว้ยเหตุจากทั้งสองปัจจยัขา้งตน้ จึงผลกัดนัใหต้ลาดวสัดุก่อสร้างภายในประเทศปีน้ี ยงัเติบโตต่อเน่ืองจากปีก่อน 
โดย ศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ มูลค่าตลาดวสัดุก่อสร้างภายในประเทศ ปี 2556 อยูท่ี่ราว 590,000 – 601,000 ลา้นบาท 
เติบโตร้อยละ 6.9 – 8.9 จากปีก่อนท่ีเติบโตร้อยละ 10 แบ่งเป็นมูลค่าวสัดุก่อสร้างภูธร (ไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
356,000 – 363,000 ลา้นบาท ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นส่วนแบ่งตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากมี
การลงทุนก่อสร้างสูง และหลากหลายประเภท 
          ส าหรับทิศทางตลาดวสัดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค ศูนยว์จิยักสิกรไทย มองวา่ ภาวะการแข่งขนัจะทวคีวามรุนแรง
มากข้ึนเป็นล าดบั จากการรุกลงทุนของกลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นรูปแบบครบวงจร 
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ในขณะท่ีสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงตน้ปี 2556 ท่ีผา่นมา มีความคึกคกัอยา่งมากทั้งตลาดในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล และตลาดในต่างจงัหวดัซ่ึงไม่เพียงแต่จงัหวดัท่ีเป็นหวัเมืองเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึงตลาด
ในจงัหวดัหวัเมืองรอง ท่ีมีผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ากส่วนกลางเขา้ไปรุกขยายฐานตลาดคอนโดมิเนียม
กนัอยา่งเขม้ขน้ อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั ภาพความคึกคกัของตลาดคอนโดมิเนียมดูเหมือนจะชะลอลง สืบเน่ืองจาก
สภาวะปัจจยัแวดลอ้มของตลาดคอนโดมิเนียมไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงขณะน้ีตลาดคอนโดมิเนียม
ก าลงัเผชิญกบัปัจจยัทา้ทายในการท าธุรกิจ ทั้งจากปัจจยัระดบัมหภาคอยา่งเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงท่ีเหลือ
ของปี 2556 ยงัมีทิศทางอ่อนแอ ปัญหาราคาสินคา้ท่ีทยอยปรับตวัสูงข้ึน และภาระหน้ีของภาคครัวเรือนท่ีมีระดบั
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ี มีผลกระทบต่อก าลงัซ้ือของประชาชน 
     นอกจากน้ีตลาดคอนโดมิเนียม ยงัมีปัจจยัทา้ทายเฉพาะของภาคธุรกิจท่ีจะมีผลต่อทิศทางการเติบโต เช่น การแข่งขนั
ทางธุรกิจท่ีรุนแรง ตน้ทุนการท าธุรกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน ค่าจา้งแรงงาน และวสัดุก่อสร้างท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ราคาหอ้งชุดท่ีปรับตวัตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในการพฒันาโครงการและ
คุณภาพของโครงการ ความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานคอนโดมิเนียมในบางท าเลท่ีสูงข้ึน ประกอบกบั
ขณะน้ีสถาบนัการเงินมีความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องผูป้ระกอบการและ
สินเช่ือส าหรับซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัมีประเดน็ในเร่ืองของกฎหมาย เช่น กฎหมายผงัเมืองและกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม 
       ส าหรับทิศทางการลงทุนคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงปลายปี2556ท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการ
จะยงัคงเดินหนา้เปิดตวัโครงการใหม่ตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ีวางไว ้ เน่ืองจากมองวา่ตลาดยงัคงสามารถขบัเคล่ือนได้
จากความตอ้งการซ้ือท่ียงัมีอยูใ่นตลาด โดย ศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ ในปี 2556 น้ี การเปิดโครงการใหม่น่าจะอยูท่ี่
ประมาณ 62,500 – 65,500 หน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9-9.9 จากปี 2555  โดยท าเลท่ีมีการเปิดโครงการใหม่จะยงัคงเนน้
ท าเลแนวรถไฟฟ้าและในรัศมีท่ีใกลร้ถไฟฟ้า อยา่งไรก็ดี การพฒันาตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ยงัมีปัจจยัท่ีทา้ทายภาคธุรกิจจากการแข่งขนักนัเปิดโครงการคอนโดมิเนียม ท่ีมีผลต่ออุปทานหอ้งชุดเขา้สู่ตลาดเป็น
จ านวนมากและไดส้ร้างแรงกดดนัต่อความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อความสามารถในปิดโครงการของผูป้ระกอบการต่อไปในระยะขา้งหนา้   ขณะท่ีทิศทางตลาดโครงการ
คอนโดมิเนียมในต่างจงัหวดัในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผา่นมา ศูนยว์จิยักสิกรไทยมองวา่ กิจกรรมการลงทุนยงัคงมีอยา่ง
ต่อเน่ืองแต่จะชะลอลงจากในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในช่วงตน้ปี 2556 ท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการไดมี้การเร่งเปิดตวั
โครงการในพ้ืนท่ีศกัยภาพ ส าหรับประเด็นท่ีตอ้งติดตามตลาดคอนโดมิเนียมในต่างจงัหวดัแมจ้ะมีศกัยภาพแต่มี
ประเด็นท่ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึงอีกหลายประการ อาทิ ขนาดของเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั แมว้า่ขณะน้ี ภาวะ
เศรษฐกิจในหลายๆ จงัหวดัจะมีการขยายตวัอยา่งคึกคกั ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั แต่ความเจริญ
ของต่างจงัหวดัยงัคงกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ และประชากรส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมในต่างจงัหวดัท่ียงัคงมีจ านวนจ ากดั หากมี
ผูป้ระกอบการหลัง่ไหลเขา้ไปเปิดโครงการเป็นจ านวนมาก อาจเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินได ้  อีกทั้งการเปิดโครงการ
ใหม่ๆ ในบางจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัรวดเร็ว จากการแข่งขนัทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีความรุนแรง มีส่วนผลกัดนั
ใหต้น้ทุนการท าธุรกิจ เช่น ราคาท่ีดินปรับตวัสูงข้ึน มีผลท าใหร้าคาขายต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึนซ่ึงอาจมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เน่ืองจากตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างจงัหวดัยงัมีทางเลือกอยา่งเช่นตลาดบา้นแนวราบ ท่ี
สามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัไดดี้ 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2557 (รับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์) 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 

ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองว่า จะมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราท่ี
ชะลอลงจากปี 2556 ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยัเส่ียงหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น ความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีมีผลต่อทิศทาง
เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน รวมถึงการก าหนดนโยบายการลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศท่ีจะมี
ผลต่อเน่ืองไปยงัการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากน้ี ยงัตอ้งติดตามเสถียรภาพการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลก เพราะจะมีผลต่อกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนกัลงทุนต่างชาติ 

อยา่งไรก็ดี ภาคก่อสร้างยงัมีแรงหนุนเฉพาะจากกิจกรรมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะผลประโยชน์
ต่อเน่ืองจากการคา้และการลงทุนท่ีคึกคกัตามแนวชายแดนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ก็จะส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างในกลุ่ม
พาณิชยกรรมเติบโตตามไปดว้ย และอาจท าให้เกิดการพฒันาส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานจากภาครัฐตามมา นอกจากน้ี การเร่ง
ลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือใหท้นัและพร้อมส าหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ก็เป็นอีกโอกาสหน่ึงส าหรับกลุ่มผูรั้บเหมาในต่างจงัหวดัในการเขา้ร่วมลงทุน และดว้ยเหตุจากปัจจยั
บวกน้ี น่าจะส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557  ขยายตวัประมาณร้อยละ  2.5 – 5.0 หรือมีมูลค่า 
994,500 – 1,018,500 ลา้นบาท จากมูลค่าการก่อสร้างในปี 2556 ท่ีศูนยว์จิยักสิกรไทย ประเมินไวท่ี้ 970,000 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 ท่ีไม่ร้อนแรงเกินไป อาจช่วยลดความกดดนัจากปัญหาขาดแคลน
แรงงานและราคาวสัดุก่อสร้างท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการ  
 
อสังหาริมทรัพย์ 
 

เร่ิมตน้ปี 2557 น้ี ตลาดอสังหาริมทรัพยอ์าจจะดูไม่สดใสนกั  จากปัจจยัเส่ียงท่ียงัคงมีผลต่อเน่ือง    จากปีท่ี
ผ่านมา คือ สถานการณ์ทางการเมือง ท่ียงัคงเป็นแรงกดดนัต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะในช่วงตน้ปี 2557 
สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยช์ะลอ
ตวั โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง  ขณะท่ีปัจจยัเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัรออยู่
ขา้งหน้า อาทิ แนวโนม้ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปี 2557 ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์
คาดว่าจะมีความทา้ทายมากข้ึนในการด าเนินกลยุทธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดบัราคาขายท่ีอยู่อาศยั หรือพยงุให้
ราคาท่ีอยูอ่าศยัปรับข้ึนเพียงเล็กนอ้ย โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนธุรกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน ค่าจา้งแรงงาน และแนวโน้ม
ราคาพลงังานในประเทศท่ีทยอยปรับเพ่ิมข้ึน 
             นอกจากน้ี ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางพ้ืนท่ีก าลังเผชิญกับปัญหาอุปทานส่วนเกิน เน่ืองจากท่ีผ่านมา 
ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่างเร่งเปิดโครงการใหม่ ในช่วงจังหวะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงัมีปัจจัย
สนบัสนุนการเติบโต และการเร่งเปิดโครงการกนัอยา่งเขม้ขน้ดงักล่าว ไดก้ลบัมามีส่วนในการผลกัดนัราคาท่ีดินและ
ตน้ทุนการประกอบธุรกิจใหเ้ร่งตวัข้ึน และผลกัดนัใหร้าคาท่ีอยูอ่าศยัปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงจะท าให้อ านาจการ
ซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคลดลง  ขณะเดียวกันภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญความเส่ียงสูงข้ึนจากเหตุการณ์ทาง
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การเมืองและทิศทางเศรษฐกิจ สถาบนัการเงินจึงให้ความระมดัระวงัในการอนุมติัสินเช่ือทั้งท่ีให้แก่ผูป้ระกอบการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละผูบ้ริโภค 
           อยา่งไรก็ดี ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงหลายประการ แต่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนธุรกิจ 
อาทิ ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ี ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั อาจจะมีผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยูใ่น
ระดบัต ่า ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยัหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์น่าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยูอ่าศยัลน้ตลาดในระดบัหน่ึง 
            ทั้งน้ี สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2557 คาดวา่จะชะลอตวัลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ากปัจจยัลบรุมเร้า
นานัปการ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้จากเคร่ืองช้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์คาดว่าจะหดตวัลง อย่างไรก็ดี เคร่ืองช้ีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์หดตวัลงนั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการชะลอการเปิดโครงการใหม่ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงแมว้่า
อาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อแนวโน้มผลประกอบการทางธุรกิจ แต่อีกในดา้นหน่ึงก็อาจจะสะทอ้นผลในแง่ดี
จากการปรับสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะสภาวะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นบาง
พ้ืนท่ีเผชิญกบัความเส่ียงของอุปทานท่ีอยูอ่าศยัลน้ตลาด ขณะท่ีผูบ้ริโภคชะลอการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั อยา่งไรก็ตาม 
ในช่วงขา้งหนา้หากเศรษฐกิจสามารถปรับตวัดีข้ึนได ้ความเช่ือมัน่ท่ีทยอยกลบัคืนมาของผูบ้ริโภคและภาวะเศรษฐกิจท่ี
ดีข้ึน ก็น่าท่ีจะส่งผลใหต้ลาดอสงัหาริมทรัพยส์ามารถกลบัสู่ภาวะปกติได ้
 

นอกจากน้ีนายสมัมา คีตสิน ผูอ้  านวยการศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มองวา่ 
ส าหรับอัตราดอกเบ้ีย ยงัเป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และคาดการณ์ว่าทิศทางการพัฒนาท่ีดินของ
ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย ์จะหันมาท าโครงการ แนวราบมากข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการเปิดการขาย
คอนโดมิเนียมในภาวะท่ีเศรษฐกิจผนัผวนซ่ึงอาจกระทบต่อกระแสเงินสดไม่คล่องตวั  เน่ืองจากคอนโดมิเนียมกวา่จะ
รับรู้รายไดก็้เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 2-3 ปี ในขณะท่ีโครงการแนวราบ บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ จะรับรู้
รายไดเ้ร็วกวา่ ขณะท่ี นายชาติชาย พยหุนาวีชยั รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย ระบุวา่แนวโนม้สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัปี 2557 คาดวา่จะเติบโต 9% จากปี 2556 ท่ีคาดวา่สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัคงคา้งจะอยูท่ี่ 2.44 ลา้นลา้นบาท หรือเติบโต
จากปีก่อนหนา้ 9.5% โดยเป็นการเติบโตในอตัราท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลจากภาระหน้ีของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให ้สินเช่ือท่ี 
อยูอ่าศยัหดตวัลง  

 
ส่วนในปี 2557 ปัจจยัเร่ืองการเมือง และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร อาจมีผลให้ในช่วงตน้ปี 

ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยอ์าจตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ลูกคา้ชะลอการโอนซ้ือบา้น เพ่ือรอดูความชดัเจนของ
สถานการณ์การเมืองยิง่กวา่นั้น หากไม่มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เกิดข้ึน อาจท าให้การเมืองเกิดความไม่สงบข้ึน และ
สถานการณ์ในประเทศไม่ปกติก็จะมีผลใหใ้นไตรมาส 1 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจะชะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดั  แต่โดยภาพรวม
ของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2556 เติบโต 5-7% และในปี 2557 น้ีจะมีการขยายตวัในลกัษณะชะลอตวัลงเหลือ 5% 
โดยมีตลาดท่ีอยูอ่าศยัต่างจงัหวดัท่ีมีชุมชนเมืองเกิดใหม่กระจายทัว่ไปเป็นแรงสนบัสนุนใหต้ลาดมีการเติบโตได ้

 
ขณะท่ีแนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย คาดวา่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงพยายามตรึงดอกเบ้ียต ่าท่ีระดบั 

2.25% ไปอีกระยะหน่ึง จนกวา่จะถึงกลางปี หลงัสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการกระเต้ืองข้ึน ก็จะท าใหอ้ตัราดอกเบ้ีย
ค่อยๆ ปรับข้ึน แต่เช่ือวา่ทางการไทยยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียในช่วงคร่ึงปีแรกเพ่ือใหเ้กิดการบริโภค ดงันั้นส่ิงท่ีผูกู้ ้
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สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นปี 2557 คือ เร่ืองความเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย ์เพราะถา้สถานการณ์โดยรวม ไม่แจ่มใส จะท าใหธ้นาคารพาณิชยมี์การ กลัน่กรองลูกคา้มากข้ึนกวา่ปกติ 
 
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเตรียมตวัคือ  
1.มีวนิยัการเงิน  
2.แสดงแหล่งรายไดช้ดัเจน ส าหรับผูมี้อาชีพอิสระ หรืออาชีพคา้ขาย โดยตอ้งพยายามเดินบญัชีในรูปของเงินฝากราย
เดือนและท่ีส าคญัคือไม่ก่อหน้ีอ่ืนๆซ่ึงจะท าใหเ้พ่ิมภาระค่าใชจ่้าย  
 
ดา้นนายอิสระ บุญยงั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กานดา กรุ๊ป จ ากดั และอดีตนายกสมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร กล่าววา่ถือ
เป็นเร่ืองดีท่ีภาพรวมตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2557 ท่ีชะลอตวัลง โดยเฉพาะตลาดคอนโด มิเนียม ซ่ึงผูซ้ื้อกลุ่มท่ี 4 คือ กลุ่ม
เก็งก าไรจะหายไปจากตลาดแน่นอนในสภาวะท่ีตลาดมีความไม่แน่นอนสูงถือเป็นเร่ืองท่ีดี  
ส่วนอีก 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มผูเ้ร่ิมมีครอบครัว  
2.กลุ่มซ้ือเพ่ือเป็นบา้นหลงัท่ี 2 และ  
3.กลุ่มซ้ือเพ่ือลงทุน ท่ีคาดวา่จะยงัมีการซ้ืออยา่ง ต่อเน่ือง 

 
 

ท่ีมา :   ศูนยว์จิยักสิกรไทย  
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
บริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือประกอบธุรกิจดา้นรับเหมาก่อสร้าง ผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง และ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และรับจา้งบริหารอาคารชุดนิติบุคคล และเป็นนายหนา้
ขายอสงัหาริมทรัพย ์โดยสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจเป็น 4 สายหลกั  ดงัต่อไปน้ี 
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด าเนินการโดยบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
2. ธุรกิจผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง ด าเนินการโดยบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั (“พีซีเอม็”) 
3. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ด าเนินการโดยบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (“บิลท ์แลนด”์) 
4. ธุรกิจตวัแทนบริหารอาคารนิติบุคคล และ ตวัแทนนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ ด าเนินการโดย บริษทั บิลท ์ ฮาร์ท จ ากดั (“บิลท ์ ฮาร์ท”)  ซ่ึงท าเพียงบริหารโครงการท่ีบริษทัเป็น

ผูส้ร้าง และ ช่วยประสานงานเช่าและขายต่อใหก้บัลูกคา้ภายในโครงการ 

ประเภทรายได้ แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและผลติภณัฑ์  ด าเนินการโดย 
% 
การ 

2554งบรวม 2555งบรวม 2556งบรวม 

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

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง บมจ. พรีบิลท ์           

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

- ลูกคา้อ่ืนๆ     2,645.28 84.18 3,253.93 79.18 4,974.23 82.42 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง     - - - - - - 

 รวมรายไดข้องบริษทั     2,645.28 84.18 3,253.93 79.18 4,974.23 82.42 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ บมจ.บิลท ์แลนด ์ 99.99 192.28 6.12 462.05 11.24 577.42 9.57 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง บจ.พีซีเอม็  
คอนสตรัคชัน่ 
 แมททีเรียล 

     99.99  
  

      

- แผน่พ้ืนส าเร็จรูป   
243.88 7.76 229.53 5.59 292.49 4.85 

- อ่ืนๆ    45.81 1.46 141.73 3.44 158.72 2.63 

รวมรายไดข้องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   289.69 9.22 371.26 9.03 451.21 7.48 

รายไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (3)   14.75 0.47 22.19 0.54 32.45 0.53 

รวมรายได้ของบริษทั และ บริษทัย่อย   3,142.5 100.00 4,109.43 100.00 6,035.32 100.00 
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ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) , บริษทั พซีีเอม็ คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากดั และ บริษทั บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
หมายเหตุ  
(1) ในเดือนมกราคม 2547 พีซีเอม็ไดข้ยายก าลงัการผลิต โดยเช่าโรงงาน 1 แห่ง จากบุคคลภายนอก ซ่ึงไมมี่ความเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชใ้นการผลิตแผน่พื้นส าเร็จรูป และการผลิตเสาเขม็ 
(2) รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ ของพีซีเอม็ เป็นการซ้ือมาขายไปวสัดุก่อสร้างทัว่ๆ ไป เช่น ปูนซีเมนต ์ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั  รวมถึงรายการผลิตท่ีไม่ใช่สินคา้หลกั 
(3) รายไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการขายอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการหลกั และรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นตน้ 
(4) พีซีเอม็ขายสินคา้ใหก้บักลุ่มบมจ. เอพี (ไทยแลนด)์  ในปี 2556 และปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 26.46 ลา้นบาทและ 15.04 ลา้นบาทตามล าดบั
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น  
 

รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัที ่ 7  มนีาคม 2557 

 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 กลุ่มครอบครัวเจริญตรา 81,265,363 26.32% 
     นายซินบนุเอ๋ง  แซ่ซิน (1) 53,568,945 17.35% 
     นายวิโรจน์  เจริญตรา (1) 27,696,418 8.97% 
2 นายเกียรติศกัด์ิ  ไตรตรึงษท์ศันา 7,540,740 2.44% 
3 นางสาวสุนทรี  ตั้งสัมพนัธ์ 7,531,286 2.44% 
4 นางละไมพรรณ  กฤตสวนนท ์ 7,156,573 2.32% 
5 นางทองยอ้ย  ดวงธิสาร 6,740,000 2.18% 
6 กลุ่มครอบครัวธรรมพีร 6,429,554 2.09% 
     นายชัยรัตน์  ธรรมพีร(2) 4,561,626 1.48% 
     นางปราณี  ธรรมพีร 1,867,928 0.61% 
7 นายสมศกัด์ิ  คุปตนิ์รัติศยักุล 5,503,270 1.78% 
8 นายยติุนยั  ติรกานนัท ์ 5,159,471 1.67% 
9 นายพิชยั  วจิกัขณ์พนัธ์ 4,800,000 1.56% 
10 นายพีรนาถ  โชควฒันา 4,556,015 1.48% 

รวมทั้งส้ิน 136,682,272 44.28% 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 308,676,462  หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   
 

(1) เป็นบิดาของนายวิโรจน์ เจริญตรา โดยนายวิโรจน์ เจริญตรา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ  
(2) ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(3) บริษทั มีหุ้นท่ีถือโดยสถาบนัการเงิน และกองทุน จ านวน   11,503,631 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.73 
(4) สดัส่วนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีทั้งส้ิน  136,682,272 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.28   ท  าให้มี Free Float ท่ีร้อยละ 55.72 

 

ที่มา : บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากดั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบญัชีหลงัจากท่ีไดมี้การหักส ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) โดยพิจารณาปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานดว้ย เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็นตน้ 

 
การจ่ายปันผลย้อนหลงัของบริษทั 

 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 0.12 0.42 0.37 0.44 

อตัราปันผลต่อหุ้น 0.05 0.05 0.15 0.20 0.37 

อตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิ 20.83% 41.67% 35.71% 54.05% 84.09% 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม) 0.20 0.06 0.307 0.507 0.863 

 

 
ส าหรับบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั และบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน)   ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ย การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลจะ
ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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8.โครงสร้างการจดัการ 
 
 

 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชี 

ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ (วา่ง) 

ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุนโครงการอาวโุส 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส 
 

ตรวจสอบภายใน 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ ทีมผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 9 ท่านซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน) 
2 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (เป็นกรรมการบริหาร) 
3 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (เป็นกรรมการบริหาร) 
4 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน) 
5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นงานก่อสร้าง) 
6 นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน) 
7 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ (เป็นกรรมการ ตวัแทนผูถื้อหุน้) 
8 นางภควภิา เจริญตรา กรรมการ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน และเป็นกรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้) 
9 นายวลิาศ ปิลกศิริ กรรมการ (เป็นกรรมการบริหาร) 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายวิลาศ ปิลกศิริ   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผุ้มีความรู้
ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และ การบริหาร และ ผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP,FN,CSP 

 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
นายชยัรัตน์ ธรรมพีร นายวโิรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนดั นายวลิาศ  ปิลกศิริ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
8.2 ผู้บริหารของบริษัท 

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายวลิาศ ปิลกศิริ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4 นายสิทธิพร ทรวงแสวง ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
5 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน / การบญัชี 
6 นายพลูสิน ชาตะกลู ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุนโครงการอาวโุส 
7 นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวโุส 
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นอกจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการท างานของบริษทัฯ และ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัผลตอบแทนประจ าปี   ยงัจดัใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการ
ท างานท่ีมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแบบยัง่ยนื ในทุกขณะของวงจรธุรกิจดงัน้ี 
 
ลูกค้า 
 
จดัใหมี้นโยบายในการส่งมอบสินคา้และบริการใหต้รงกบัสญัญาท่ีมีการตกลงกบัลูกคา้ในราคาและคุณภาพ 
ตามท่ีตกลงกนัไวแ้ต่แรก  โดยใหค้  านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและขอ้จ ากดั พร้อมใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้เพ่ือใหไ้ด้
ประโยชน์สูงสุดจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยไม่มีการหลบซ่อนขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  เน่ืองจาก ลกัษณะของ
ลูกคา้ไม่วา่จะเป็น ผูว้า่จา้ง และ ผูซ้ื้อสินคา้ ตอ้งการความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอายุ
การใชง้านยาวนาน จึงจ าเป็นตอ้งมีคุณภาพของสินคา้ตรงตามกบัท่ีประชาสมัพนัธ์ไวแ้ต่แรก  และ ถือวา่เป็นการ
ท าการตลาดวธีิหน่ึงในเร่ืองการสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้และใหเ้กิดการจา้งงานซ ้ า หรือเกิดการแนะน าต่อ 
หรือ ซ้ือซ ้ า 
คู่แข่ง 
 
จดัใหมี้นโยบายในการประชาสมัพนัธ์อยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่มีการอา้งอิงสินคา้ของคู่แขง่ขนั นอกจากน้ีให้
มีความรับผิดชอบต่อการประมูลงานกบัผูว้า่จา้งโดยไม่มีการตดัราคา หรือ ฮั้วราคากนัเอง และไม่ใหมี้การกลัน่
แกลง้ในทุกวธีิกบัคู่แข่งขนั 
 
คู่ค้า และ เจ้าหนี ้
 
จดัใหมี้นโยบายในการรักษาเครดิตท่ีดีกบัเจา้หน้ี ทั้งต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนั โดยใหบ้ริษทัฯ ค านึงถึง
ความเตม็ใจในการจ่ายช าระหน้ี  และไม่ใชป้ระโยชนจ์ากการเลิกจา้ง หรือ ผิดสญัญาเพ่ือยกเลิกการจ่ายเงินใน
ทุกกรณี    พร้อมกนัน้ีในส่วนของคู่คา้ ใหบ้ริษทัฯพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือคู่คา้ หรือ ผูข้ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
และ มีวสิยัทศัน์ท่ีดี ใหส้ามารถเติบโตไปพร้อมๆกบับริษทัได ้  เพ่ือเป็นการรักษาฐานการผลิต และ แหล่ง
วตัถุดิบแรงงานของบริษทัฯไดต้อ่ไป (คูค่า้ รวมถึงผูข้าย วสัดุ และ ผูข้ายแรงงาน) 
 
หนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
คณะกรรมการบริษทัฯมีหนา้ท่ีพจิารณาและแสดงความเห็นในแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ   พร้อมทั้งมีการประเมินผลปลายปี เพ่ือพิจารณา
ผลตอบแทนประจ าปีดว้ย   โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 
ก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ
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มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัหรือตามประกาศของส านกังาน กลต.) ท ากบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไวร้วมทั้งก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

2. ด าเนินการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 
3. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่างๆ เพ่ือน ามาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
4. มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 
5. การด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ 
 
ทั้งน้ีการอนุมติัรายการต่างๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าใหผู้รั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด กบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามการคา้ปกติท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมการบริษทั (มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2548) 
 

หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2548 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 13 ตุลาคม 2548 กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 
2. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่างๆ เพ่ือน ามาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
3. พิจารณาจดัท างบประมาณประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
4. การด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ 

 
ทั้งน้ีการอนุมติัรายการต่างๆ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าใหผู้รั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด กบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามการคา้ปกติท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน
โดยคณะกรรมการบริษทั 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 9  กรกฎาคม 2551 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายวิลาศ  ปิลกศิริ 
ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั โดย
คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 
มติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554 ไดอ้นุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการบริษทั จ านวน 18,150 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 18,150 บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 15,730 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษทั จ านวน 12,100 บาทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่าย
บ าเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน คนละ 130,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดงัน้ี 

มติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ไดอ้นุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษทั จ านวน 20,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 17,500 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษทั จ านวน 13,500 บาทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่าย
บ าเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน คนละ 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดงัน้ี 

มติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ไดอ้นุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท จ านวน 21,000 บาทต่อเดือน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 21,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 18,500 บาทต่อเดือน และกรรมการบริษทั จ านวน 14,200 บาทต่อเดือน และไดอ้นุมติัจ่าย
บ าเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน คนละ 160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดงัน้ี 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท) 

2556 2555 2554 

1. นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ  408,000.00 382,600.00 359,350.00 

2. นายศราวุธ บุษยรัตน ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 408,000.00 382,600.00 336,250.00 

3. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 378,000.00 352,920.00 313,040.00 

4. นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 378,000.00 352,920.00 304,570.00 

5. นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ 327,600.00 306,400.00 270,800.00 

6. นางภควิภา เจริญตรา กรรมการ 327,600.00 306,400.00 270,800.00 

 รวม 2,227,200.00 2,083,840.00 1,854,810.00 

 
คุณชยัรัตน์ ธรรมพีร คุณวโิรจน์ เจริญตรา และ คุณวลิาศ ปิลกศิริ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผูบ้ริหาร แต่ไดรั้บค่า
บ าเหน็จกรรมการในปี 2556 คนละ 160,000 บาท ปี 2555 คนละ 150,000 บาท ปี 2554 คนละ 130,000 บาท  
 

 ในปีทีผ่่านมาบริษัทมกีารจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนและโบนัสประจ าปีต่อกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
เท่านั้น โดยได้ขออนุมตัจิากผู้ถือหุ้น   บริษัทฯ ไม่มกีารจ่ายค่าใช้จ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อะไรแก่กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยไม่ผ่านการขออนุมตัจิากผู้ถอืหุ้น 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
             (หน่วย: บาท) 

 2556 2555 2554 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร 27,921,827.60 23,154,592 21,729,670 

จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 7 7 7 

รูปแบบค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิการ* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิการ* 

เงินเดือน  โบนสั และ 
สวสัดิการ* 

รูปแบบค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
* สวัสดกิาร ประกอบด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนประกนัสังคม ส่วนนายชัยรัตน์ ธรรมพรี และนายวิลาศ ปิลกศิริ ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท พซีีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
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ตารางสรุปประเภท ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนปี 2554 - ปี 2556 และ อตัราการเข้าประชุมปี 2554 - ปี 2556 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภท 

การเข้าอบรมหลกัสูตร
ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ค่าตอบแทน  
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมดคร้ัง 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1 นายชชัวาล พรรณลาภ * ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  ACP, RCP, DAP, DCP 408,000.00 382,600.00 359,350.00 11/11 10/10 12/12 
2 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร DAP, FN,  RCP 160,000.00 150,000.00 130,000.00 11/11 10/10 12/12 

3 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร DAP, FN 160,000.00 150,000.00 130,000.00 11/11 10/10 12/12 

4 นายศราวธุ บุษยรัตน์ ** กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ DCP 408,000.00 382,600.00 336,250.00 11/11 10/10 11/12 

5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ DAP 378,000.00 
 

352,920.00 313,040.00 10/11 9/10 9/12 

6 นายประสงค ์ประภสัสราทิตย*์** กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ DAP 378,000.00 
 

352,920.00 304,570.00 11/11 10/10 12/12 

7 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั  กรรมการ กรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ DCP, DAP, FN 327,600.00 306,400.00 270,800.00 11/11 10/10 12/12 
8 นางภควภิา เจริญตรา กรรมการ กรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ DAP,ACEP,CAC 327,600.00 306,400.00 270,800.00 11/11 10/10 12/12 
9 นายวลิาศ ปิลกศิริ*** กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร DAP,FN,CSP 160,000.00 150,000.00 130,000.00 11/11 10/10 12/12 

 

การประชุมคณะกรรมการมีการก าหนดล่วงหน้าเป็นแผนการประชุมประจ าปี ซ่ึงจะมีวาระเกีย่วกบัการติดตามงาน และวาระเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงหุ้นของกรรมการ เป็นวาระประจ า และมีการแจก
รายงานเอกสารประชุมก่อนล่วงหน้า 
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* นายชัชวาล พรรณลาภ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547 

          ** นายศราวธุ บุษยรัตน์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 แทนนายชัชวาล พรรณลาภ 

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

ACP =  Audit Committee Program    RCP  =  Role of the Chairman Program 

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

DCP =  Director Certification Program   CSP =  Company Secretary Program 

 

ที่มา : บริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
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8.5  บุคลากร 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

 2556 2555 2554 

ฝ่ายส านกังาน 131 102 76 
ฝ่ายก่อสร้าง 450 372 310 
รวม 581 474 386 
คา่ใชจ่้ายผลตอบแทนรวม 
ให้แก่พนกังาน (บาท) 

265,562,662.08 
 

226,352,095.44 158,986,964.97 

รูปแบบผลตอบแทน เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิการ* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิการ* 

เงินเดือน โบนสั  และ 
สวสัดิการ* 

*สวัสดกิาร ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชช่ัน ค่าเช่าบ้านพกั ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ 

 
สวสัดกิารพนกังาน และ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
 
บริษทัฯ มีสวสัดิการใหก้บัพนกังานนอกจากเงินเดือนประจ าเดือน และ เงินโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 

1. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
2. เงินกองทุนทดแทน 
3. เงินประกนัสงัคม ท่ีจ่ายสมทบ ร่วมกบัพนกังาน 
4. วงเงินประกนั อุบติัเหตุจากการท างาน กบับริษทัประกนัภยัชั้นน า 
5. สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น สวสัดิการเก่ียวกบั ค่าเดินทางในกรณีท างานนอกสถานท่ี   สวสัดิการเก่ียวกบัชุดฟอร์ม

ส าหรับการท างาน   สวสัดิการเก่ียวกบัการอบรม และ การสมัมนาต่างจงัหวดั ฯ  
 

การก าหนดค่าตอบแทนของพนกังาน 
 

ฝ่ายบริหารฯ มีกรอบ คู่มือ และกรอบเงินเดือนในแต่ละต าแหน่งงาน ซ่ึงไดมี้การเปรียบเทียบกบัตลาด ให้สามารถ
แข่งขนัได ้ พร้อมกนัน้ียงัมีการน าเสนอนโยบายเพ่ือขอแนวทางและขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการ ส าหรับการบริหาร
เร่ืองค่าตอบแทนพนักงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น กรณีการเพ่ิมค่าแรงขั้นต ่าเป็น 300 บาท บริษัทและ
กรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมปรึกษาและหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจา้งงาน ตน้ทุนการ
ก่อสร้าง และ การไหลออกของพนกังาน      ส าหรับการข้ึนเงินเดือน หรือ จ่ายโบนสัพนกังานของบริษทั ฯ และ บริษทั
ในเครือ จะมีการขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนทุกคร้ัง โดยแนวการประเมินผลจะใชว้ิธีการพิจารณาจากผล
การท างาน  ความตั้งใจ และ เน้ือหาของงานท่ีปฏิบติัร่วมกนั โดยจะมีการประเมินผล 2 คร้ังต่อปี 
 
นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 
บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือใหส้ามารถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ โดยไดด้ าเนินการจดัท าระบบประเมินผล (Balance Score Card) ซ่ึงใชต้รวจสอบ
ผลงานขององคก์รโดยรวม และก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งตวัแปรต่างๆ เช่น พนกังาน ความตอ้งการของลูกคา้ 
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ระบบและกระบวนการในองคก์ร โดยจะสามารถหาสาเหตุและผลท่ีไดจ้ากกระบวนการท างาน และพนกังาน
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร และน ามาพฒันาปรับปรุงวธีิการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการส่ง
พนกังานไปอบรมสมัมนาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 

 

นอกจากนั้นบริษทัจดัใหมี้การอบรมพนกังาน เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน รวมทั้งพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปรับข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันา sub business  ของตนเอง
ใหข้ยายงานไดม้ากข้ึน  พร้อมกนัน้ียงัไดมี้การฝึกอบรมใหพ้นกังานมีการตรวจสอบระหวา่งสายงานในเร่ืองความเส่ียง
ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต เพ่ือใหมี้การทบทวนความเส่ียงตลอดเวลา  

 

ในปี 2550 บริษทัไดมี้การจดัการอบรมและวธีิการในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถ
ผา่น และ ไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2000 

 

ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัไดมี้การจดัการอบรมและวธีิการในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดย
บริษทัสามารถผา่น และ ไดรั้บการรับรอง ISO 9001 เวอร์ชัน่  2008 
 

            สรุปการฝึกอบรมพนักงานและแรงงานประจ าปี 
 2554 2555 2556 

จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

จากศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

41 34 31 

จ านวนพนง.และแรงงานท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 2,175 2,886 3,323 
     
 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความปลอดภัย  
 

ดว้ยบริษทั ฯ  มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนกังานทุกคน ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างาน ควบคู่กนัไปกบัหนา้ท่ีประจ าของพนกังาน จึงได้
ก าหนดนโยบายไว ้ดงัน้ี 

 
1. ให้ถือเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของทุกคน  

และตอ้งใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
2.   ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตอ้งหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน า และเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในเร่ืองเก่ียวกบั 
      ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
3.  ณ  สถานท่ีปฏิบติังานทุกแห่ง  บริษทัฯ จะสนบัสนุน ในเร่ืองตอ่ไปน้ี  คือ :- 
(ก) สภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ตลอดจนทางเขา้ – ออกท่ีเหมาะสม 
(ข) มาตรฐาน และระบบการท างานท่ีปลอดภยั  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
(ค) กฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน 
(ง) การฝึกอบรม  แนะน า  และใหค้วามรู้ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(จ) การรณรงค ์กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตส านึกของทุกคนในเร่ืองความปลอดภยั  
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      อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างาน และวธีิการท างาน ใหมี้ความ  
    ปลอดภยั และไดต้ามมาตรฐาน 
5. พนกังานทุกคนจะตอ้งค านึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของตนเอง และ

ผูอ่ื้น 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เป็นส าคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
6. บริษทัฯ จะจดัใหมี้การติดตามและประเมินผล ตามนโยบายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้  

  
สถิตกิารเข้ารักษาพยาบาล– กรณีเกดิอุบัตเิหตตุามประเภทสวสัดกิารทีบ่ริษัทจดัหาให้ 

        (จ านวน:ราย) 
 2554 2555 2556 

กองทุนทดแทน 10 17 15 

บริษทัประกนัชีวติ 157 123 192 

รวม 167 140 207 

พนักงานทั้งหมด 386 474 581 
 

 จะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีสวสัดิการ และ มีความพยายามในการลดอุบติัเหตจุากการท างาน ซ่ึงถา้เทียบกบั
ปริมาณพนกังานและ แรงงานในแต่ละปี จะมีอตัราส่วนท่ีลดลง 

พนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานบริษทัฯ มีนโยบายดูแล และใหก้ารรักษาอยา่งเตม็ท่ี และ ยงัใหเ้งินเดือนปกติ
ในช่วงลาหยดุ
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่ 7 มนีาคม 2557 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นายชชัวาล  พรรณลาภ 
(กรรมการอิสระ) 

70 -M.Sc., Fort Hays Kansas State 
College, U.S.A  
-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี  88/2007 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร RCP รุ่นท่ี  12/2005 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร ACP รุ่นท่ี 9/2005 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 11/2004 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 

 
2537-ปัจจุบนั 
2547 - มี.ค.54 

 
 

 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.พรีบิลท ์
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง  
 
บมจ. ประกนัคุม้ภยั  
บมจ.พรีบิลท ์
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจโอน
และรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
ประกนัวินาศภยั 
รับเหมาก่อสร้าง 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นายชยัรัตน์  ธรรมพีร 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

58 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  
Angelo State University, Texas, 
U.S.A. 
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร RCP รุ่นท่ี  16/2007 
 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 45/2005 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) หลกัสูตร FN รุ่นท่ี 8/2004 
-ปริญญาบตัร จากวิทยาลยั 
ป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร 
ปรอ. รุ่นท่ี 17 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

1.48 
 

(เม่ือรวม
สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
คุณปราณี 
ธรรมพีร ท า
ให้มีสัดส่วน
การถือหุ้น
เป็น 2.08%) 

-  
2547-ปัจจุบนั 

 
2542-ปัจจุบนั 
2544-ก.พ.53 

 
 
 
 

มี.ค.52-ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 

 
2544-ปัจจุบนั 
2544-ปัจจุบนั 
ม.ค.50-มี.ค.55 
2547-มี.ค.55 
2537-มี.ค.55 
2547-ก.พ.55 

 
2546-ก.พ.55 

 

 
รองประธานกรรมการและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัทจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ 
โปรดคัส์ 

 
องค์กร/บริษัทที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์
บจก. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมท
ทีเรียล 
บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์
บจก. สแควร์ ริทซ ์พลาซ่า 
บจก.ซีอาร์ แอสเซท 
บจก. พีรนนท ์
บจก. ปทุมวนั แอสเซท 
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี 
พาร์ทเนอร์ส 
บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
(กรุงเทพ) 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

 
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ภตัตาคาร 
ภตัตาคาร 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
บริการทางการเงิน 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

รุ่นท่ี 16 2545-มิ.ย.53 
 

2536-มิ.ย.53 
2544-มิ.ย.53 
2547-มิ.ย.53 

 
2547-มิ.ย.53 
2547-ก.พ.53 

 

กรรมการ 
 
รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
(ลาดพร้าว) 
บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิง 
บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 
 (รัชวิภา) 
บจก. ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท ์
บจก. คิว-คอน อีสเทอร์น 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
บริหารสินทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

นายวิโรจน์  เจริญตรา 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

49 -ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง  
George Washington University, 
U.S.A. 
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร FN รุ่นท่ี 10/2004 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP  รุ่นท่ี 13/2004 
 

8.97 
 

(เม่ือรวม
สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบิดาคือ 
นายซินบุนเอ๋ง 
 แซ่ซิน รวม

แลว้มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
26.33%) 

เป็นสามี
ของนาง
ภควิภา 
เจริญตรา 

 
2538-ปัจจุบนั 

 
 
 

มี.ค.52-ปัจจุบนั 
 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

องค์กร/บริษัทที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นางภควิภา เจริญตรา 
(กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้น
รายใหญ่) 

48 -ปริญญาโท การเงิน-การตลาด 
Eastern University, Pennsylvania, 
U.S.A. 
-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 46/2005 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) หลกัสูตร Anti-Corruption 
for Executive Program ACEP 
4/2012 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) หลกัสูตร Anti-Corruption 
Seminar CAC 1/2013 
- Certified Financial Planner (CFP) 
จากสามาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(TFPA)  

0.00 เป็นภรรยา
ของนาย
วิโรจน์ 
เจริญตรา 

 
2548-ปัจจุบนั 
ก.ค.53-มิ.ย.54 

 
 

 
 

ก.ค.53-ปัจจุบนั 
เม.ย.49- ก.พ.53 

 
 
 

 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพนัธมิตรธุรกิจและ
การตลาดผลิตภณัฑ ์
 

 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพนัธมิตรธุรกิจ 
รองประธานฝ่าย Affinity Distribution 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ.  พรีบิลท ์
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต 
(ประเทศไทย) 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบยีน 
บจก.เอไอเอ 
บจก.เอไอเอ 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
ธุรกิจประกนัชีวิต 
 
 
 
 
ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจประกนัชีวิต 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

- อบรมหลกัสูตรวิทยาการ
ประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 
3/2556 
 
 

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 
(กรรมการอิสระ) 

51 -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา 
University of Maryland, U.S.A. 
-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 
University of Missouri, U.S.A. 
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 11/2004 
 
 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2547-ปัจจุบนั 

 
 

 
 

 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
 

นายศราวธุ บุษยรัตน์ 
(กรรมการอิสระ) 
 
 

65 -M.A (Economics) Old Dominion 
University Virginia, U.S.A 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน

-  
มี.ค.54 - ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์ 
บมจ. พรีบิลท ์ 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับเหมาก่อสร้าง 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
 
 

หลกัสูตร  DCP รุ่นท่ี 41/2004 บริษทัฯ)  
 

ส.ค.54-ปัจจุบนั 
 
 

 
 
กรรมการ 
 
 

องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
บจก.อินฟินิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) 
 
 

 
 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ 
 

นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวล
นดั 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

49 -ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-M.Sc. University of London 
-Fellowship  Royal College of 
Surgeons of Glasgow,U.K.  
-ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DCP  รุ่นท่ี 69/2006 
(ไดรั้บวฒิุบตัรจากการผ่านการสอบ 
Director Examination จาก สถาบนั 
IOD แห่งประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย) 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2548-ปัจจุบนั 

 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
มี.ค.49 -ปัจจุบนั 

 
 

 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
บจก.นาโน เมดดิคอล เทคโนโลย ี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
น าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์
ราชการ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร FN รุ่นท่ี 25/2006 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP  รุ่นท่ี 46/2005 
 

นายประสงค ์ ประภสัสรา
ทิตย ์
(กรรมการอิสระ) 

50 -ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
-ปริญญาโท การเงิน  Georgia 
State  University,USA 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 67/2007 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

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

 
 
 

 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 

นายวิลาศ  ปิลกศิริ 
 
 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
และเลขานุการบริษทั) 

61 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

0.23 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2551-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 

 
ก.ย.53-ปัจจุบนั 
2539-ก.ย.53 

 
เลขานุการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ,กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 45/2005 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร FN  รุ่นท่ี 8/2004 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร CSP  รุ่นท่ี 27/2008 
 

 
 
 

มี.ค.52 - ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 

 

 
 
 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์
บจก. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมท
ทีเรียล 
 

 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 

นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ 44 -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
-ประกาศรับรองความรู้ส าหรับ
การปฏิบติังานในงานท่ีปรึกษา
ทางการเงิน (FA License) 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2547-ปัจจุบนั 

 
 
 

ม.ค. 54 – ปัจจุบนั 
 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
 
 
 
กรรมการ 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
บจก.บิลท ์ฮาร์ท 
  

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
บริหารอาคารชุด 
 

นายสิทธิพร  ทรวงแสวง 61 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-Associate Civil Engineer No 6143 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 
 
 

พ.ค.56- ปัจจุบนั 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
 
 
 
กรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
  
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจด
ทะเบียน 
บมจ.บิลท ์แลนด ์

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 46 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 

0.07 
 

 (ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

 

-  
2549-ปัจจุบนั 

 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 

นายพลูสิน  ชาตะกูล 44 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

 

-  
2548-ปัจจุบนั 

 
 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมตน้ทุน 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 
บมจ. พรีบิลท ์
 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
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ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือบริษทัที่เกีย่วข้อง

รายช่ือบริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
PB

                            รายช่ือ
นายชชัวาล  พรรณลาภ X X
นายชยัรัตน์  ธรรมพีร /,Z /,Z Z /
นายวิโรจน์  เจริญตรา // //
นางภควิภา  เจริญตรา /
รศ. ดร.ธนิต  ธงทอง Y
นายศราวธุ  บุษยรัตน์ Y
นายแพทยสิ์ทธิพร   ศรีนวลนดั /
นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย์ Y
นายวิลาศ  ปิลกศิริ / // /
นายณฐ  หงศล์ดารมภ์ /
นายสิทธิพร  ทรวงแสวง /
นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์
นายพลูสิน  ชาตะกูล  

หมายเหตุ
     /  =  กรรมการ    X  =  ประธานกรรมการ     //  =  กรรมการผูจ้ดัการ     Y =  กรรมการตรวจสอบ    Z = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
PB         =  บมจ. พรีบิลท์ PCMC   =  บจ. พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล
BH        =  บจก.บิลท ์ฮาร์ท AP        =  บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์
BL         =   บมจ. บิลท ์แลนด์

BH

บริษทัยอ่ย

PCMC APBL
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9.การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ทั้งน้ีการก าหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏิบติัไดจ้ริง  
รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั ไดด้ าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2547  นอกจากน้ีทางบริษทัไดเ้ร่ิมน าหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ของตลาดหลกัทรัพยม์าใชเ้พื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปน้ี 

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการโดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งมีการจดัเก็บและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 

 ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพ่ือก ากบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการ
ตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบและขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรม 

 ใหค้วามเป็นธรรมและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้
ในระยะยาว รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการจะถือปฏิบติัตามจริยธรรมของบริษทัฯ (Code of Conduct) ซ่ึงไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้
และดูแลใหพ้นกังานในองคก์รปฏิบติัตามจริยธรรม  (Code of Conduct) ดงักล่าวดว้ย 

2. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และในฐานะเจา้ของบริษทัเช่น สิทธิในการซ้ือขายโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่ง
ผลก าไรบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อ
หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปัน
ผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการ
ก าหนดค่าสอบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 
และอ านวย ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
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1. บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกคณะฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

2. บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหลกัเกณฑว์ธีิการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพียงพอและชดัเจนใหผู้ ้
ถือหุน้รับทราบล่วงหนา้ และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ี
บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมและผูถื้อหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบใด
แบบหน่ึงท่ีกรมธุรกิจการคา้ก าหนดผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย  

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประ 
ชุม นอกจากน้ี ในวนัประชุมประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน
วาระต่างๆก่อนการลง มติในแต่ละวาระ รวมทั้งมีการบนัทึกประเดน็ค าถามค าตอบ และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไว้
ในรายงานการประชุม 

5. บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
 

3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตว้สิยัทศัน์โดยมุ่งท่ีจะประสบความส าเร็จแบบยัง่ยนืโดยค านึงถึงสิทธิ ความถูกตอ้ง 
และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเพือ่เป็นแนวปฎบิัตสิ าหรับผู้บริหารและพนักงาน ได้มกีาร
ก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมการปฎบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิ พนักงาน และสังคม อนัได้แก่  

ผูถื้อหุน้ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  
 ลูกคา้ เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ ก่อสร้าง  ผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้/บริการท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภยั และปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้  

  

 คู่คา้ ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ี
ก าหนดไว ้

  

 คู่แข่ง แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และสุจริต   
 พนกังาน ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส การพฒันาความรู้ ศกัยภาพ 

การดูแลสุขอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังาน  

  

 สงัคม มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดี สร้างสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันา
คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทัมีการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม การหา้มพนกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและน าซอฟแวร์ ท่ี
ผิดกฎหมายมาใช ้การใหค้วามเสมอภาคในเร่ืองการจา้งงาน การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อตา้น
การ ทุจริต การหา้มจ่ายสินบนเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจของบริษทั การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการให้
พนกังานตอ้ง เอาใจใส่และปฎิบติังานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  
 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งต่อเน่ือง เช่น  

1. การใหข้อ้มูลข่าวสารในดา้นต่างๆกบัคูค่า้ การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
ร่วม กนั และมีการวางกลยทุธ์ดา้นต่างๆร่วมกบัคู่คา้ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและผสานประโยชน์ร่วมกนั 

2. การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อการพฒันาสินคา้/บริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
3. การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
4. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา

ร่วมกนั การแข่งกีฬาสีเช่ือมความสามคัคีสานสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน  
5. ก าหนดใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย หากมีประเดน็เก่ียวขอ้งกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้ง 
    ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือการกระท าผิดจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ 
    กรรมการของบริษทัฯ ไดต้ามช่องทางท่ีก าหนดไว ้ 
 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะจดัส่งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนั้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่า
เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

 คณะกรรมการได้จดัให้มรีะบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
ทุกไตรมาส รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการบริหาร
จดัการ  ซ่ึงในท่ีประชุมบริษทัฯ จะตอ้งมีการน าเสนอแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดมี้ส่วนรวมในการพิจารณาและแสดงความเห็น   ซ่ึงกรรมการจะแสดงความเห็นพร้อมทั้งอนุมติัใน
ประเด็นท่ีส าคญั  

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัไดท้ าการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน โดยก าหนดใหก้ารท ารายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดมี้การแต่งตั้งเม่ือเดือน
มกราคม 2547 เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท ารายการ  ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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7. จริยธรรมธุรกจิ 

 ทางบริษทัไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการยดึถือปฏิบติัต่อไป 

 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกคา้ ประชาชน และผูถื้อหุน้ท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดี
มีคุณภาพ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ืองในระดบั
ท่ีเหมาะสม รวมทั้งจะด าเนินการอยา่งโปร่งใส โดยมีนโยบาย และมาตรการท่ีชดัเจน ครอบคลุม เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการดงักล่าว บริษทัจึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณของบริษทัข้ึนเพ่ือเป็นขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ถึงขอ้พึงประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งทางจริยธรรมและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและเท่ียงธรรมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสาธารณชนและสงัคมการด าเนินการเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั  โดยก าหนดไวใ้น
คู่มือบริษทัฯ ท่ีมีการแจกใหพ้นกังานรับทราบทั้งในตอนปฐมนิเทศการรับพนกังานใหม่   ซ่ึงบริษทัไดมี้การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความมาโดยตลอด   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้การส ารวจการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณของบริษทัทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเป็นประจ าทุกปี และยงัไม่พบวา่มีการปฏิบติั
ท่ีขดัต่อจรรยาบรรณท่ีบริษทัก าหนดไวแ้ต่อยา่งใด ซ่ึงนอกจากจะเป็นการติดตามใหมี้การปฏิบติัแลว้ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยงัไดล้งนามรับรองเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
บริษทั    

8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

 บริษทัไดท้ าการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซ่ึงไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั  และไดรั้บค่าตอบแทนใน
รูปของเบ้ียประชุมเท่านั้น สดัส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ท าใหส้ามารถถ่วงดุลในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหารหรือผูถื้อหุ้นใหญ่ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั
กบักรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีโดยชดัเจนในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและบริหารงาน
ประจ า 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทัในธุรกิจเดียวกนัซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินเดือน โบนสั  โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของ
บริษทั  และผูบ้ริหารแต่ละท่าน  และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในรูปของเบ้ียประชุม
เท่านั้น 
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11. การประชุมคณะกรรมการ 

 โดยทัว่ไป ทางบริษทัจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน นอกจากนั้นหากมีวาระท่ีตอ้ง
พิจารณาเป็นพิเศษ ทางบริษทัอาจจดัใหมี้การประชุมระหวา่งกาลอยา่งเร่งด่วนตามแตเ่ห็นสมควร  ทั้งน้ีบริษทั
ไดมี้การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั     

12. คณะอนุกรรมการ 

 บริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระพิเศษต่างๆ 
เช่น รายการระหวา่งกนั  เพ่ือน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือการพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากนั้นยงัไดมี้
การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีสรรหากรรมการใหม่ในกรณีท่ีมี
กรรมการลาออกและท าหน้าท่ีก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยผูด้  ารง
ต าแหน่งดงักล่าวมีความเป็นอิสระ 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษทัได้ด าเนินการคดัเลือกบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995)  จ ากัด เพ่ือท าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในและให้ค  าปรึกษา ในการแกไ้ขจุดบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

 ในปัจจุบนัทางคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจ าปี
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากน้ียงัร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
ในหวัขอ้ต่างๆ (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) เพื่อเปิดเผยต่อ
ผูล้งทุน 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดพ้ยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูล้งทุนโดยเร่ิมท าการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีมี
ผลกระทบกบับริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดใหผู้ล้งทุนไดติ้ดตามขอ้มูลของบริษทัหรือติดต่อกบัทางบริษทัทาง 
web site ภายใตช่ื้อ http://www.prebuilt.co.th/ หรือติดต่อผ่าน E-mail : admin@prebuilt.co.th หรือหมายเลข
โทรศพัท ์02-960-1380  ถึง 02-960-1389 และโทรสาร 02-960-1392-5 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน) 
2 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (เป็นกรรมการบริหาร) 
3 นายวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (เป็นกรรมการบริหาร) 
4 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน) 
5 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นงานก่อสร้าง) 
6 นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน) 
7 นายแพทยสิ์ทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ (เป็นกรรมการ ตวัแทนผูถื้อหุน้) 
8 นางภควภิา เจริญตรา กรรมการ (เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน และเป็นกรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้) 
9 นายวลิาศ ปิลกศิริ กรรมการ (เป็นกรรมการบริหาร) 

 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายวิลาศ ปิลกศิริ   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผุ้มีความรู้
ความสามารถด้านบัญชีการเงิน และ การบริหาร และ ผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP,FN,CSP 

 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
นายชยัรัตน์ ธรรมพีร นายวโิรจน์ เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนดั นายวลิาศ  ปิลกศิริ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
หน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการบริษัท มหีน้าทีค่รอบคลมุในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ประกอบ 
ดว้ย นโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณรวมทั้งก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงาน
ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดท้ าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการมีระบบ 
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และก าหนดแนวทางใหมี้
การทบทวน นโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทั  
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จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัยดึมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้
พนกังานทุกคนรับทราบและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงใหมี้การติดตาม การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว  

 ใหมี้การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และเลือกใชว้ิธีการท างานท่ีไม่กระทบต่อสังคม พร้อมกนัน้ีให้มีการเขา้
ช่วยเหลือชุมชนท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินการก่อสร้างร่วมกบั เจา้ของโครงการดว้ย  พร้อมกนัน้ีให้บริษทัฯใชน้โยบายท่ี
ช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั
ทราบถึงความ สมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี
อ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้น  
 
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 
อยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูส้อบทานการประเมิน
ระบบ การควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  (บริษทัจา้ง บริษทั เอส.ซี. การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995)  จ ากดั เป็นบริษทัภายนอกท าการตรวจสอบ
บญัชีภายใน) ท าหนา้ท่ีสอบทานการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานของผูส้อบ
ภายในพบวา่บริษทัฯมีความน่าเช่ือถือในระบบควบคุมภายใน โดยบริษทัฯสามารถปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีมีการ
ก าหนดไว ้และมีการควบคุมความเส่ียงต่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า   และใหบ้ริษทัฯ อธิบายพร้อมแสดงวธีิจดัการในการลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้หท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล  โดยปฏิบติัตาม
กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
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 องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และ
มีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นระยะๆ มีการจดัท าผงัองค์กรแบ่งแยก
หนา้ท่ีตามสายงาน และมีการจดัท าอ านาจด าเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งคู่มือ
การปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัมีการทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบั มาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ นอกจากน้ี บริษทั
และบริษทัย่อยไดพ้ฒันาระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยใชด้ชันีช้ีวดั KPI ส าหรับผูบ้ริหารระดับ
หัวหนา้แผนกข้ึนไป และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี ดี
ตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้

 การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อย ในการ
พิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียง ทั้ งจากภายในและภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อ
วิเคราะห์และจดัระดบัความเส่ียงท่ีส าคญัตามผลกระทบและ  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทาง
ธุรกิจ เพ่ือก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายและกลยทุธ์ส าคญัใน
การบริหารความเส่ียง โดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ 

 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอ านาจอนุมติั
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี การอนุมติัรายการ 
การบนัทึกรายการบญัชี และแบ่งแยกหนา้ท่ีการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา มีขอ้มูลท่ีส าคญัในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหารใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีการจดัเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและเอกสารบญัชีต่างๆไวเ้ป็นหมวดหมู่ ครบถว้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ  

 ระบบการตดิตามและประเมนิผล บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งก าหนด ระยะเวลาการติดตามผลไว ้ มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2556 ซ่ึงประเมินโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีความเห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล มีความเพียงพอ เหมาะสมท่ีจะสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
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ในปี 2556 บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน พร้อมกบั
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงาน มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการ
จดัการ การขาย คลงัสินคา้ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน ทั้งน้ีไดม้อบหมายและ
ติดตามใหผู้บ้ริหารท่ีรับผิดชอบใน แต่ละส่วนงานด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่ง
ครบถว้น และสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทาง
การเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทโดยละเอยีด 
 
1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
2. หา้มประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน

ในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทั เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ ท่ีท ากบั
บริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

4. ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
5. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 
6. จดัใหบ้ริษทัฯด าเนินงานตามกฏหมายต่างๆ อยา่งถูกตอ้งสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอนัจะท าใหเ้กิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ฯ   นอกจากน้ียงัก าหนดใหบ้ริษทัฯด าเนิน
ธุรกิจท่ีไม่ใหมี้พฤติกรรมสนบัสนุนการคอรัปชัน่ Corruption โดยใหห้ลีกเล่ียงกรณีท่ีจะมีการท าธุรกรรมท่ีมี
ความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นผลใหเ้กิดการหาผลประโยชนท์างออ้มได ้   และก าหนดบทลงโทษอยา่งรุนแรงใน
กรณีท่ีพนกังานบริษทัฯ มีการทุจริตและคอรัปชัน่        

7. ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการอยา่งระมดัระวงัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการใหก้าร
สนบัสนุนช่วยเหลือสงัคมในทุกโอกาสท่ีจะท าได ้  โดยใหก้ าหนดวธีิการท างานท่ีไม่สร้างความเดือนร้อนต่อ
สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหจ้ดัใหมี้กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเป็นคร้ังคราวดว้ย 
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8. จดัใหบ้ริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบ และ จริยธรรมแบบยัง่ยนืในทุกกระบวนการของ
วงจรธุรกิจ โดยใหค้  านึงถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ Supplier  ผูซ้ื้อสินคา้ Customer และ ผูแ้ข่งขนั 
Competitor  

9. จดัใหมี้คณะกรรมการป้องกนัความเส่ียง อยา่งเป็นรูปธรรม  (มีการจดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัความเส่ียง 
และ ประเมินความเส่ียงในเดือน พฤษภาคม 2556)    

10. ตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  

11. พิจารณาอนุมติัการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวงเงินและมอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการ ในการรับงาน/รับประมูลงาน
จากลูกคา้ไวด้งัน้ี (มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2548) 
- กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่เกินมูลค่า 200 ลา้นบาทต่อโครงการ 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่เกินมูลคา่ 400 ลา้นบาทต่อโครงการ 

ทั้งน้ี ทั้งกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจอนุมติัการรับงานรวมกนั ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงไม่เกิน 800 ลา้นบาท หากโครงการมีมูลค่าเกินกวา่วงเงินขา้งตน้ ใหน้ าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2555ไดก้ าหนดวงเงินและมอบอ านาจ
ใหก้รรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจอนุมติัการรับงานไดไ้ม่
เกิน 3,000 ลา้นบาท /โครงการ  หากเกินกวา่มูลค่าดงักล่าวใหข้ออนุมติัต่อคณะกรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ทั้ง 2 คนรวมกนั มีอ านาจอนุมติัการขอวงเงินกูย้ืมไดไ้ม่

เกิน 30 ลา้นบาทต่อเดือน และมีอ านาจอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน และ
ให้รายงานการท ารายการดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  
ส าหรับการลงทุนในหลกัทรัพย ์ตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั  
ทั้งน้ี การอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย  (มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี  
13 ตุลาคม 2548) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายศราวธุ บุษยรัตน*์ (1)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2 รศ. ดร.ธนิต ธงทอง (2)  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3 นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย*์(3)  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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(1) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 แทน 
      นายชัชวาล พรรณลาภ ท่ีลาออก 
 (2) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2547 
(3) ได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 
6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 (1) กรรมการอสิระ 
    หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)  และ ไดก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี  
1. ถือหุน้ไม่เกินรอยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดวย 
 
2. ไมเป็นกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม 
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม บริษทัยอยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุุนรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ปี 
 
3. ไม่มีความสัมพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเปนบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให ้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอย  
4. ไม่มีความสัมพนัธทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเปนการขดัขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือ ผูมี้
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อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแตงตั้ งเปนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี    โดย
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักลาว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่าหรือให
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหห้รือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ใหกู้ย้มื  ค  ้าประกนั การใหสินทรัพยเปนหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบริษทัฯ 
หรือคู่สัญญามีภาระหนา้ท่ีตองช าระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต 
20 ล้านบาทข้ึนไป แลวแต่จ านวนใดจะต ่ากวา ตามวิธีการค านวณ มูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนัดว้ย 
 
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ 
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
นบัรวมผูท่ี้เก่ียวของดวย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุุนสวนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม ผูถื้อหุุนรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทั้งในปจจุบนั และก่อนได
รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
6. ไมเปนผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงได
รับคาบริการเกินกวา 2 ลา้นบาทตอปจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอย บริษทัรวม ผถือหุุนรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ 
ควบคุมของบริษทัฯ และไมเปนผูถื้อหุุนท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุุนสวนของผูใ้หบริการทางวชิาชีพนั้นดวย ทั้ง
ในปจจุบนัและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่    หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เปนผูท่ี้เก่ียวของกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกนัและเปนการแขงขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอย หรือ ไม
เป็นหุ้นสวนท่ีมีนัยในหางหุ้นสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยางเดียวกนัและเปนการแขงขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอย  
 
9. ไมมีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
    ทั้ งน้ีภายหลงัไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอย  บริษทัร่วม  บริษทัยอย
ล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(collective decision) ไดโ้ดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
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กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูส้รรหาผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการอิสระ และน าเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจะท าหน้าท่ีสรรหากรรมการใหม่ในกรณีท่ีมีกรรมการลาออกและท าหน้าท่ีก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยในการประชุมพิจารณาจะเชิญกรรมการบริหารเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือซกัถามขอ้มูล และจะเสนอรายช่ือดงักล่าวใหค้ณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ตามขอ้บังคับบริษัท คณะกรรมการและจ านวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ในปี 2555-2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

  ปี 2555 ปี 2556 
1. นายศราวธุ  บุษยรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 

2 . รศ. ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 
3. นายชยัรัตน์  ธรรมพีร* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 
4. นายวโิรจน์  เจริญตรา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 
5. นายวลิาศ  ปิลกศิริ** เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
2/2 2/2 

จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งปี 2 2 
* ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหากรรมการบริษทัแทน นายดัก๊ลาส แอลเลียต บาร์เนตต ์ ท่ีลาออกไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2550 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2550 
** ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 

การสรรหา 
1.  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัและหรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ท่ีครบวาระ และ/หรือมี
ต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิมเติม 
3. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบติัง 
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นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในแต่
ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง
กนั และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

 
เพ่ือใหส้ะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหา ไดก้ าหนดประเภทของกรรมการและใหนิ้ยามของ
กรรมการออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลตามนิยามของกรรมการอิสระในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” 
2. กรรมการท่ีมาจากบริษทัในเครือ โดยบริษทัในเครือหมายถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้นทั้งโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 
3. กรรมการท่ีมาจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหมายถึง นิติบุคคลท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้นทั้ งโดย
ทางตรงหรือทางออ้มนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 รวมทั้งนิติบุคคลท่ีมีนิยามเขา้ข่ายนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
4. กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หมายถึงกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีถือหุ้นใน
บริษทัฯ ตั้งแต่ร้อยละ 5  
5. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หมายถึงบุคคลท่ีเป็นลูกจา้งประจ า ท าหนา้ท่ีบริหารบริษทั มีต าแหน่งหนา้ท่ีชดัเจนใน
บริษทั 
ปัจจุบนับริษทั มีกรรมการอิสระทั้งส้ิน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ท่าน 
 
9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 
(1) คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ในบริษทั
ดงักล่าวตามสดัส่วน โดยตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั
ในบริษทัดงักล่าว ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
กลไกลในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการท ารายการ
ส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
และการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 
การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพ่ิมทุน หรือลดทุน การ
เลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2547 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัขอ้ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละ
บทลงโทษ ในเร่ืองการควบคุมและการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งรัดกมุ โดยเห็นสมควรท่ีจะก าหนดนโยบาย   และ
วธีิการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั โดยเฉพาะขอ้มูลแสดงฐานะการเงินของ
บริษทัท่ีจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการและตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามรู้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีเขา้ข่าย มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามท่ีก าหนดไว้
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการ กลต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ และบท
ก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. บริษทัก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา  59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
จดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

3. บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่  ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ บริษทัจะแจง้ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในวา่ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทราบจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 

4. บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนทราบถึงการหา้มน าโปรแกรมหรือการดาวน์โหลดขอ้มูลผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ทเขา้สู่คอมพิวเตอร์ของบริษทัก่อนท่ีจะไดก้ารอนุมติั เพ่ือป้องกนัไวรัส และ การท าละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลของบริษทั  

หากพนกังานกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะด าเนินการทางวนิยัเพ่ือพิจารณาลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณีดงัน้ี 

เป็นการกระท าผิดคร้ังแรก ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

เป็นการกระท าผิดคร้ังท่ีสอง ตดัค่าจา้ง / พกังาน 

เป็นการกระท าผิดคร้ังท่ีสาม เลิกจา้งโดยไม่ไดจ่้ายค่าชดเชย 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  3/2554 เพ่ือใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยยติุธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ และ
บุคคลภายนอก หา้มมิใหบุ้คคลท่ีถือวา่อาจใชข้อ้มูลภายในท่ีไดล่้วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะ ดงัน้ี 

 กรรมการบริษทั 

 ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

 บุคลากรฝ่ายบญัชีและการเงินซ่ึงไดท้ราบถึงงบบญัชีการเงินฉบบัสมบูรณ์ก่อนท่ีจะมีการ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลา
ดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลภายในต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม จนถึงวนัท่ีรายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่

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

15 กมุภาพนัธ์ จนถึงวนัท่ีรายงานงบงวดประจ าปี) 

2.ภายหลงัจากการเผยแพร่ขอ้มูลภายในแลว้ เป็นเวลา 5 วนัท าการ  เพื่อใหบุ้คคลภายนอกไดมี้เวลาประเมินขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นเวลาพอสมควร 

รายการสรุปการถือหุ้นของผู้บริหาร 

ล าดบั รายช่ือ 
หุ้น 

 ณ 19 มี.ค. 2556 เพิม่(ลด) 
หุ้น 

ณ  7 มี.ค. 2557 

1 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร 3,205,970 1,355,656 4,561,626 

2 นายวิโรจน์ เจริญตรา 20,772,314 6,924,104 27,696,418 

3 นายวิลาศ ปิลกศิริ  540,225 180,075 720,300 

4 นายสิทธิพร ทรวงแสวง 248,062 (248,062) - 

5 นายณฐ หงศล์ดารมภ ์ - - - 

6 นายพลูสิน ชาตะกูล 110 8,036 8,146 

7 นายชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 70,878 144,159 215,037 

       รวม 24,837,559 8,363,968 33,201,527 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
แบบยนืยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 
1 บมจ.พรีบิลท ์ นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 940,000 
2 บจ.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 318,000 
3 บมจ.บิลท ์แลนด ์ นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 220,000 
4 บจ.บิลท ์ฮาร์ท นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 40,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,518,000 
 

ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงาน 

บริการอืน่ 
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 

ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนทีจ่ะต้องจ่าย 
ในอนาคต 

5      
6      
7      

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee)   

 
ขอ้มูลขา้งตน้ 
 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีขอ้มูลการให้บริการอื่นท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายให้ขา้พเจ้า ส านัก

งานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้

ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่ถกูตอ้ง 
 ไม่ครบถว้น กล่าวคือ.................................................................................................................................................. 

เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้(ถา้มี)แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและ

ค่าบริการอื่นท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถกูตอ้งครบถว้น 
 

       
           ลงช่ือ...................................................................... 

           (นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 
   สังกดั บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ ไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีของบมจ.พรีบิลท ์
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9.7  การปฏิบัตติาม Code of best practice 
 

 บริษทัมีการใชแ้บบประเมินตนเองโดยแบ่งเป็น แบบประเมินตนเองของ กรรมการ และ แบบประเมินตนเอง
ของกรรมการตรวจสอบ  นอกเหนือจาก แบบประเมินการควบคุมภายในท่ีไดมี้การจดัท าอยูแ่ลว้   และนอกจากน้ี ยงัให้
ใชแ้บบประเมินตนเองส าหรับการปฏิบติัตาม code of best practice ของ SET อีกดว้ย  
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10.  Corporate Social Responsibilities : CSR 
 

10.1  นโยบายและภาพรวม 
 

ซีเอสอาร์ เป็นค ายอ่จากภาษาองักฤษวา่ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทับริบาล หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทั้งในองคก์รและในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
 

 
 
 

 

ในระดบัของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน บริษทัมีความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการโดยการเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั พร้อมทั้งการน าเสนอขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน และในกรณีท่ีมีการปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของกิจการ การไม่น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริหารหรือกรรมการซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

ในระดบัของผูบ้ริหารหรือกรรมการบริษทั แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ โดยการส่งเสริมใหมี้การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารจดัการและการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการจดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลรายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและ
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
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ในระดบัของพนกังาน บริษทัมีการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน การ
พฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานท่ีปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 
ในระดบัของลูกคา้และผูบ้ริโภค บริษทัมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ โดยใหบ้ริการลูกคา้อยา่งตรงไปตรงมา 
การใหข้อ้มูลขององคก์รและตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งเพียงพอและอยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรง การปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค การยติุขอ้โตแ้ยง้และขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค  
 
ในระดบัของคูค่า้ บริษทัมีการยดึถือขอ้ปฏิบติัทางสญัญาท่ีเป็นธรรม การด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการ
กรรโชก และการรับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นหรือกรรมสิทธ์ิของคู่คา้ การไม่เอารัดเอา
เปรียบต่อคูค่า้ การส่งเสริมใหคู้ค่า้ด าเนินความรับผิดชอบดา้นสงัคมร่วมกบัองคก์ร นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการปรับปรุง
และพฒันาความสะดวกสบายแก่คู่คา้ในเร่ืองการอ านวยความสะดวกดา้นการด าเนินงาน เช่นการเพ่ิมช่องทางการวางบิล 
และการรับเงิน  
 
ในระดบัของชุมชนและสภาพแวดลอ้ม บริษทัมีการสงเคราะห์เก้ือกลูชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่การส่งเสริมแรงงานทอ้งถ่ิน
ใหมี้โอกาสในต าแหน่งงานต่างๆ ในองคก์ร การสนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่และการเรียนรู้วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข  
 

 บริษทัมีนโยบายเขา้ไปดูแลชุมชนและ บริเวณใกลเ้คียงท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินกิจการ  เช่น การบริจาค
เงินใหก้บัชุมชน  หรือ การบริจาคเงินใหก้บัวดั เช่น เมรุเผาศพไร้มลพิษ ท่ีวดัใหม่ยายนุย้ เป็นตน้ 

 
ในระดบัของประชาสงัคม บริษทัสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ในการพฒันาสงัคม การตรวจตรา
ดูแลมิใหกิ้จการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังขอ้มูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการ
ด าเนินกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และการท าหนา้ท่ีในการเสียภาษีอากรใหรั้ฐอยา่งตรงไปตรงมา  
 

 บริษทัมีนโยบายการจา้งงานกบัคนพิการ เพ่ือช่วยสงเสริมให ้คนพิการมีงานท ามากข้ึนและไม่เป็น
ภาระต่อสงัคม 

 

ในระดบัของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ บริษมัมีการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม การดูแลกิจการมิใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแขง่ขนั

ดว้ยวธีิการทุ่มตลาด การกลัน่แกลง้หรือใชอิ้ทธิพลในการกีดกนัเพ่ือมิใหเ้กิดการแขง่ขนั  รวมไปถึงกรณีการ ฮั้วงาน และ 

รับสินบน ก็เป็นขอ้หา้มท่ีไม่ใหเ้กิดข้ึนกบับริษทั 
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10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  
 
เม่ือพิจารณาซีเอสอาร์ตามบทบาทและความเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน จะสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 จ าพวก (division) 

โดยจ าพวกแรกเป็น CSR-after-process หรือ "กิจกรรมเพ่ือสงัคม"  

 

 ปีท่ีผา่นมา บริษทั มีการช่วยเหลือ สงัคมโดยการบริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนบ ารุงพทุธศาสนา และ ชม
ชุม  รวมทั้งการบริจาคส่ิงของ วสัดุก่อสร้างใหก้บัหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการเช่น โรงเรียน หรือ 
ชุมชน    
 

จ าพวกท่ีสองเป็น CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพ่ือสงัคม" คือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยูใ่นกระบวนการ

ท างานหลกัของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอยา่งมีความรับผิดชอบ  

 

 ในส่วนงานก่อสร้าง มีกระบวนการก่อสร้างท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม การดูแล สถานท่ีก่อสร้าง การ
ระบายของเสียออกจากหน่วยงานก่อสร้าง และ การดูแลชุมชนในสถานท่ีก่อสร้าง 
 

 ในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง บริษทัได ้ก าหนดใหมี้มาตรฐานการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามและประเมินผลอยูต่ลอดเวลา 
(บริษทัไดจ้า้งบริษทัภายนอกเพ่ือการวดัผลกระทบของการก่อสร้างต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน) 

 
 ในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัมีการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มการก่อสร้าง โดยให้

ด าเนินการผา่นบริษทัแม่  ส่วนในตวัโครงการไดมี้การขออนุมติัต่อ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มทุก
โครงการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีดีของการก่อสร้าง 
 

จ าพวกท่ีสามเป็น CSR-as-process ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็น "กิจการเพ่ือสงัคม" เพ่ือใหแ้ตกต่างจากสองจ าพวกขา้งตน้ท่ีเป็น

บทบาทขององคก์รธุรกิจโดยตรง กิจการในจ าพวกท่ีสามน้ี มกัเป็นองคก์รท่ีด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรใหแ้ก่ตนเอง 

ซ่ึงบริษัท ยงัไม่ได้มกีารจดัท าในส่วนนี ้แต่อย่างใด 

รายละเอยีด  CSR in Process 
 
ส่วนงาน รับเหมาก่อสร้าง 
 
 กระบวนการท างาน 
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ก่อนรับงาน  
o บริษทัจะประเมินลูกคา้ของบริษทัร่วมกบัสถาบนัการเงินท่ีบริษทัมีความสมัพนัธ์ โดยจะประเมินทั้งในส่วน

ของความน่าเช่ือถือ ทางดา้นการเงิน และ ความน่าเช่ือถือในเร่ืองของจริยธรรม 
o บริษทัจะประเมินสถานท่ีก่อสร้างวา่มีความยากง่าย และ มีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาต่อ ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง

หรือไม่   รวมถึง พ้ืนท่ีในการก่อสร้าง กรรมสิทธ์ิ และ การครอบครองเป็นไปอยา่งสุจริต  มีคดีความฟ้องร้อง
หรือไม่ 

ขณะรับงาน 
o บริษทั จะมีการเขา้สอบถาม และ ดูแล ชุมชน ใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือสอบถามผลกระทบจากการ

ก่อสร้าง  
o บริษทั จะมีการจดัการจราจร ในบริเวณก่อสร้างใหมี้ผลกระทบตอ่ชุมชนนอ้ยท่ีสุด และมีการจดัจา้ง ต ารวจ

จราจร มาด าเนินงานนอกเวลาตลอดเวลา 
o บริษทั จะมีการจดัตารางเวลา ไม่ใหมี้การส่งของ เทปูน ในช่วงเวลาท่ีจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการจราจร 
o บริษทั จดัใหมี้การแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อชุมชนรอบขา้ง หรือ กรณีผลกระทบต่อ

การก่อสร้าง เช่น จดัซ้ือ เคร่ืองฟอกอากาศ จ่ายค่าลา้งรถกรณีรถท่ีจอดไดรั้บผลกระทบต่อ ฝุ่ น หรือ สี ท่ีอาจจะ
มาจากการก่อสร้าง เป็นตน้ 

o บริษทั จดัใหมี้การสร้าง Protection ตลอดตึกท่ีมีการก่อสร้าง 
o บริษทั จดัใหมี้คู่มือ และ แนวทางปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังานและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 
o บริษทั มีการก าหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างท่ีค านึงความปลอดภยัของตึกอาคารท่ีด าเนินการก่อสร้างให้

เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 

หลงัส่งมอบงาน 
o บริษทั ยงัมีการด าเนินงานดูแล ผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแลว้ ตามระยะเวลาท่ีมีการตกลงกนั   
o บริษทั ยงัด าเนินการดูแล ชุมชน แมก้ารก่อสร้างจบไปแลว้ ในกรณีท่ียงัมี ธุรกรรมคงคา้งระหวา่งบริษทักบั

ชุมชน 
 
ส่วนงาน ผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 
 บริษทัฯ มีการจา้งบริษทัฯประเมินภายนอกเพื่อมาท าการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน และ กระบวนการผลิต 
เพ่ือก าหนดใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยท่ีสุด   (พิจารณารายงานตรวจสอบในส่วนทา้ยสุดของหวัขอ้)  
นอกเหนือจากน้ี กระบวนการต่างๆ ในการควบคุม นโยบาย ก็จะมีการก าหนดเป็นแผนมาจากบริษทัแม่ คลา้ยกบั
หน่วยงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อ CSR  
 
   ไม่มี 
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10.4  CSR after Process  
  

 การบริจาคเมลเผาศพระบบไร้มลภาวะ ใหก้บัวดั เช่น วดัใหม่ยายนุย้ 
 การบริจาคเงินใหก้บั วดัต่างๆ เพ่ือใชใ้นกิจกรรมของวดั 
 การบริจาควสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างใหก้บั โรงเรียน และ วดัเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานก่อสร้างตามความจ าเป็น 

 
10.5  นโยบายการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริต  
 
 บริษทัฯ มีนโยบายการประเมินความเส่ียง ทั้งในเร่ืองความเส่ียงจากการท างาน และความเส่ียงจากการทุจริต 
โดยในเร่ืองความเส่ียงจากการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ มีผูต้รวจสอบภายในด าเนินการ โดยจะมีการเสนอ
แผน และ มีการรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส  เพื่อรวมกนัประเมินความเส่ียงในผลการตรวจ   ส าหรับความเส่ียง
ในเร่ืองการทุจริต บริษทัฯไดม้อบหมายเป็น 2 กรณีคือความเส่ียงในกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง  และ ความเส่ียงในการ
บริหารงาน   โดยบริษทัมอบหมายให้มีการตรวจสอบโดยแผนกบญัชี และ แผนกควบคุมสินคา้คงเหลือ โดยให้มีการ
รายงานทุกคร้ังโดยไม่ก าหนดวนัล่วงหนา้ท่ีเกิดเหตุการณ์อนัอาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงในการทุจริตได ้
 
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามนโยบาย 
 

ฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการประชุมติดตามแผนการตรวจสอบภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยให้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารและหาขอ้แก้ไขทุกคร้ัง    โดยให้มีการประเมินผล
เปรียบเทียบกบัอดีตวา่ไดมี้การปฏิบติัตามกฏระเบียบ ดีข้ึนหรือแยล่งอยา่งไร     ส าหรับกรณีการประเมินผลในเร่ืองความ
เส่ียงของการทุจริต ฝ่ายบริหารจะออกกฎระเบียบทุกคร้ังท่ีพบวา่มีความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริตได ้และใหมี้การ
ติดตามวา่ไดมี้การปฏิบติัตามหรือไม่ ซ่ึงจะมีการก าหนดบทลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนไวอ้ยา่งชดัเจน   
 
แนววธีิการปฎบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเส่ียง(รวมความเส่ียงจากการ
ทุจริต) 
 
บริษทัฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัการท่ีมีหนา้ท่ีดูแล ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
1)   การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึงการเลิกหรือหลีกเล่ียงการกระท าเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
เช่น การกระท างานท่ีองคก์รไม่ถนดั อาจหลีกเล่ียงโดยการไม่กระท า หรือจา้งบุคคลภายนอก เป็นตน้ 
2)   การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหาย หรือการลดทั้ง
สองดา้นพร้อมกนั การลดความเส่ียงท่ีส าคญัคือ การจดัระบบการควบคุมเพ่ือป้องกนั หรือคน้พบความเส่ียงเฉพาะ
วตัถุประสงคน์ั้นอยา่งเหมาะสม ทนักาลมากข้ึนรวมถึงการก าหนดแผนส ารองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3)   การแบ่งความเส่ียง (Risk Sharing) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหาย โดยการแบ่ง การ
โอน การหาผูรั้บผิดชอบร่วมในความเส่ียง เช่น การจดัประกนัภยั 
4)   การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึงการไม่กระท าการใดๆ เพ่ิมเติมกรณีน้ีใชก้บัความเส่ียงท่ีมี
สาระส าคญันอ้ย ความเส่ียงน่าจะเกิดนอ้ย หรือเห็นวา่มีตน้ทุนในการบริหารความเส่ียงสูงกวา่ผลท่ีไดรั้บ 
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รายงานผลการตรวจสอบโรงงาน 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีวธีิการจดัการความเส่ียง รวมถึง
การจดัใหมี้ความเพียงพอในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนบุคคลากร  พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเก่ียวกบัการดู
และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั 
 

 บริษทัมีการวา่จา้งผูส้อบบญัชีภายในโดยใชบุ้คลากรภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัรวมถึงการมีส่วน
ไดเ้สีย ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ความเห็นของผูส้อบบญัชีภายในอิสระ เก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัมีความเห็นวา่ 
บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบการก ากบัดูแลท่ีดีเพียงพอ มีความโปร่งใสในการจดัการ และ ไม่พบประเด็น
ขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัจากการตรวจสอบ 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น   
  

คณะกรรมการบริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการอิสระจ านวน 3  
ทา่นโดยมีนายศราวธุ บษุยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนายประสงค์ ประภสัส
ราทิตย์เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นไมไ่ด้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ     
  

ในรอบปี  2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์    และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก ากบัดแูลให้กิจการด าเนินไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้   
โดยมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4  ครัง้ โดย 1 ครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วม ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัๆ ได้ดงันี ้

 
1. ได้สอบทานความนา่เช่ือถืองบการเงินของบริษัทฯ ทัง้รายไตรมาส และประจ าปี พร้อมกบัให้ความเห็นต่อ

งบการเงินดงักล่าวว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ อย่างเพียงพอ 
ทนัเวลา ตามมาตรฐานการบญัชีและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทุกประการ  

2. ได้สอบทานและติดตามอย่างต่อเนื่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการด าเนินการอย่างเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ จึงได้แนะน าให้ฝ่าย
บริหารตระหนกัถึงเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้มากขึน้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมกนันีไ้ด้
สอบทานและพิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจ าปี2557 ให้กบัฝ่ายตรวจสอบภายในและพฒันา
ระบบ 

3. ได้สอบทานและติดตามคดีความส าคญัๆ ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ยึดแนว
ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลจากการติดตามเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคดีความและ
ข้อพิพาทลดลง   

4. ได้สอบทานการท าธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อสนบัสนนุให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน สมเหตสุมผล และได้ค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการสอบทานธุรกรรมดังกล่าว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. พิจารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 พร้อมก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการตรวจของผู้สอบบญัชี 
ที่ได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน
และความเสีย่งตา่งๆ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 

6. ได้สอบทานและติดตามเงินลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ได้
ตระหนกัถึงการบริหารเงินลงทนุ ต้องด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล จากการติดตามเป็น
ที่นา่พอใจวา่ บริษัทฯ ให้ความระมดัระวงัและตระหนกัอยูต่ลอดเวลา 
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7. ได้สอบทานการจัดซือ้ที่ดินและการจัดซือ้จัดจ้างต่างๆที่ เ ก่ียวกับงานก่อสร้าง เพื่อเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงรายการลงทนุท่ีมีมลูคา่สงู ต้องดแูลอย่างใกล้ชิดและโปรงใส่ ซึ่งผลการ
สอบทานไมพ่บสิง่ผิดปกติที่เป็นสาระส าคญั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
และความสมบูรณ์ครบถ้วนในหน้าที่ของตน และงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
นอกจากนีไ้ด้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯโดยไมม่ีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมด้วย ซึ่งผลเป็น
ที่นา่พอใจอยา่งยิ่ง ส าหรับค าชีแ้นะท่ีได้จากผู้สอบบญัชี 

9. สนบัสนนุ และให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้เกิดการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ ลกูค้า คู่ค้า และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย พร้อมกบัเสนอแนะให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาที่ยัง่ยื่น ด้วย
การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR: Corporate Social 
Responsibility) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งครบถ้วน ในประเด็นเนือ้หาทีเ่ป็นสาระส าคญัตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททกุประการ  ด้วยความรู้ 
และความสามารถอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 
         
 
 

(นายศราวธุ  บษุยรัตน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
                                    (รศ.ดร. ธนิต  ธงทอง)                                                               (นายประสงค์  ประภสัสราทิตย์) 
                                      กรรมการตรวจสอบ                                                    กรรมการตรวจสอบ 
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11.3  ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 

 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในอสิระ  โดยบุคคลภายนอก (outsource) 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 15  มีนาคม 2556 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เอส.ซี.การบญัชีและท่ี
ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ ากดั ให้ปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึง บริษทั เอส.ซี.
การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จ ากดั ไดม้อบหมายให้ นางสาวสวนศรี สวนกูล ต าแหน่ง กรรมการบริหาร เป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั เอส.ซี.การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) จ ากดั 
และนางสาวสวนศรี สวนกูล แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็น
อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั 
มาเป็นระยะ 6    ปี  เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การ
ประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีกบัการควบคุมภายใน และการเลือกตวัอยา่งตาม TSA ใหม่ภาคปฏิบติั   โดยบริษทัยงั
ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัความเส่ียงและควบคุมภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งภายนอก 

(outsource) ดว้ย  
 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั(หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในอสิระ โดยบุคคลภายนอก 

ไตรมาสที ่1 

 1)จากการตรวจสอบเร่ือง วงจรรายได ้(ขาย-รับเงิน)/ การควบคุมภายใน การตรวจสอบบญัชีลูกหน้ี  และการ
สอบทานคดีความหรือเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง ของบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุม
ภายในเพียงพอ มีการปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่ าเสมอ ผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดี และไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
 

ไตรมาสที ่2 

 1)จากการตรวจสอบเร่ือง วงจรรายจ่าย(ซ้ือ-จ่ายเงิน) / การควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบเงินเดือนและ
ค่าแรง และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั(Related party & contingency transaction) ของบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ ผลการปฎิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

 2)จากการเปรียบเทียบรายจ่ายของไตรมาสท่ี 2/2556 (รายจ่าย 1,118.11 ลา้นบาท) เทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2556 
(รายจ่าย 934.56 ลา้นบาท) พบวา่มียอดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1/2556 จ านวน 183.55 ลา้นบาท คิดเป็น 19.64% 

และเม่ือเปรียบเทียบยอดค่าใชจ่้ายต่อรายไดใ้นไตรมาสท่ี 2/2556 เทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2556 สรุปไดว้า่ยอดค่าใชจ่้ายต่อ
รายไดใ้นไตรมาสท่ี 2/2556 ลดลง จากไตรมาสท่ี 1/2556 คิดเป็น 0.54% 

 3)ไม่มีประเดน็ขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญั 
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ไตรมาสที ่3 

1)จากการตรวจสอบเร่ือง วงจรการลงทุน/การควบคุมภายใน การตรวจสอบวงจรรายได ้“ลูกหน้ีและราคาขาย”
ของบริษทัย่อย-บริษทั บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (Related party & contingency 

transaction) ของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฎิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในอยา่งสม ่าเสมอ ผลการปฎิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

2)การก าหนดราคาขาย โปรโมชั่นอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาจะซ้ือจะขาย รวมทั้ งการให้
ส่วนลดเป็นราคาท่ีเหมาะสม ยติุธรรมเป็นไปตามปกติไม่มีความแตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั 

 3)ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัจากการตรวจสอบ 
 

ไตรมาสที ่4 

 1)จากการตรวจสอบเร่ือง วงจรการจดัหาเงิน / การควบคุมภายใน การนับเงินสดยอ่ย และสอบทานรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั(Related party & contingency transaction) ของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) โดยรวม มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีดีเพียงพอและเหมาะสม  มีการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ ผลการปฎิบติังานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดี 

 2)จากการสอบทานเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Review Good Corporate Governance Compliance) พบวา่บริษทัฯมี
การปฎิบติัตามกฎระเบียบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) เพียงพอ มีความโปร่งใสในการจดัการ ท าให้การด าเนินงานของ
บริษทัฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทุน 

 3)ไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัจากการตรวจสอบ 
 

 บริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัความเส่ียงและควบคุมภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ี
วา่จา้งภายนอก เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2557  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง สังกดั 
นายพลูสิน  ชาตะกลู ประธาน ฝ่ายวเิคราะห์ตน้ทุน 
นางสาวรัชนู  ศรีประไพ เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ 
นายณฐัพงศ ์ แสงทบัทิม กรรมการ ฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นและคลงัวสัดุ 
นายอศัวนิ  นามจนัทร์ กรรมการ ฝ่ายไอที 
นางรัตนา  อินทรชลิต กรรมการ ฝ่ายpay roll 
นางสาวนฤนาถ  เอ่ียมตระกลู กรรมการ ฝ่ายบญัชี 
นางปาณิศา  ภูศิริ กรรมการ ฝ่ายก่อสร้าง 
นายราชนัย ์ สีบุญเรือง กรรมการ ฝ่ายจดัซ้ือ 
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12.รายการระหว่างกัน 
12.1 รายการระหว่างกัน  
(ก)   บริษัทและบริษัทย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งดงันี ้ 

บุคคล / นิตบุิคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

ความสัมพนัธ์ 
( ณ 31 ธ.ค. 56) 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ความเห็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

บมจ.เอพ(ีไทย
แลนด ์หรือ APD 
 
 
 
 
 
 

-  มีกรรมการร่วมกนั 
ไดแ้ก่ นายชชัวาล  พรรณ
ลาภ และนายชยัรัตน์ 
ธรรมพีร  
 

ลูกหน้ีการคา้ 3.13 1.34 - จากการประเมินของ
กรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไข
และมูลค่าตามสญัญา
ก่อสร้าง และราคาขาย
สินคา้ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม ยติุธรรม
เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
ไม่มีความแตกต่าง
ลูกคา้รายอ่ืนๆ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 24.54 14.75 
   
   
   

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บจ.เอเช่ียน พร็อพ
เพอร์ต้ี  (กรุงเทพ)
หรือ APK 

- APD ถือหุน้ใน APK 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.28 0.95 - จากการประเมินของ
กรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไข
และมูลค่าตามสญัญา
ก่อสร้าง และราคาขาย
สินคา้ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม ยติุธรรม
เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
ไม่มีความแตกต่าง
ลูกคา้รายอ่ืน 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
 การท ารายการระหว่างกนัเป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นวา่เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษทัไดรั้บและ
จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยติุธรรม     รวมทั้งการค ้าประกนัการกูย้มืเงินจากธนาคาร และการใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นรายการท่ีช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษทัใหดี้ข้ึนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั   
การท ารายการระหวา่งกนัท่ีไม่เป็นปกติการคา้โดยทัว่ไป (การท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นการคา้ปกติพิจารณาจาก

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนั) จะตอ้งมีการเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดย
ตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย ซ่ึงรายการระหวา่ง
กนัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการ
ท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ 
 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั   
บริษทัมีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และในอนาคต โดยมีการก าหนดเง่ือนไขต่างๆ 

ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ  ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก 
ทั้งน้ีบริษทัก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ
และใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย 

 

รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน เช่น การซ้ือขายสินคา้ การกู้ยืมเงินหรือการให้เงินกู้ยืมและการค ้ าประกันเงินกู ้
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัก าหนดใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัก าหนดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทั 
 

12.5 เหตุผลทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยเกนิ 10% 
- ไม่มี -     
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
13.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 
1) งบการเงนิปี 2554 -  ปี 2556 

  
 2554 

งบรวม 
2555 
งบรวม 

(ปรับปรุงใหม่) 

2556 
งบรวม 

(หน่วย : พนับาท)  %  %  % 

งบดุล       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155,070 7.6 628,166 20.1 437,996 10.2 

เงินลงทุนชัว่คราว 0 0.0 131,621 4.2 451,435 10.6 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 340,772 16.8 305,291 9.8 686,680 16.1 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 383,642 18.9 430,623 13.8 601,545 14.1 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 221,253 10.9 266,137 8.5 498,872 11.7 

สินคา้คงเหลือ 77,692 3.8 105,533 3.4 122,553 2.9 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,425,423 70.3 2,213,039 71.0 3,232,569 75.6 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 313,117 15.4 346,767 11.1 405,093 9.5 

สินทรัพย์รวม 2,027,832 100 3,118,212 100 4,276,213 100 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 139,898 6.9 18,225 0.6 5,232 0.1 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 440,253 21.7 712,753 22.9 981,520 23.0 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 1,137,708 56.1 2,170,541 69.6 3,033,470 70.9 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 194,678 9.6 62,500 2.0 100,000 2.3 

หนี้สินรวม 1,356,134 66.9 2,261,196 72.5 3,167,609 74.1 
ทุนจดทะเบียน 220,500 10.9 231,516 7.4 354,677 8.3 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 215,223 10.6 231,508 7.4 308,676 7.2 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 284,386 14.0 284,386 9.1 284,386 6.7 

ก าไรสะสม 172,089 8.5 341,122 10.9 515,541 12.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 671,698 33.1 857,016 27.5 1,108,604 25.9 
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 2554  
งบรวม 

2555 
งบรวม 

(ปรับปรุงใหม่) 

2556 
งบรวม 

(หน่วย : พนับาท)  %  %  % 

งบก าไรขาดทุน       

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 2,645,279 84.2 3,253,933 79.2 4,974,232 82.4 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 289,690 9.2 371,260 9.0 451,208 7.5 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 192,277 6.1 462,046 11.2 577,424 9.6 
รายไดจ้ากการบริการ 503 - 2,061 0.1 4,618 0.1 
รายไดอ่ื้น 14,751 0.5 20,126 0.5 27,836 0.5 

รายได้รวม 3,142,500 100 4,109,426 100 6,035,318 100 
ตน้ทุนขาย 2,798,491 89.1 3,582,507 87.2 5,366,733 88.9 
ก าไรขั้นตน้ 329,260 10.5 506,794 12.3 640,749 10.6 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 179,908 5.7 259,742 6.3 338,898 5.6 
ดอกเบ้ียจ่าย 7,908 0.2 6,361 0.2 1,287 0.0 
ภาษีเงินได ้ 49,455 1.6 65,749 1.6 66,902 1.1 
ก าไรสุทธิก่อนส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 106,739 3.4 195,067 4.7 260,848 4.3 
ส่วนแบ่งก าไรจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย - - - -   

ก าไรสุทธิ 106,739 3.4 195,067 4.7 260,848 4.3 

งบกระแสเงินสด       

เงินสดจากการด าเนินงาน 32,815  948,260  216,843  
เงินสดจากการลงทุน (46,100)  (193,041)  (421,520)  
เงินสดจากการจดัหาเงิน 112,156  (282,123)  14,507  
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ค. อตัราส่วนทางการเงนิ 

 

          2554   2555   2556 

          งบรวม   งบรวม   งบรวม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)                

          
อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า    1.25  1.02  1.07 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   เท่า    0.42  0.49  0.52 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้    เท่า    13.09  13.13  12.11 
ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย    วนั    27.88  27.79  30.13 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ    เท่า    7.21  7.18  8.52 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย    วนั    50.62  50.81  42.86 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี    เท่า    12.05  7.21  6.34 
ระยะเวลาช าระหน้ี    วนั    30.29  50.59  57.62 
Cash Cycle    วนั    48.21  28.02  15.38 
          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

       
 
 

 
 

 

          
อตัราก าไรขั้นตน้ – งบการเงินรวม   %    10.53  12.39  10.67 
อตัราก าไรขั้นตน้ - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   %    6.95  7.51  6.18 
อตัราก าไรขั้นตน้ - ธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง    %    13.37  12.52  12.56 
อตัราก าไรขั้นตน้ - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์   %    41.11  41.06  38.87 
อตัราก าไรสุทธิ – งบการเงินรวม   %    3.40  4.59  4.33 
อตัราก าไรสุทธิ – ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  %   3.07  2.93  2.88 
อตัราก าไรสุทธิ – ธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง  %   1.13  2.32  2.93 
อตัราก าไรสุทธิ – ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์  %   10.21  17.06  13.43 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น    %    16.77  25.09  26.94 
          

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

       
 
 

 
 

 

          
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   %    9.70  10.43  8.95 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร    %    10.45  12.45  16.05 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์   เท่า    1.86  1.60  1.64 
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 ในปี 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2554 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท และ  

ขอเสนอจ่ายหุ้นปันผล อตัรา 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล  
 ในปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2555 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท และ  

ขอเสนอจ่ายหุ้นปันผล อตัรา 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล  
 ในปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2556 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท และ  

ขอเสนอจ่ายหุ้นปันผล อตัรา 3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล  
 ในปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2557 มีมติเสนอขอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  

 

        2554   2555   2556 

        งบรวม   งบรวม   งบรวม 

           

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)              
          
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้    เท่า   2.02   2.72   2.86 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้    เท่า   0.49   0.10   0.09 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย    เท่า   20.75   42   256.17 

ข้อมูลต่อหุ้น               
           
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้หลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน   บาท   3.04   3.45   3.55 
ก าไรสุทธิต่อหุน้    บาท   0.51   0.84   0.94 

           

จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการค านวณ  ล้านหุ้น  210.45  225.90  278.87 
เงินปันผลต่อหุ้น    บาท    0.20   0.37   0.40 
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 
(ก) ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
 ในปี 2556 บริษทัและ บริษทัยอ่ยมีรายไดห้ลกั 6,007.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 1,918.18 
ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมข้ึนจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 1,720.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายแผ่น
พ้ืนส าเร็จรูปประมาณ 79.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์115.37 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจาก
ส่วนงานบริหารโครงการประมาณ  2.56 ลา้นบาท  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นปีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ านวนมาก โดยการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดใ้นสวน่ของงานรับหมาฯ เป็นการเพ่ิมข้ึนของทั้ง มูลค่าก่อสร้าง และ จ านวนโครงการ  ในขณะท่ี
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์การโอนหอ้งชุดหลกั 2 โครงการ      
             (หน่วย : ลา้นบาท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2554  2555  2556  
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2,645.28 84.18% 3,253.93 79.18% 4,974.23 82.42% 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง 289.69  9.22% 371.26 9.03% 451.21 7.48% 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 192.28 6.12% 462.05 11.24% 577.42 9.57% 
ธุรกิจบริหารอาคารชุด 0.50 0.01% 2.06 0.05% 4.62 0.08% 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 3,127.75 99.53% 4,089.29 99.51% 6,007.48 99.54% 
รายไดอ่ื้น 14.75 0.47% 20.13 0.49% 27.84 0.46% 
รวม 3,142.50 100.00% 4,109.43 100.00% 6,035.32 100.00% 

  
สดัส่วนของแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อรายไดร้วมในปี 2556 ยงัคงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา
ซ่ึงมีเพียง 1.67% เท่านั้น โดยเป็นการของสินคา้วสัดุก่อสร้างจากบริษทัยอ่ย ในราคาตลาดทัว่ไป  
  
                      (หน่วย : ลา้นบาท) 
ตารางแหล่งที่มาของรายได้ 2554  2555  2556  

กลุ่ม AP 17.33 0.55% 15.04 0.37% 26.46 0.44% 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 20.76 0.66% 83.48 2.03% 74.50 1.23% 
บริษทัอ่ืน 3,104.41 98.79% 4,010.91 97.60% 5,934.36 98.33% 
รวม 3,142.50 100.00% 4,109.43 100.00% 6,035.32 100.00% 

  
 ผลประกอบการของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2556 มียอดก าไรสุทธิ 260.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
4.34  ในขณะท่ีปี 2555 มียอดก าไรสุทธิ 195.07 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ในขณะท่ีปี 2554 มียอดก าไรสุทธิ
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ประมาณ 106.74 ลา้นบาท  ผลก าไรสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนจากทุกส่วนงานของบริษทัฯ โดยส่วนมากเป็นส่วนงานรับเหมา
ก่อสร้าง      
  

 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรในปี 2555-2556 เท่ากบัร้อยละ 10.45, 12.45 และ 16.05 
ตามล าดบั  โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นช่วงปี 2556 มีเพ่ิมากข้ึนแมจ้ะมีการเพ่ิมสินทรัพยเ์ก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรในส่วนงานผลิตและขายวสัดุก่อสร้างก็ตาม แต่บริษทัสามารถสร้างผลก าไรเพ่ิมข้ึนไดม้ากกวา่  
นอกจากน้ี ในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์องก็มีการลงทุนในทรัพยสิ์นค่อนขา้งนอ้ย    
 

 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2556 ประมาณ 30 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2554 และปี 2555 ท่ีมีระยะเวลา
เรียกเก็บหน้ีประมาณ 28-30 วนั และใกลเ้คียงกบั Credit Term ตามนโยบายของบริษทั ในขณะท่ีการจดัการ
ในส่วนของสินคา้คงเหลือในปี 2556 ก็มีผลการจดัการใกลเ้คียงกบัสองปีท่ีผา่นมาเช่นกนั      ซ่ึงผลรวม Cash 
Cycle ก็แสดงตวัเลขท่ีดีเช่นกนั กล่าวคือในปี 2556 มีระยะเวลา Cash Cycle 16 วนั ในปี 2554 มี Cash Cycle 
49 วนั ในขณะท่ีปี 2555 มี Cash Cycle  28 วนั      ในปีท่ีผา่นมาการรับงานในส่วนธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ
ยงัคงใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงของการผิดนดัเป็นส าคญั โดยพิจารณารับงานจากลูกคา้ท่ีเคยร่วมงานกนัมา
ก่อน หรือเป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียงเป็นอยา่งดี  หรือ ถา้เป็นลูกคา้ใหม่บริษทัฯจะอาศยัฐานขอ้มูลจากสถาบนั
การเงินท่ีบริษทัฯใชใ้นการด าเนินงานในการช่วยตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษทัลูกคา้   ในขณะท่ี
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์องก็มี ลูกหน้ีผิดนดัช าระเงินไม่มาก 

 
 ส าหรับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉล่ียปี 2556 ท่ีร้อยละ 26.94 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ยจากปี 2555 ท่ีมี

อตัราส่วนท่ี 25.09 และปี 2554 ท่ี 16.77 เท่า เป็นผลมาจากผลก าไรท่ีมาจากทุกส่วนงานของบริษทัฯ      
 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ของงบการเงินรวมในปี 2556 มีอตัราส่วน 2.86 เท่าใกลเ้คียงกบัปี  
2555 มีอตัราส่วนท่ี 2.72 เท่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 และ ปี2553 ท่ีมียอดอยูท่ี่ 2.02 และ 1.25 เท่า ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดจะพบวา่ เป็นการเพ่ิมข้ึนของรายการ การรับเงนิล่วงหน้า จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงถือ
ว่าเป็นเร่ืองดีเน่ืองจากบริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือต่อลูกค้ามากข้ึนท าให้ได้รับเงินล่วงหน้าในการน ามา
ด าเนินงานก่อนท่ีมีการส่งมอบงานจริง ท าใหส่้วนงานรับเหมาก่อสร้างไม่หน้ีสินเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
เลย   และเป็นเหตุผลให้อัตราส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีเพียง 0.09 
ใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ีมีเพียง 0.10 เท่า ลดลงจาก 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 0.4 เท่า  แสดงใหเ้ห็นถึงความ
มัน่คงทางการเงินและความสามารถในการกูเ้งินเพ่ือน ามาขยายกิจการ หรือ ลงทุน  

 
(ข) ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงาน – ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 ในปี 2556 บริษทัมีผลก าไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการประมาณ 144.31 ลา้นบาทสูงข้ึนจาก 2 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมี
ก าไรท่ี  99.41 ลา้นบาท และ  82.47 ลา้นบาท โดยในปี 2556 มียอดรายไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณ 1,617.86 ลา้นบาท หรือ
ประมาณ 47.6% ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าโครงการเป็นส าคญั  
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สดัส่วนของรายไดใ้นปี 2556 ปี 2555 และ  ปี2554  มียอดรายไดใ้นกลุ่ม AP และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งลดลงเป็น
อยา่งมากเน่ืองจากบริษทัไม่ไดรั้บงานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นและทาวน์เฮาส์เป็นผลให้มียอดรายไดจ้ากบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนในปี 2555 แต่ก็ยงัมีอตัราส่วนเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น     

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
โครงสร้างรายได้ – รับเหมาก่อสร้าง 2554  2555  2556  
กลุ่ม AP - - - - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 29.59 1.1% 139.29 4.1% 36.86 0.7% 
บริษทัอ่ืน 2,655.32 98.9% 3,253.93 95.9% 4,974.23 99.3% 
รวม 2,684.91 100.0% 3,393.22 100.0% 5,011.09 100.0% 

          
                         (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ - รับเหมาก่อสร้าง 2554  2555  2556  
งานบา้น - - - - - - 
งานอาคารสูง 1,402.08 52.2% 2,143.41 63.2% 3,193.24 63.7% 

อาคารขนาดกลาง โรงงาน งานระบบ 1,282.83 47.8% 1,249.81 36.8% 1,817.85 36.3% 

รวม 2,684.91 100.0% 3,393.22 100.0% 5,011.09 100.0% 

 
 ในปี 2556 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 6.18% ลดลงจากปี 2555 ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 7.51%  ซ่ึง

สาเหตุหลกัมาจาก การเพ่ิมส ารองตน้ทุนในโครงการก่อสร้าง เน่ืองจากปี 2556 มีปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ทาง
การเมืองเกิดข้ึนท าให้บริษัทฯอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมท าให้ ระยะเวลาก่อสร้างของบาง
โครงการเพ่ิมมากข้ึนจากประมาณการท่ีวางไว ้จึงเป็นเหตุใหต้อ้งมีการประมาณการตน้ทุนเผื่อไว ้ ท าใหอ้ตัรา
ก าไรขั้นตน้โดยรวมลงดลง แมว้า่อตัราก าไรขั้นตน้โดยเฉล่ียของแต่ละโครงการในปี 2556 จะใกลเ้คียงกบัปีท่ี
ผา่นมาก็ตาม   
 

 ในปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานประมาณ 144.28 ลา้นบาทใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมาในปี 2555 ท่ี
มีตน้ทุนประมาณ  120 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 24 ลา้นบาท   โดยมีอตัราการเพ่ิมลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผ่านมาซ่ึงมีการเพ่ิมของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประมาณ 35 ลา้นบาท (ในปี 2554 มีค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานประมาณ 85 ลา้นบาท)   จ านวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน
และการพฒันาความรู้ ทกัษะของพนกังานเป็นส าคญั 
 

 นโยบบายการรับงาน กลยุทธ์ทางการตลาด และ สภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจใน
ปัจจุบนั  :  บริษทัยงัคงมีทิศทางการรับงานโดยมุ่งเนน้การพิจารณาความเส่ียงเร่ือง สถานท่ีก่อสร้าง และการ
ช าระเงินเป็นหลกั โดยบริษทัฯเลือกรับงานจากบริษทัฯ ท่ีเคยร่วมงานกนัมาก่อนและมีช่ือเสียงท่ีดี  ซ่ึงใน
ปัจจุบนั การแข่งขนัของการรับงานยงัคงมีอยูแ่ต่ลดลงจากอดีตซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการเช่น ความ
พร้อมของทีมงานก่อสร้าง  การส่งมอบงานอย่างตรงเวลาและมีคุณภาพ  ไดก้ลายมาเป็นปัจจยัหลกัในการ
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เลือกผูรั้บเหมามากกวา่การพิจารณาเร่ืองราคาเพียงอยา่งเดียว  โดยเฉพาะบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมี
การวางแผนงานเติบโต อยา่งต่อเน่ือง ตอ้งการลดความเส่ียงดา้นการส่งมอบท่ีอยูอ่าศยัให้กบัลูกคา้ลง รวมถึง
ปัญหาเร่ืองการก่อสร้าง  จึงเลือกหันมาใชผู้รั้บเหมาท่ีเช่ือถือได ้ โดยไม่ตอ้งมีการประมูลเปรียบเทียบราคา
เหมือนในอดีต     มีการคาดการณ์ว่า การลงทุนขยายส่วนต่อของรถไฟฟ้าจะท าให้มีการขยายตวัของการ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  ส านักงาน ตามแนวรถไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึน
ดว้ย 

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

 ปี 2556 พีซีเอม็มีก าไรสุทธิ 20.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาประมาณ 9 ลา้นบาท ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก
การฟ้ืนตวัของการก่อสร้างในแนวราบท่ีเป็นเป้าหมายลูกคา้หลกัของบริษทั รวมถึงการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดและ
การขยายตลาดเพ่ิมข้ึนของพีซีเอม็ ท าใหมี้ยอดรายไดแ้ละก าไรเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2554 พีซีเอ็มเพ่ิมก าลงัการผลิตในส่วนของ Precast ผนังส าเร็จรูปท่ีจะมีการขายในลกัษณะ Mass 
Product ซ่ึงเร่ิมมีการส่งมอบสินคา้ในช่วงปลายปี 2554 (ก าลงัการผลิตของ Precast ผนงัส าเร็จรูปมีประมาณ 6,000 
ตรม.ต่อเดือน)  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
2554  

งบการเงินรวม 
2555 

งบการเงินรวม 
2556  

งบการเงินรวม 
 มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 
- แผน่พ้ืนส าเร็จรูป 243.88 84.10 229.53 61.8 292.49 64.82 
- รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างอ่ืน 45.81 15.90 141.73 38.20 158.72 35.18 
รวมรายได้ของพซีีเอม็ 289.69 100.00 371.26 100.00 451.21 100.00 

 
 จากโครงสร้างรายไดพ้บวา่ พีซีเอม็ มีสดัส่วนการขายเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนๆ บา้ง แต่ไม่มากนกัโดยในปี 

2556 และปี 2555 มียอดจ าหน่ายแผ่นส าเร็จรูป Precast เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2554 (รวมอยูใ่นวสัดุก่อสร้าง
อ่ืน)      โดยในปี 2556 พีซีเอม็มีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 12.56% ใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้
ประมาณ 12.52% และปี 2554 ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 13.37%     ในปี 2555 และปี 2556 พีซีเอ็มมี
ยอดขายสินคา้ซ้ือมาขายไปเป็นจ านวนมากซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ค่อนขา้งต ่า จึงท าให้อตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ีย
รวมมียอดลงลงจากปี 2554   (แต่การขายสินคา้ซ้ือมาขายไปจะมีความแน่นอนในเร่ืองของปริมาณ และ เป็น
การขายใหก้บับริษทัแม่เท่านั้น)   
 

 บริษทัฯ มีการคาดการณ์ว่าตลาดความตอ้งการ แผ่นส าเร็จรูป Precast จะกลายเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
เน่ืองจากปัญหาค่าแรง ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและระยะเวลาท่ีลดลงจากการใช ้Precast ในการก่อสร้าง แต่อยา่งไรก็ตาม 
การท าการตลาดของแผ่นส าเร็จรูป Precast ยงัคงมีปัญหาอยูบ่า้งเน่ืองจากลกัษณะการผลิตและการติดตั้งยงั
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เป็น หน้าท่ีของผูผ้ลิตท าให้มีลกัษณะเหมือนการขายพร้อมติดตั้งซ่ึงจะมีความคลา้ยกบัการเป็นผูรั้บเหมา 
นอกจากน้ีการสร้างบา้นในลกัษณะน้ีจะมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยกนั ในโครงการท่ีต่างกนั ซ่ึงถา้มีความตอ้งการ
ท่ีต่างกนั อาจจะตอ้งมีการสร้าง แบบ Mold ใหม่ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนเพ่ิมและใชเ้วลาในการผลิตเพ่ิมจาก
แบบเดิม  ท าให้ยงัไม่เกิดความคล่องตวัมากนกัในผลิตภณัฑ์    แต่อยา่งไรก็ตามการผลิตภณัฑย์งัอยู่ในช่วง
การพฒันา และ มีแนวโน้มท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและออกแบบให้มีความยืดหยุน่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริโภค
เองก็ตอ้งเปล่ียนแปลงการรู้ผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนดว้ย       ซ่ึงในปัจจุบนัรับงานตาม Order ของลูกคา้ท่ีตกลงกนั
ไวล่้วงหน้า ซ่ึงจะมีขอ้ดีในเร่ืองของการขาย แต่ก็มีขอ้เสียในเร่ืองของการผลิตท่ียงัไม่สามารถผลิตอย่าง
ต่อเน่ืองเตม็ท่ีเหมือนการผลิตสินคา้ทัว่ไป ซ่ึงจะเนน้การผลิตในระดบั economy of scale. 

 
 
ผลการด าเนินงาน – พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ด าเนินงานโดยบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   “บิลท์แลนด์” 
 
 ในปี 2556 บิลท์ แลนด์ มีก าไรสุทธิ 77.56  ลา้นบาทใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ีมีก าไรสุทธิ 78.85 ลา้นบาท โดย
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากปี 2554 ท่ีมีผลก าไรสุทธิ 19.63 ลา้นบาท  

ในปี 2556 บิลท ์แลนด ์มีโครงการพร้อมโอน 4 โครงการซ่ึงโครงการท่ีมียอดโอนมากสุดเป็น โครงการ The 
Tempo ติวานนท์ และ The Tempo รัชดา  ส่วนท่ีเหลือ The Tempo พหลโยธิน และ The Tempo ไทรมา้มียอดโอน
เลก็นอ้ย โดยโครงการท่ีพหลโยธินเป็นโครงการท่ีเหลือเพียงเลก็นอ้ยจากการโอนในปีก่อนๆ    

         
 อตัราก าไรขั้นตน้ของโครงการใน 4 โครงการท่ีผ่านมา (ไม่รวม The Tempo ไทรมา้) มียอดเฉล่ียท่ีประมาณ

ร้อยละ 40 มากกว่าปกติเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างก่อนท่ีจะมีขอ้บังคับเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิม (โครงการ 1 และ 2)  และมีการควบคุมก่อสร้างเพ่ือลดตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยให้บริษทัแม่ 
คือ บมจ.พรีบิลท ์เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างเอง   โดยในปี 2556 มีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 40.9% ในขณะท่ี
ปี 2555 มีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 41.06%  

 ปัจจุบนับริษทัมียอด Backlog (สร้างเสร็จแลว้) ท่ียงัไม่ไดข้ายและคา้งโอนประมาณ 265 ลา้นบาท  และ มี
โครงการท่ีจะสร้างเสร็จในปี 2557 อีกประมาณ 280 ลา้นบาท 

 การวางแผนเก่ียวกบัการเติมโตของหน่วยงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีการคาดการณ์ให้มีความต่อเน่ืองของ
โครงการมากข้ึน จากเดิมท่ีมองวา่การเติบโตของหน่วยงานพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะเป็นเพียงส่วนเติมเต็ม
ในบางจงัหวะ และ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสทางศกัยภาพท่ีบริษทัฯ มีในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น    โดยแผนทาง
การตลาดยงัมองการก่อสร้างโครงการแนวรถไฟฟ้าเป็นหลกั รวมไปถึงส่วนต่อขยายด้วย โดยยงัคงให้
น ้ าหนกัในเร่ืองของ ท าเลท่ีตั้งโครงการเป็นส าคญั เพราะเช่ือวา่ถา้ท าเลท่ีตั้งดีแลว้ แมก้ารขายจะไม่ไดล้งทุน
ในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์มากนกั ก็ยงัท าใหโ้ครงการสามารถขายตวัเองได ้  
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 (ค) ฐานะการเงนิ 
  
สินทรัพย์รวม  
 
 ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วมประมาณ 4,276.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 1,158 ลา้น
บาท   โดยบริษทัมีการเพ่ิมข้ึนของยอดสินทรัพยร์วมมาโดยตลอด  โดยรายการท่ีเพ่ิมข้ึนมากเป็นรายการส าคญัไดแ้ก่ 
เงินลงทุนชัว่คราว(เงินฝากเพื่อการลงทุน) ลูกหน้ี และ รายไดร้อเรียกเก็บ  และรายการท่ีดิน/ตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้าง สินคา้คงเหลือ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่การเพ่ิมข้ึนของทรัพยสิ์นส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ
ธุรกิจหลกัของบริษทั 
  

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 

1. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ และ รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ ในปี 2556 มียอดรวมกนัทั้งส้ิน 1,185.55 
ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2555 มียอดรวมกนัทั้งส้ิน 571.43 ลา้นบาท มียอดเพ่ิมข้ึน 614.12 ลา้นบาทหรือ
ประมาณ 107.40% เป็นการเพ่ิมข้ึนค่อนขา้งมาก  แมจ้ะมียอดขายเพ่ิมข้ึน 47.6%  ก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตาม
เม่ือพิจารณา Aging ปี 2556  พบวา่บริษทัมีลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 1 ปีเพียงร้อยละ 2.7 ของลูกหน้ี
ทั้งหมดโดยบริษทั  แสดงใหเ้ห็นวา่การเพ่ิมข้ึนของ ลูกหน้ีและ รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บไม่ไดส้ร้าง
ปัญหาทางดา้นการเงินใหก้บับริษทั เป็นเร่ืองของ มูลค่าท่ีมากข้ึนของ สญัญาก่อสร้าง  
 

บริษทัตั้งส ารอง 100% ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกินกวา่ 1 ปีตามนโยบายของบริษทั    ส าหรับค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญในปี 2556 เป็นของส่วนงานก่อสร้างประมาณ 15.32 ลา้นบาท ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจ านวน
ประมาณ 3.5 ลา้นบาทเป็นของส่วนงานขายแผน่พ้ืนส าเร็จรูปท่ีเป็นยอดลูกหน้ีคา้งช าระ ท่ีเกิดข้ึนสะสม
และส่วนใหญ่เกิดในช่วงก่อนปี 2546    บริษทัฯ มีการตั้งส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็ในลูกหน้ีคา้ง
ช าระเกิน 1 ปีตามนโยบายของบริษทัฯ และ เลือกตั้งส ารองในบางรายท่ีพิจารณาวา่มีความเส่ียงดว้ย 
         (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2554 งบรวม 2555 งบรวม 2556 งบรวม 

ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ    
 - คา้งช าระนอ้ยกวา่ 1 ปี 317.97 240.06 637.82 
 - คา้งช าระเกิน 1 ปี 18.16 18.13 18.52 
รวมทั้งส้ิน 336.13 258.19 656.34 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (18.67) (18.51) (18.81) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 317.46 239.68 637.53 
ลูกหน้ีอ่ืน 23.31 65.61 49.15 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 340.77 305.29 686.68 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 221.25 266.14 498.87 
รวมทั้งส้ิน 562.02 571.43 1,185.55 

ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วัน) 28 28 30 
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1. สินค้าคงเหลอื ส้ินปี 2556 มียอดสินคา้คงเหลือประมาณ 122.55 ลา้นบาท โดยเป็นวสัดุก่อสร้างของ
ธุรกิจก่อสร้างประมาณ 74 ลา้นบาทท่ีเหลือเป็นของบริษทัยอ่ยในส่วนผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง  โดย
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2555 ท่ีมียอดสินคา้คงเหลือประมาณ 105.53 ลา้นบาท เป็นส่วนของงานรับเหมา
ก่อสร้างประมาณ 34.44 ลา้นบาท ท่ีเหลือประมาณ 71.09 เป็นของส่วนงานผลิตและขายแผน่พ้ืน
ส าเร็จรูป   
อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้เฉล่ีย ปี 2556 มีประมาณ 8 เท่าใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

 
2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงินรวม ส้ินปี 2556 ปี 2555 และ ปี 2554  

แสดงมูลค่า 405.09 ลา้นบาท 346.77 ลา้นบาท  และ 313.12 ลา้นบาท  ตามล าดบั  โดยการเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยเ์ป็นผลจากการขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง (เพ่ิมใน
ส่วนการผลิต Precast)   

 

3. งบการเงินรวมไดแ้สดงมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีการรวมมูลค่าส่วนเพ่ิมสุทธิ จากค่าเส่ือมราคา
จากการตีราคาใหม่ในท่ีดิน อาคาร และ เคร่ืองจกัร ของพีซีเอ็มบางส่วน  ซ่ึงในวนัท่ีมีการประเมินราคา 
ณ วนัท่ีมีการซ้ือเงินลงทุน มีการประเมินราคาท่ีดินโดยวธีิราคาตลาดเพ่ิมข้ึนประมาณ 132 ลา้นบาท และ 
อาคารและอุปกรณ์โดยวธีิทดแทนประมาณ 30.61 ลา้นบาท 

 
สภาพคล่อง 

ภาพรวมโดยสรุป 
 

ปี 2556 บริษทัมีกระแสงเงินสดสุทธิลดลงในภาพรวมประมาณ 190.17 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากการลงทุน โดยเป็นส่วนของการน าเงินสดไปลงทุนในเงินฝากในรูปแบบต่างเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 320 ลา้นบาท ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของการลงทุนในสินทรัพย ์ 107 ลา้นบาท  ท าให ้ มีส่วนของเงินสดใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทุนประมาณ 421.5 ลา้นบาท    ซ่ึงจากผลประกอบการท่ีมีก าไร บวกกบัการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนเป็นผล
ใหบ้ริษทัมียอดเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกสุทธิท่ี 217 ลา้น โดยมีรายละเอียดหลกัๆคือ การใชไ้ปของการลงทุน
ในท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี และ รายไดร้อเรียกเก็บ  ในขณะท่ีบริษทัมีผลบวก
จากการรับเงินรับล่วงหนา้เพ่ิมมากข้ึนจึงเป็นผลให ้สุทธิแลว้เงินสดรับจากการด าเนินงานเป็นบวกตามท่ีกล่าวมา 
 
 ภาพรวมกระแสเงนิสด / กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
 

ปี 2556 บริษทัมียอดเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกสุทธิท่ี 217 ลา้น ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานท่ีมีผล
ประกอบการท่ีดีข้ึนประมาณ 384 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายละเอียดการใชจ่้ายหลกัๆเช่น การใชไ้ปของการลงทุนใน
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี และ รายไดร้อเรียกเก็บ  ในขณะท่ีบริษทัมีผลบวก
จากการรับเงินรับล่วงหนา้เพ่ิมมากข้ึนจึงเป็นผลใหสุ้ทธิแลว้เงินสดรับจากการด าเนินงานเป็นบวกตามท่ีกล่าวมา  
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ปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาประมาณ 473.10 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกระแสเงินสด
ท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงานจากการมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน การจดัการเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเป็นระบบท าใหก้าร
จดัการลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้เป็นไปตามปกติของการคา้ นอกจากน้ียงัมีอ านาจต่อรองในเร่ืองเงินรับล่วงหนา้
ตามสญัญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก   ส าหรับกระแสเงินสดไหลออกจากกิจกรรมการลงทุนเน่ืองจากบริษทัมีเงินสด
เหลือจึงน าเงินไปฝากเงินในรูปแบบการลงทุนท่ีไดป้ระโยชน์มากกวา่ดอกเบ้ียฝากประจ าปกติ ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน
ภายหลงัการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯมีสภาพคล่องทางการเงินดีมาก และมีความสามารถ
ในการจดัการหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ปี 2554 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 98.87 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงินสด
ท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน และ การจดัการเงินทุนหมุนเวยีนอยูใ่นวงจรปกติ 
และกิจกรรมจดัหาเงิน ท่ีมาจาการเพ่ิมข้ึนของกูย้มืเงินเพ่ือน ามาลงทุนในส่วนงานอสงัหาริมทรัพย ์
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 
 ปี 2554 บริษทัมีความเคล่ือนไหวมากในกิจกรรมจดัหาเงินค่อนขา้งมาก มีการช าระเงินและกูเ้งินเพ่ิมข้ึนใน
การพฒันาโครงการ ซ่ึงในส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเงินท่ีกู้มาใชก่้อสร้างส าหรับโครงการ The Tempo 
พหลโยธิน  นอกจากน้ียงัมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2553 ประมาณ 20 ลา้นบาท อีกดว้ย 
 ปี 2555 บริษทัคงมีความเคล่ือนไหวมากในกิจกรรมจดัหาเงินค่อนขา้งมาก มีการจ่ายช าระเงินและกูเ้งิน
เพ่ิมข้ึนในการพฒันาโครงการเช่นเดิม ซ่ึงในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นเงินท่ีกูม้าใชก่้อสร้างส าหรับโครงการ 
The Tempo รัชดา The Tempo ไทรมา้ The Tempo ติวานนท ์ นอกจากน้ียงัมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2554 ประมาณ 
33 ลา้นบาท อีกดว้ย 
 ปี 2556 บริษทัช าระหน้ีเงินกูร้ะยะยาวบางส่วน และ กูเ้งินบางส่วนจากธนาคารเพ่ือมาลงทุนในโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงโดยรวมแลว้บริษทัมียอดสุทธิเป็นบวกจากกิจกรรมจดัหารเงินประมาณ 14.5 ลา้นบาท
เท่านั้น 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
  
 ในปี 2556 บริษทัใชเ้งินส าหรับการลงทุนในทรัพยสิ์นส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ ธุรกิจซ้ือและผลิต
วสัดุก่อสร้างรวมกนัประมาณ 107 ลา้นบาท ตามการขยายตวัของธุรกิจ  นอกจากน้ียงัมีการน าเงินสดมาลงทุนในเงิน
ออมประเภทต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียประมาณ 320 ลา้นบาท 

ในปี 2555 ท่ีผา่นมากิจกรรมลงทุนดูจะมียอดเพ่ิมข้ึนสูงมาก ซ่ึงเกิดจากรายการหลกั 2 รายการคือการเพ่ิมข้ึน
ของการซ้ือทรัพยสิ์น เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในส่วนงาน รับเหมาก่อสร้างประมาณ 50 ลา้นบาท ท่ีเหลือเป็นการลงทุนใน
การน าเงินสดท่ีเหลือจากการด าเนินงานไปลงทุนในธนาคารพาณิชย ์
 ในปี 2554 บริษทัย่อยในส่วนผลิตและขายวสัดุก่อสร้างมีการลงทุนในเคร่ืองจักรส าหรับการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป Precast ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 30 กวา่ลา้นบาท 
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                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

2554 
งบการเงิน

รวม 

2555 
งบการเงิน

รวม 

2556 
งบการเงิน

รวม 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน     

ก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 84.97 144.60 190.32 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน (493.79) (346.56) (854.98) 
ส่วนเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวยีน 441.63 1,150.22 881.50 
   กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 32.81 948.26 216.84 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (46.10) (193.04) (421.52) 

   กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 112.16 (282.12) 14.51 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 98.87 473.10 (190.17) 
เงินสดตน้งวด 56.20 155.07 628.17 
เงินสดปลายงวด 155.07 628.17 438.00 

  
หนีสิ้น 

 
 บริษทัมียอดหน้ีสินส้ินปี 2556 ประมาณ 3,167.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 900 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมข้ึนของหน้ีสินระยะสั้นประมาณ 863 ลา้นบาทโดยมีรายการหลกัเป็น “เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาก่อสร้าง”     โดย
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 2.8 โดยถา้คิดยอดหน้ีท่ีเป็นหน้ีเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น จะเหลือ
เพียง 0.09 เท่าเท่านั้น   จะเห็นไดว้า่ ยอดหน้ีเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียมีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  โดยหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็น
หน้ีสินท่ีมาจากการด าเนินงานท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน  หน้ีเงินกูส้ามารถแยกออกไดด้งัน้ี 
 เงินกู้ยืมระยะส้ัน และ ระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อย  ส้ินปี 2256 มียอดทั้งส้ินประมาณ 105.23 ลา้น
บาท ปี2555 มียอดทั้งส้ิน 80.73 ลา้นบาท ในปี 2554 มียอด 334.58 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีเงินกูข้องปี 2556 แบ่งไดด้งัน้ี 

 หน้ีเงินกูร้ะยะสั้นมียอดทั้งส้ิน  5.23 ลา้นบาท เป็นเงินเบิกเกินบญัชีของพีซีเอม็ทั้งจ านวน  
หน้ีเงินกูร้ะยะยาวมียอดทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท เป็นของบิลท ์แลนดท่ี์กูม้าเพ่ือการด าเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะ
หมดลงในปีท่ีมีการโอนท่ีพกัอาศยั 
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
  ทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 153 ลา้นบาท เป็น 
200 ลา้นบาทเรียกช าระเต็มจ านวนท่ีจดทะเบียนทั้งหมด ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น  เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2551  มีมติใหบ้ริษทัฯ  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  คิดเป็น
จ านวนเงิน 10.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 200.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 210.00 ลา้นบาท  
และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 113



 

 
 
 

จัดสรรให้กับพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551   
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 มีมติให้
บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  คิดเป็นจ านวนเงิน 
10,500,000 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  210.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 220.50 ลา้นบาทเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 มีมติให้
บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 11,024,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  คิดเป็นจ านวนเงิน 
11,024,559 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  220.49 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 231.52 ลา้นบาทเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติให้
บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 123,169,261 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  คิดเป็นจ านวนเงิน 
123,169,261 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  231.51 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 354.68 ลา้นบาทเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) 

 
 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดจากการเสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 47 ลา้นหุ้น ในราคา 3.25 บาท
ต่อหุน้ จากราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยไดรั้บเงินสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายหุ้นเป็นจ านวนเงินประมาณ 
144.84 ลา้นบาท ท าใหเ้กิดส่วนเกินมูลค่าหุน้ประมาณ 97.84 ลา้นบาท 
 
 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั - จากการลงทุนในบริษัทย่อย  ในไตรมาสแรกปี 2547 บริษทัไดมี้การลงทุนในหุ้น
สามญัของพีซีเอ็มร้อยละ 99.9998 จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 499,993 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท โดยจ่ายช าระเป็นหุ้นของ
บริษทัจ านวน 8,013,536 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นผลใหเ้กิดส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือขายกบัราคายติุธรรมหลงัจากท่ี
ไดมี้การตีราคาใหม่ในท่ีดิน อาคาร และ เคร่ืองจกัร ของพีซีเอม็จ านวนประมาณ 186.54 ลา้นบาท 
 ณ ส้ินปี 2548 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมาณ 608.8 ลา้นบาทสุทธิหลงัจากท่ีไดมี้การเพ่ิมทุนโดยการน า
หุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายหุ้น 144.84 ลา้นบาท ซ่ึงในปี
นั้นเองบริษทัมีการประชุมวสิามญัคร้ังท่ี  1/2548 ก าหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินทั้งส้ิน 38.25 ลา้นบาท และในปีเดียวกนั
ไดมี้การขายหุ้นบริษทั ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ท่ีถือไวร้้อยละ 60 ท าให้ตอ้งตดัส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
ออกไป อีกจ านวน 40.64 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก าไรประจ าปีท่ี 83 ลา้นบาทเป็นผลให้มียอดส่วนของผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยท่ี 608.8 ลา้นบาท โดยในปี 2549 มีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนอีกหุน้ละ 0.20 บาท เป็นเงินจ านวน  40 ลา้นบาท ซ่ึง
เม่ือรวมกบัผลขาดทุนประจ าปี 2549 อีกจ านวน 39.1 ลา้นบาทเป็นผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นในปี 2549 มียอดลดลงเหลือ
เพียง 529.4 ลา้นบาทเท่านั้น  
 ในปี 2550 บริษทัประกาศงดจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัปี 2549 และมีผลขาดทุนอีก 24.8 ลา้นบาท จึงเป็นผล
ให้ มีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอีกเป็น 504.60 ลา้นบาทเท่านั้น  ซ่ึงเม่ือรวมกบัยอดก าไรสุทธิในปี 2551 จ านวน 40.51 
ลา้นบาท จึงท าให้ในปี 2551 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นประมาณ 545 ลา้นบาท โดยกนัเป็นเงินส ารองตามกฎหมายไว้
เพ่ิมข้ึนอีก 1.95 ลา้บาทรวมเป็น 10.35 ลา้นบาท  ในปี 2552 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
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2551 จ านวน 10 ลา้น และกนัส ารองเพ่ิมข้ึนอีก 1.25 ลา้นบาทท าให้มี ก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ประมาณ 11.60 
ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัก าไรสุทธิของปี 2552 แลว้บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมาณ 547.69 ลา้นบาท และในปี 
2553 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2552 จ านวน 10 ลา้น และกนัส ารองเพ่ิมข้ึนอีก 4.37  
ลา้นบาทท าให้มีก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ประมาณ 15.97 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกับก าไรสุทธิของปี 2553 แลว้
บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมาณ 601.33 ลา้นบาท 
 

 ในปี 2554 บริษทัมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณ 106.74 ลา้นบาท กนัเงินเขา้ส ารองประมาณ 4.12 ลา้นบาท
รวมเป็นเงินส ารองตามกฏหมายประมาณ 20.10 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 30.7 ลา้นบาท  เม่ือรวมกบั 
การใชสิ้ทธิของพนกังานจ านวนประมาณ 3.05 ลา้นบาท และการจดทะเบียนเพ่ิมทุนเน่ืองจากหุ้นปันผลอีก 10.24 ลา้น
บาท รวมการปรับผลประโยชน์พนกังานอีกประมาณ 18.9 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมประมาณ 
671.70 ลา้นบาท 
 

  ในปี 2555 บริษทัมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณ 195.07 ลา้นบาท กนัเงินเขา้ส ารองประมาณ 3.06 ลา้นบาท
รวมเป็นเงินส ารองตามกฏหมายประมาณ 23.15 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 44.07 ลา้นบาท  เม่ือรวม
กบั การใชสิ้ทธิของพนกังานจ านวนประมาณ 5.27 ลา้นบาท และการจดทะเบียนเพ่ิมทุนเน่ืองจากหุ้นปันผลอีก 11.02 
ลา้นบาท รวมการปรับผลประโยชน์พนักงานอีกประมาณ 18 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
ประมาณ 857.02 ลา้นบาท   (ส ารองตามกฎหมายมีการส ารองเตม็จ านวนในปี 2555) 
 

 ในปี 2556 บริษทัมีผลก าไรสุทธิ 260.85  ลา้นบาท กนัเงินเขา้ส ารองประมาณ 7.22 ลา้นบาทรวมเป็นเงิน
ส ารองตามกฏหมายประมาณ 30.36 ลา้นบาท    บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินประมาณ 86 ลา้นบาท และเป็นหุ้น
จ านวน77 ลา้นบาท (ท าใหทุ้นเรือนหุน้เพ่ิมข้ึน)  รวมการปรับผลประโยชน์พนกังานอีกประมาณ 24.39 ลา้นบาท เป็น
ผลใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมประมาณ 1,108.6 ลา้นบาท    
 

(ง) ปัจจยั ข้อมูล และอทิธิพลทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.40 บาท   
 

มูลค่างานคงเหลอื ณ ส้ินปี 2556 

แหล่งรายได้ (หน่วย : พนัล้านบาท) 
 มูลค่างาน
คงเหลอืส้ินปี 

2555  

 รายได้ 
2556  

 มูลค่างาน
เพิม่ขึน้ใน 

2556 

มูลค่างาน
คงเหลอืส้ินปี 

2556 

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ
ภายใน
ปี 2557  

 คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ

ภายในปี 
2558 

งานในกลุ่ม AP  - - - -   
งานอ่ืนๆ นอกกลุ่ม AP 5.13 4.97 8.83 8.99 76% 24% 
รวม 5.13 4.97 8.83 8.99   

อัตราส่วนของงานในกลุ่มต่อทัง้หมด 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   
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(จ) ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี  2556  มีมูลค่า 1,518,000 บาทโดยจ่ายใหก้บั บริษทั

สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินปี 2556  คือ นางสุวิมล กฤตยาเกีรณ์ 
เลขทะเบียนผูส้อบเลขท่ี 2982 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี  2555  มีมูลค่า 1,470,000 บาทโดยจ่ายใหก้บั บริษทั
สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินปี 2555  คือ นางวิไลรัตน์  โรจน์
นครินทร์ เลขทะเบียนผูส้อบเลขท่ี 3104 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี  2554  มีมูลค่า 1,565,000 บาทโดยจ่ายใหก้บั บริษทั
สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินปี 2554  คือ นางวิไลรัตน์  โรจน์
นครินทร์ เลขทะเบียนผูส้อบเลขท่ี 3104 
 
 บริษทัไม่มีค่าบริการอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชีในปี 2554-2556 
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ข้อมูลสถิติ 3 ปีย้อนหลงั 
 

งบการเงินบางส่วนและอัตราส่วนที่ส าคัญ 
2554 

งบการเงินรวม 

2555 
งบการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 
งบการเงินรวม 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,425.42 2,213.04 3,232.57 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 602.41 905.17 1,043.64 
รวมสินทรัพย์ 2,027.83 3.118.21 4,276.21 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,137.71 2,170.54 3,033.47 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 218.43 90.65 134.14 
รวมหนี้สิน 1,356.13 2,261.20 3,167.61 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 671.70 857.02 1,108.60 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,027.83 3,118.21 4,276.21 
    
รายไดจ้ากรับเหมาก่อสร้าง 2,645.28 3,253.93 4,974.23 
รายไดจ้ากผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง 289.69 371.26 451.21 

รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 192.28 462.05 577.42 

ก าไรขั้นตน้ 329.26 506.79 640.75 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 106.74 195.07 260.85 

    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 3.04 3.45 3.55 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (ตามงบการเงิน) 0.51 0.84 0.94 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนและเรียกช าระ 215.22 231.51 354.68 
    
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.42 0.49 0.52 
อตัราก าไรขั้นตน้  10.53% 12.39% 10.67% 
อตัราก าไรสุทธิ 3.40% 4.59% 4.33% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  16.77% 25.09% 26.94% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 9.70% 10.43% 8.95% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.02 2.72 2.86 
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(หน่วย : บาท)

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ส่วนท่ีเป็นของ รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

หมายเหตุ ลงทนุในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรับปรุง) 215,222,961.00 97,844,800.00 186,541,112.75 20,090,507.38 151,998,272.35 238.58 671,697,892.06 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 18,035,931.13 13.96 18,035,945.09 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (หลงัปรับปรุง) 215,222,961.00 97,844,800.00 186,541,112.75 20,090,507.38 170,034,203.48 252.54 689,733,837.15 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 5,268,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,268,000.00 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 195,066,569.47 199.44 195,066,768.91 

ส ารองตามกฎหมาย - เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 3,061,044.62 (3,061,044.62) 0.00 0.00 

หุน้ปันผล 11,016,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,016,822.00 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (44,069,292.20) 0.00 (44,069,292.20)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 317,970,436.13 451.98 857,016,135.86 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรับปรุง) 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 293,581,718.84 432.87 832,627,399.46 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 24,388,717.29 19.11 24,388,736.40 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (หลงัปรับปรุง) 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 317,970,436.13 451.98 857,016,135.86 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 260,847,777.21 471.09 260,848,248.30 

ส ารองตามกฎหมาย - เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 7,215,346.27 (7,215,346.27) 0.00 0.00 

หุน้ปันผล 77,168,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,168,679.00 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (86,429,060.16) 0.00 (86,429,060.16)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 30,366,898.27 485,173,806.91 923.07 1,108,604,003.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ก าไรสะสม
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(หน่วย : บาท)

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ ลงทนุในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรับปรุง) 215,222,961.00 97,844,800.00 186,541,112.75 20,090,507.38 164,908,648.12 684,608,029.25 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 10,666,671.59 10,666,671.59 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (หลงัปรับปรุง) 215,222,961.00 97,844,800.00 186,541,112.75 20,090,507.38 175,575,319.71 695,274,700.84 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   5,268,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,268,000.00 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 103,573,781.47 103,573,781.47 

ส ารองตามกฎหมาย - เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 3,061,044.62 (3,061,044.62) 0.00 

หุน้ปันผล 11,016,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,016,822.00 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (44,069,292.20) (44,069,292.20)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 232,018,764.36 771,064,012.11 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรับปรุง) 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 217,186,776.69 756,232,024.44 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 14,831,987.67 14,831,987.67 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (หลงัปรับปรุง) 231,507,783.00 97,844,800.00 186,541,112.75 23,151,552.00 232,018,764.36 771,064,012.11 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 144,306,925.41 144,306,925.41 

ส ารองตามกฎหมาย - เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 7,215,346.27 (7,215,346.27) 0.00 

หุน้ปันผล 77,168,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,168,679.00 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (86,429,060.16) (86,429,060.16)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 30,366,898.27 282,681,283.34 906,110,556.36 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ก าไรสะสม

บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
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               ราคาทนุของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย  "บริษทั  พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั"  ในการจดัท า

      งบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุท่ีซ้ือมา ซ่ึงมีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยเ์พ่ือการซ้ือเงินลงทนุ 

      (ปี 2547) โดยมีการประเมินราคาท่ีดินดว้ยวิธีราคาตลาดเพ่ิมข้ึนจ านวน 132,071,473.16 บาท  อาคารและอุปกรณ์  โดยวิธีราคา

      ทดแทน  เพ่ิมข้ึนจ านวน  30,612,974.49  บาท  ซ่ึงการประเมินราคาเพ่ิมดงักล่าวท าใหค้่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของ

      บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั ในงบการเงินรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ต ่ากว่างบการเงิน

      ของบริษทั  พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั  จ  านวน 1,110,846.41  บาท  (ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

      ต  ่ากว่าจ  านวน 116,907.86 บาท) 

               ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 42,253,925.64 บาท

               ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 33,651,112.60 บาท

               ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัมูลค่าหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ ซ่ึงมีราคาทนุ

      จ  านวน   112,552,640.99   บาท   มูลค่าสุทธิตามบญัชี   3,712.00   บาท   (ณ   วนัท่ี   31   ธนัวาคม  2555   ราคาทนุจ านวน 

      107,953,286.73  บาท  มูลค่าสุทธิตามบญัชี  3,190.00  บาท)

               บริษทั   พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่   แมททีเรียล  จ  ากดั    ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดิน    อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรไป

      ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี      เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึง      และค ้าประกนัภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัฯ     ตาม

      หมายเหตุ 19, 23 และ 34
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (หนวย : บาท)

2554 เพิ่มขึ้น ลดลง 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา (ออก) 2556

ราคาทุน:-

     ที่ดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 0.00 10,633,250.00

     อาคารและสิ่งปลูกสราง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 0.00 12,368,511.92

     สวนปรับปรุง - อาคาร 322,500.00 0.00 0.00 322,500.00 40,574.00 0.00 307,919.62 670,993.62

     เครื่องใชสํานักงาน 12,564,050.34 4,992,074.93 (661,963.69) 16,894,161.58 6,178,339.46 (1,410,744.39) 892,576.00 22,554,332.65

     เครื่องจักรและอุปกรณ 46,126,832.22 39,128,156.69 (7,379,876.99) 77,875,111.92 35,114,604.13 (7,414,241.23) 90,000.00 105,665,474.82

     เครื่องตกแตงสํานักงาน 7,789,858.47 3,695,132.56 (199,686.38) 11,285,304.65 3,410,649.02 (153,065.78) 0.00 14,542,887.89

     ยานพาหนะ 23,473,313.68 1,190,050.47 (2,500,000.00) 22,163,364.15 6,548,400.00 (1,952,303.63) 0.00 26,759,460.52

     อาคารชั่วคราว 10,818,943.38 769,300.00 0.00 11,588,243.38 959,920.00 (73,500.00) 0.00 12,474,663.38

     สินทรัพยระหวางติดตั้ง 0.00 839,076.00 0.00 839,076.00 2,495,238.07 0.00 (1,290,495.62) 2,043,818.45

รวม 124,097,260.01 50,613,790.65 (10,741,527.06) 163,969,523.60 54,747,724.68 (11,003,855.03) 0.00 207,713,393.25

คาเสื่อมราคาสะสม:-

     อาคารและสิ่งปลูกสราง 3,706,793.39 619,694.93 0.00 4,326,488.32 618,001.77 0.00 0.00 4,944,490.09

     สวนปรับปรุง - อาคาร 100,213.96 64,704.42 0.00 164,918.38 71,827.06 0.00 0.00 236,745.44

     เครื่องใชสํานักงาน 8,951,325.33 2,261,007.00 (531,454.62) 10,680,877.71 3,395,999.43 (1,235,468.14) 0.00 12,841,409.00

     เครื่องจักรและอุปกรณ 29,521,139.38 8,068,249.08 (5,540,348.27) 32,049,040.19 15,753,153.18 (4,947,255.65) 0.00 42,854,937.72

     เครื่องตกแตงสํานักงาน 4,357,548.85 1,473,039.49 (168,665.27) 5,661,923.07 1,868,105.00 (127,974.88) 0.00 7,402,053.19

     ยานพาหนะ 22,215,058.27 803,586.83 (2,339,650.59) 20,678,994.51 1,179,048.60 (1,950,048.14) 0.00 19,907,994.97

     อาคารชั่วคราว 9,010,166.91 675,709.83 0.00 9,685,876.74 864,485.01 (46,986.85) 0.00 10,503,374.90

รวม 77,862,246.09 13,965,991.58 (8,580,118.75) 83,248,118.92 23,750,620.05 (8,307,733.66) 0.00 98,691,005.31

มูลคาสุทธิ 46,235,013.92 80,721,404.68 109,022,387.94
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                      ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 23,750,620.05 บาท 

                      ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 13,965,991.58 บาท 

               ณ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2556   บริษทัฯ    มีสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัมูลค่าหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่    ซ่ึงมีราคาทนุจ านวน 

      58,773,553.84  บาท  มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,443.00 บาท  (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555  มีราคาทนุจ านวน  52,517,285.80  บาท 

      มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,016.00 บาท)

               บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดิน  อาคารและส่ิงปลูกสร้างค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้ืม ตามหมายเหตุ 19 และ 23

17. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ มีเงินฝากประจ าธนาคาร 8 แห่ง จ  านวนเงิน 381,372,437.18 บาท ใชเ้ป็นหลกัประกนั

      ใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี  ตามหมายเหตุ 19.1,  19.2,  33  และ 33.6  (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม

      2555  จ านวน 419,937,101.54 บาท)

18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าโปรแกรม ค่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

       ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 11,355,752.57 6,043,118.57 

ซ้ือเพ่ิม 3,170,500.00 3,027,850.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 14,526,252.57 9,070,968.57 

ซ้ือเพ่ิม 3,452,285.00 1,027,880.00 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 17,978,537.57 10,098,848.57 

       ค่าตัดจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (9,035,067.93) (5,535,848.86)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,368,582.74) (1,062,751.91)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (10,403,650.67) (6,598,600.77)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,648,718.70) (975,828.83)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (12,052,369.37) (7,574,429.60)
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าโปรแกรม ค่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 5,926,168.20 2,524,418.97 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,122,601.90 2,472,367.80 

       ค่าตัดจ าหน่ายทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,648,718.70 975,828.83 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,368,582.74 1,062,751.91 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556        บาท         2555 2556        บาท         2555

            เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,232,260.83 18,225,046.89 0.00 0.00

      19.1  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 6 แห่ง วงเงินรวม 95 ลา้นบาทและ 85   
                ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 17 และโดยบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั

               ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยและโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารโรงงานและจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามหมายเหตุ 16

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีเงินเบิกเกินบญัชี
               จากธนาคาร 4 แห่งและ 3 แห่ง วงเงินรวม 80 ลา้นบาทและ 40 ลา้นตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินอาคารโรงงาน 

               และจ าน าเคร่ืองจกัรของบริษทั ตามหมายเหตุ 16 และเงินฝากประจ า 12 เดือนของบริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) โดยค ้าประกนั

               เตม็วงเงิน

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบั
               ธนาคาร   1 แห่ง  วงเงิน  20  ลา้นบาท   ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ  และจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย ตาม

               หมายเหตุ 10

      19.2  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  บริษทัฯ  มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์2  แห่ง จ  านวน  340 ลา้นบาท

                 อตัรา  MOR - 1.0%  และ  MOR - 1.25%  และ 1 แห่ง  จ  านวน 30 ลา้นบาท  ตามล าดบั  โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งินอตัราดอกเบ้ีย

                 MOR ต่อปี 
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20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

           เจา้หน้ีการคา้ 697,706,610.02 397,982,224.40 666,236,333.62 334,188,696.17

           เจา้หน้ีอ่ืน

                 ตน้ทนุค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 82,679,023.90 160,253,348.42 79,888,110.12 154,981,837.54

                 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 183,218,251.61 110,701,009.37 113,121,195.49 75,188,000.51

                 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 53,424.66 23,200.31 0.00 0.00

                 อ่ืน ๆ 17,862,520.45 43,793,094.78 11,475,601.93 34,284,885.39

283,813,220.62 314,770,652.88 204,484,907.54 264,454,723.44
981,519,830.64 712,752,877.28 870,721,241.16 598,643,419.61

21. เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน

               บริษทัฯ  หกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจากผูรั้บเหมา  ในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเกบ็  โดย

      บริษทัฯ จะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานนั้น ๆ  ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมาไม่ไดผิ้ดสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด

22. เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว

               หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

งบการเงินรวม
2556 2555

          หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,418,849.24 2,158,841.54 

          หกั  หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี (786,640.48) (739,946.28)
          หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 632,208.76 1,418,895.26 

               จ  านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าระยะยาวขา้งตน้มี ดงัน้ี

งบการเงินรวม
2556 2555

          ภายใน 1 ปี 786,640.48 739,946.28 

          เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 717,794.07 1,504,434.55 

1,504,434.55 2,244,380.83 

          หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าระยะยาว (85,585.31) (85,539.29)
          มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,418,849.24 2,158,841.54
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               รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี

งบการเงินรวม

2556 2555

          ยานพาหนะ 3,387,289.71 3,387,289.71 

          หกั    ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,055,196.74) (377,738.79)

          ราคาตามบญัชี 2,332,092.97 3,009,550.92 

23. เงินกูย้ืมระยะยาว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

          เงินกูย้ืมระยะยาว 100,000,000.00 62,500,000.00 0.00 0.00 

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร 3 แห่งดงัน้ี 

               ธนาคารแห่งท่ี 1  วงเงินอาวลั 55.05 ลา้นบาท  และวงเงินกู ้80 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย  MLR-1.875  ต่อปี  โดยมีเง่ือนไข

      การจ่ายช าระใหห้มดภายใน  36  เดือน  นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก  โดยช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดในโครงการ  

      ในสดัส่วนไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80  ของสญัญาจะซ้ือจะขาย  เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั  (มหาชน)  และ

      ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ตามหมายเหตุ 10 และ 15

               ธนาคารแห่งท่ี 2  มีวงเงินกู ้232.5 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR-1 ถึง 1.5 ต่อปี โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระใหห้มดภายใน 

      3  ปี  นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก   โดยช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง  หลกัประกนัหอ้งชุดในโครงการ   เป็นจ านวนร้อยละ

      70 ของยอดโอนหลกัประกนั เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ

      บริษทัยอ่ย  ตามหมายเหตุ 10

               ธนาคารแห่งท่ี 3  มีวงเงินกู ้66.5 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR-2.125 ต่อปี โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระใหห้มดภายใน 2 ปี

      นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก    โดยช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง  หลกัประกนัหอ้งชุดในโครงการ   เป็นจ านวนร้อยละ  75

      ของยอดโอนหลกัประกนั   เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯ   และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ

      บริษทัยอ่ย  ตามหมายเหตุ 10

               ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดช้ าระเงินกูย้ืมและปิดวงเงินธนาคารทั้ง 3 แห่งดงักล่าวขา้งตน้

      เรียบร้อยแลว้  
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               เม่ือวนัท่ี  14  สิงหาคม  2556  บริษทั  บิลท ์แลนด ์จ  ากดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึง 

      วงเงินกู ้ 1,050  ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย  MLR-2.375  ต่อปี  โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระใหห้มดภายใน  4 ปี  นบัแต่วนัเบิกเงินกู้

      งวดแรก  โดยช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดในโครงการ   ในสดัส่วนไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80  ของสญัญาจะซ้ือจะขาย

      และราคาโอนไม่ต  ่ากว่า 57,000 บาทต่อตารางเมตร  เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และค ้าประกนั

      โดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ตามหมายเหตุ 11

24. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

            บริษทัฯ    จ่ายค่าชดเชยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและบ าเหน็จ    ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

      พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

            การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัตน้ปี 26,736,338.00 22,844,249.00 10,307,064.00     8,283,617.00       

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 7,496,822.02       4,201,589.00 6,761,657.00       2,023,447.00       

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีจ่ายในระหว่างปี (726,792.00) (309,500.00) (449,317.00) 0.00 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 33,506,368.02 26,736,338.00 16,619,404.00 10,307,064.00 

            ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 6,542,220.02 3,336,544.00       6,274,811.00       1,709,696.00       

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 954,602.00 865,045.00          486,846.00          313,751.00          

รวม 7,496,822.02 4,201,589.00 6,761,657.00 2,023,447.00 
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            ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,496,822.02 4,201,589.00 6,761,657.00 2,023,447.00 

รวม 7,496,822.02 4,201,589.00 6,761,657.00 2,023,447.00 

            ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน   

อตัราคิดลด ร้อยละ 4.00  ต่อปี 

อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.00  ต่อปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน ร้อยละ 6.5  ต่อปี  ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี

ร้อยละ 5.5  ต่อปี  ส าหรับอาย ุ30 ปีข้ึนไป

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายวนั ร้อยละ 3  ต่อปี  

25. ทนุจดทะเบียน

      25.1  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 ของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

      บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนบริษทั  จ  านวน 100,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท จาก

      ทนุจดทะเบียนเดิม  จ  านวน  200  ลา้นบาท  เป็นทนุจดทะเบียนทั้งส้ิน  300  ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุและ

      แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 

      25.2  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556  ของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน)  ซ่ึง

      เป็นบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหแ้ปรสภาพบริษทั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทัฯ ท่ีตราไว้

      จากเดิมหุน้ละ  100.00 บาท  เป็นหุน้ละ  1.00 บาท  โดยบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั  และเปล่ียนแปลง

      มูลค่าหุน้ของบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 

      25.3  ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติใหจ้ดทะเบียนลดทนุ

      จ  านวน  7,737 หุน้  มูลค่าหุน้ละ  1 บาท  รวมเป็นมูลค่าเงิน  7,737.00 บาท  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนลดทนุและแกไ้ขเพ่ิมเติม

      หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556
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      25.4  ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจ าปี  2556  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556  มีมติใหจ่้ายเงินปันผล 

      โดยจดัสรรจากผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดย

              -  ใหจ่้ายเป็นหุน้ปันผลจ านวนไม่เกิน  77,169,261  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท  ในอตัรา  3  หุน้เดิม  ต่อ  1  หุน้ใหม่ 

                  ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายเงินสดปันผลแทนในอตัรา 0.04 บาทต่อหุน้

              -  ใหจ่้ายเงินสดปันผลในอตัรา 0.04 บาทต่อหุน้ หรือจ านวนไม่เกิน 9,260,500.00 บาท

      25.5  ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจ าปี  2556  เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2556  มีมติใหจ้ดทะเบียน

      เพ่ิมทนุ จ  านวน 123,169,261 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าเงิน 123,169,261.00 บาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุ

      และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556

      25.6  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั  พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ากดั  คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 

      2556  มีมติพิเศษเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั  จาก 30 ลา้นบาท  เป็น 97 ลา้นบาท  โดยออกหุน้สามญั  จ  านวน  6,700,000 หุน้

      มูลค่าหุน้ละ  10  บาท  โดยไดเ้รียกช าระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้   บริษทัฯ   ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย ์  เม่ือวนัท่ี  7 

      มิถุนายน 2556

26. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน  จ  ากดั  พ.ศ.  2535   ซ่ึงก าหนดใหมี้การจดัสรรก าไรอยา่งนอ้ยร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิ

      หกัขาดทนุสะสม (ถา้มี) เป็นทนุส ารองจนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  ทนุส ารองน้ีไม่อาจ

      น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

27. เงินปันผลจ่าย

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจ าปี  2556  เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2556  มีมติอนุมติัใหจ่้าย

      เงินปันผล โดยจดัสรรจากก าไรสะสมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 

      0.04  บาทต่อหุน้  และจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา  3 หุน้เดิม  ต่อ 1 หุน้ปันผล  หรือคิดเป็น  0.33 บาทต่อหุน้  โดยไดจ่้ายเม่ือวนัท่ี 

      22 พฤษภาคม 2556

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจ าปี  2555  เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2555  มีมติอนุมติัใหจ่้าย

      เงินปันผล  โดยจดัสรรจากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาทต่อหุน้  โดย

      จ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้  และจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็น 0.05 บาทต่อหุน้ 

      โดยไดจ่้ายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555  
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28. รายไดอ่ื้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

          ค่าเผ่ือการลดมูลค่าภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย

                โอนกลบั (5,000,000.00) (5,000,000.00) (5,000,000.00) (5,000,000.00)

          ดอกเบ้ียรับ 18,708,138.56 9,381,604.36 19,687,430.08 12,352,060.74

          ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์น 3,344,969.01 3,925,720.31 3,139,445.67 3,018,169.20

          อ่ืน ๆ 10,782,707.19 11,818,709.98 5,824,972.80 3,022,398.53

รวม 27,835,814.76 20,126,034.65 23,651,848.55 13,392,628.47

29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย 

               ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

          จากการเปล่ียนแปลงสินคา้ส าเร็จรูป 

                และงานระหว่างท า 11,011,565.27 (6,025,470.51) 0.00 0.00

          สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 247,487,628.85 119,857,834.87 0.00 0.00

          ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้ง

                ผูรั้บเหมาช่วง 3,275,265,199.38 2,170,309,500.25 3,275,265,199.38 2,170,309,500.25

          วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 274,014,498.17 243,842,317.73 0.00 0.00

          ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 179,368,200.56 123,511,207.40 179,368,200.56 123,511,207.40

          ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,037,038,506.10 738,796,680.99 935,956,639.39 640,385,028.16

          ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 27,921,827.60 23,154,592.20 17,734,754.00 13,946,122.00

          ค่าตอบแทนกรรมการ 2,707,200.00 2,533,840.00 2,707,200.00 2,533,840.00

          ค่าเส่ือมราคา 42,253,925.64 33,651,112.60 23,750,620.05 13,965,991.58

          ค่าตดัจ าหน่าย 1,648,718.70 1,368,582.74 1,293,579.56 1,062,751.91
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30. กองทนุส ารองเล้ียงชีพ

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเล้ียงชีพ  เอ  ไอ  เอ   มาสเตอร์พลู   ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตาม

      พระราชบญัญติักองทนุส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530    โดยแต่งตั้งใหบ้ริษทั  อเมริกนั  อินเตอร์เนชัน่แนล  แอสชวัรันส์  จ  ากดั  เป็น

      ผูจ้ดัการกองทนุฯ  ซ่ึงตามระเบียบของกองทนุฯ พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง   และบริษทัฯ  

      จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 โดยมีเง่ือนไขตามอายงุานและผลประโยชนจ์ะจ่ายแก่สมาชิกตามเง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ 

      ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

               ณ   วนัท่ี   31  ธนัวาคม  2556   และ  2555   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินสมทบเขา้กองทนุเป็นค่าใชจ่้าย   จ  านวน 

      4,462,422.29   บาท   และจ านวน 4,280,074.58  บาท   ตามล าดบั   (เฉพาะบริษทั   จ  านวน   3,237,270.00  บาท   และจ านวน 

      3,109,402.00 บาท ตามล าดบั)

31. ค่าตอบแทนกรรมการ

               ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

      บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ 

                นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และ 2555  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์น

      ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   ตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่ 

      ผูจ้ดัการ   หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา   และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั

      ผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทกุราย 
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32. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

         ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน

32.1  บริษทัฯ และบริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  ด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือการรับเหมาก่อสร้างและการขายพ้ืนคอนกรีตอดัแรง  บริษทั บิลท ์แลนด์ จ  ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และ

         บริษทั บิลท ์ ฮาร์ท จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด์ จ  ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือ  บริหารอาคารชุด ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี

2556       บาท         2555 2556       บาท         2555 2556       บาท         2555 2556       บาท         2555 2556       บาท         2555 2556       บาท         2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

     รายไดจ้ากการก่อสร้างและ

          รายไดจ้ากการขาย 5,011,088,450.15 3,393,224,690.12 707,474,382.92 505,621,153.92 577,423,892.77 462,045,597.07 4,617,785.68 2,061,000.00 (293,122,778.39) (273,652,280.85) 6,007,481,733.13 4,089,300,160.26

     ตน้ทุนการก่อสร้างและตน้ทุนขาย (4,701,612,344.74) (3,138,460,351.07) (618,585,597.37) (442,302,375.54) (352,952,290.79) (272,322,704.54) (3,505,992.00) (1,667,252.00) 309,923,553.34 272,246,095.44 (5,366,732,671.56) (3,582,506,587.71)

     ก  าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 309,476,105.41 254,764,339.05 88,888,785.55 63,318,778.38 224,471,601.98 189,722,892.53 1,111,793.68 393,748.00 640,749,061.57 506,793,572.55

     รายไดอ่ื้น 23,651,848.55 13,392,628.47 280,027.16 4,157,035.92 5,974,192.25 6,367,445.85 202,998.31 28,135.11 (2,273,251.51) (3,819,210.70) 27,835,814.76 20,126,034.65

     ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 0.00 (8,671,168.71) (6,961,203.83) (43,307,671.24) (28,981,080.76) 0.00 0.00 (51,978,839.95) (35,942,284.59)

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (140,438,052.30) (122,902,600.26) (53,627,476.12) (40,172,790.61) (88,486,685.50) (58,292,082.24) (432,253.90) (369,627.88) 1,464,566.09 470,627.54 (281,519,901.73) (221,266,473.45)

     ค่าตอบแทนกรรมการ (2,707,200.00) (2,533,840.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (8,450.00) 0.00 (2,715,650.00) (2,533,840.00)

     หน้ีสงสยัจะสูญ (2,391,008.00) 0.00 (292,270.61) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,683,278.61) 0.00

     ตน้ทุนทางการเงิน (814,848.67) (3,196,398.70) (1,551,546.79) (4,985,780.80) (381,772.99) (1,620,275.97) 0.00 0.00 1,461,173.67 3,441,602.77 (1,286,994.78) (6,360,852.70)

     รวมค่าใชจ่้าย (146,351,108.97) (128,632,838.96) (64,142,462.23) (52,119,775.24) (132,176,129.73) (88,893,438.97) (440,703.90) (369,627.88) (340,184,665.07) (266,103,450.74)

     ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 186,776,844.99 139,524,128.56 25,026,350.48 15,356,039.06 98,269,664.50 107,196,899.41 874,088.09 52,255.23 328,400,211.26 260,816,156.46

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (40,727,446.78) (35,950,347.09) (5,547,867.46) (4,599,458.84) (20,550,551.82) (25,199,581.62) (76,152.10) 0.00 (66,902,018.16) (65,749,387.55)

     ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 146,049,398.21 103,573,781.47 19,478,483.02 10,756,580.22 77,719,112.68 81,997,317.79 797,935.99 52,255.23 261,498,193.10 195,066,768.91

     ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืน (1,742,472.80) 0.00 1,253,114.40 0.00 (156,013.60) 0.00 (4,572.80) 0.00 (649,944.80) 0.00

     ก  าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

          ส าหรับงวด 144,306,925.41 103,573,781.47 20,731,597.42 10,756,580.22 77,563,099.08 81,997,317.79 793,363.19 52,255.23 260,848,248.30 195,066,768.91

32.2  ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินน้ี  

32.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

         ส าหรับปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 2,739 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง (ปี 2555 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,606 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง)

งบการเงินรวม  (บาท)

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพ้ืนคอนกรีต ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ส่วนงานบริหารอาคารชุด รายการตดับญัชี รวม
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33. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

      33.1  ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารค ้าประกนั ประกอบดว้ย

2556         บาท           2555

ธนาคารแห่งท่ี 1 1,706,200,000.00 1,407,840,000.00

ธนาคารแห่งท่ี 2 896,185,000.00 1,343,785,000.00

ธนาคารแห่งท่ี 3 741,207,454.00 397,286,905.00

ธนาคารแห่งท่ี 4 500,000,000.00 200,000,000.00

ธนาคารแห่งท่ี 5 387,500,000.00 387,500,000.00

ธนาคารแห่งท่ี 6 100,000,000.00 100,000,000.00

ธนาคารแห่งท่ี 7 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 4,351,092,454.00 3,856,411,905.00

     ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  บริษทัฯ  มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคาร 7 แห่ง  ออกหนงัสือค ้าประกนั

              ใหก้บับริษทัอ่ืน    เพ่ือค  ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาก่อสร้างและการจ่ายช าระหน้ี   วงเงินรวม   4,351.09  ลา้นบาท

              ใชไ้ปจ านวน   2,571.27    ลา้นบาท     ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากธนาคารแห่งท่ี    1   ค ้าประกนัโดยบริษทั   พีซีเอม็ 

              คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั  และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และของบริษทั 

              พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 16 และการจ าน าเงินฝากประจ า ตามหมายเหตุ 17

              และธนาคารแห่งท่ี   2,  4  และ 5  ค ้าประกนัโดยการจ าน าเงินฝากประจ า  ตามหมายเหตุ  16  (ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555

              วงเงินรวม 3,856.41 ลา้นบาท ใชไ้ปจ านวน 2,204.52 ลา้นบาท) 

     33.2  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  บริษทั  พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีภาระผกูพนัและหน้ีสิน

              ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ โดยการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัในการซ้ือสินคา้ จ  านวนเงิน 49.57 ลา้นบาท  ค  ้าประกนั

              โดยการจดจ านองท่ีดิน   อาคารโรงงานและจ าน าเคร่ืองจกัร   ตามหมายเหตุ   16   และเงินฝากประจ า   ตามหมายเหตุ  17 

              (ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  จ านวน 35.06 ลา้นบาท)

     33.3  เม่ือวนัท่ี   13   กมุภาพนัธ ์  2550   บริษทัฯ   ถูกบริษทัแห่งหน่ึงด าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ

              ซ่ึงฟ้องร้องผูว้่าจา้ง  เป็นจ าเลยท่ี 1  และบริษทัฯ  เป็นจ าเลยท่ี 2  จ านวน 180.50  ลา้นบาท  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี  14 ตุลาคม  2551

              ศาลพิพากษาใหบ้ริษทัฯ   ระงบัการก่อสร้างและจดัเทคอนกรีตเพ่ือค ้ายนัโครงสร้าง   และใหบ้ริษทัฯ   กบับริษทัประกนัภยั

              แห่งหน่ึง   ร่วมกนัรับผิดชอบค่าเสียหายจ านวน   330,000.00   บาท    พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  7.5  ต่อปี   ของเงินตน้นบัแต่

              วนัท่ีฟ้อง บริษทัฯ จึงบนัทึกค่าใชจ่้ายจ านวน 350,000.00 บาท ในไตรมาส 3  ของปี  2551  ซ่ึงปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหว่าง

              การพิจารณาของศาล 
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     33.4  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัสินเช่ือทกุประเภทใหก้บับริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั 

              ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย วงเงินรวม  90.26  ลา้นบาท

     33.5  บริษทั   พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล   จ  ากดั   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัสินเช่ือ

              ทกุประเภทใหก้บับริษทัฯ วงเงินรวม 350.00 ลา้นบาท

     33.6  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัการช าระหน้ี วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาวและ

              การอาวลัของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีจะตอ้งช าระแก่ธนาคารสามแห่ง วงเงินรวม 409.00 

              ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินกูย้ืมและปิดวงเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

     33.7  เม่ือวนัท่ี   4  กรกฎาคม   2555   บริษทัฯ   ไดย้ืน่ฟ้องผูว้่าจา้งรายหน่ึงฐานความผิด   ผิดสญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง   จ  านวน

              ทนุทรัพย ์61,356,795.83 บาท  ต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้ และบริษทัดงักล่าวไดป้ฏิเสธและยืน่ฟ้องแยง้ดว้ยจ านวนทนุทรัพย์

              67,628,075.00 บาท  คดียงัอยูใ่นขั้นตอนพิจารณาจากศาล

34. สญัญางานระหว่างก่อสร้าง 

2556         บาท       2555

รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 5,011,088,450.15 3,393,224,690.12

ตน้ทนุการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยก าไรหรือขาดทนุ

         ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 10,966,265,237.57 8,281,899,768.43

เงินล่วงหนา้ท่ีไดรั้บ 1,847,788,502.07 1,263,905,247.28

จ านวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้า้งส าหรับงาน

         ก่อสร้างซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 1,132,988,606.49 505,640,497.12

35. เคร่ืองมือทางการเงิน

     35.1  นโยบายการบญัชี

              รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั    วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมูลค่า   และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั

     สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

     35.2  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

              บริษทัฯ   มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ  อยา่งไรกต็าม  หากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัฯ   คาดว่า

     อาจจะมีปัญหาดา้นการช าระเงิน   ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาสท่ีจะเกิด

     ความสูญเสียดงักล่าว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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     35.3  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

              ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา      เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา      ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ

     เสียหายแก่บริษทั   บริษทัฯ มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้เรียกเกบ็เงินล่วงหนา้

     ก่อนเร่ิมด าเนินงานและเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ       ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคา

     ตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ   ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

     35.4  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

                ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป   ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษทัฯ  ในงวด

     ปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย  เน่ืองจากสญัญาบางส่วนจะก าหนดอตัรา

     ดอกเบ้ียลอยตวั  และแลว้แต่ผูใ้หกู้แ้ละผูกู้จ้ะตกลงกนั  ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและวนัครบก าหนดของเงินกูย้ืมจากสถาบนั

     การเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 23

     35.5  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

                บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มีรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินตรา

     ต่างประเทศ

                ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

                สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ี หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง

     ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะยาว

                ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัฯ 

     ไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั

36. เปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบกระแสเงินสด

               เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร  จากรายการในงบแสดงฐานะ

      การเงินดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556             บาท               2555 2556             บาท               2555

          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 437,996,312.38    628,165,861.97    398,169,632.58     576,334,895.68    
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37. รายการบญัชีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

                บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั และบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีรายการ

     บญัชีซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจระหว่างกนั และกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง สินทรัพย ์ หน้ีสิน   รายได ้  และค่าใชจ่้าย

     ส่วนหน่ึงเกิดรายการกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัฯ และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือ

     มีผูถื้อหุน้และ/กรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินน้ี ตามเกณฑท่ี์ไดพิ้จารณาร่วมกนัว่าเป็นไป

     ตามปกติในทางการคา้ระหว่างบริษทั เช่นเดียวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้อ่ืน ๆ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์

        1.  บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ผูบ้ริหาร/กรรมการร่วมกนั/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

        2.  บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

        3.  บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

        4.  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั บริษทัยอ่ย

        5.  บริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย

        6.  บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั บิลท ์แลนด ์จ  ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556             บาท               2555 2556             บาท               2555

ลูกหน้ีการคา้

  -  บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 3,130,895.96 1,335,044.84 0.00 0.00

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 9,951,000.00 22,850,054.77

รวม 3,130,895.96 1,335,044.84 9,951,000.00 22,850,054.77

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 11,445,185.98 11,179,976.87
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556             บาท               2555 2556             บาท               2555

ดอกเบ้ียคา้งรับ

  -  บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 0.00 3,439,787.69

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 68,149.04

รวม 0.00 0.00 0.00 3,507,936.73

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

  -  บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 0.00 30,310,000.00

รวม 0.00 0.00 0.00 97,310,000.00

เจา้หน้ีการคา้

  - บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 60,640,586.33 6,396,635.33

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย

  - บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 32,027.24 292,687.78

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556             บาท               2555 2556             บาท               2555

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 36,856,439.48 139,291,332.22

ขายสินคา้

  -  บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 24,537,520.49 14,751,873.51 0.00 0.00

  -  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 1,923,835.95 0.00 0.00 0.00

  -  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) 0.00 284,328.16 0.00 0.00

รวม 26,461,356.44 15,036,201.67 0.00 0.00

ดอกเบ้ียรับ

  -  บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 1,129,972.60 3,439,787.69

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 879,278.91 115,423.01

รวม 0.00 0.00 2,009,251.51 3,555,210.70
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556             บาท               2555 2556             บาท               2555

รายไดอ่ื้น 

  -  บมจ. บิลท ์แลนด ์ 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00

  -  บจ. บิลท ์ฮาร์ท 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00

รวม 0.00 0.00 264,000.00 264,000.00

ซ้ือสินคา้

  -  บจ. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 0.00 0.00 256,266,338.91 131,936,300.88

38. ภาษีเงินได้

      38.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปี  2556        บาท         2555  2556        บาท         2555

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 83,325,935.44 72,102,178.86 46,836,338.05 40,115,663.17

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

    แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

         ผลแตกต่างชัว่คราว (16,423,917.28) (12,262,686.88) (6,108,891.27) (5,212,070.03)

   ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

         จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 0.00 5,909,895.57 0.00 1,046,753.95

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น   

     งบก าไรขาดทนุ 66,902,018.16 65,749,387.55 40,727,446.78 35,950,347.09
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      38.2  รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

      31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556        บาท         2555  2556        บาท         2555

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 328,400,211.26 260,816,156.46 186,776,844.99 139,524,128.56

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 23% 20% 23% 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

     คูณอตัราภาษี 65,680,042.25 59,987,715.98 37,355,369.00 32,090,549.57

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :

     รายจ่ายอ่ืนท่ีเกณฑบ์ญัชีแตกต่างจาก

        เกณฑภ์าษี (10,278,497.22) (8,057,919.79) (6,544,509.47) (4,410,005.48)

     รายการตอ้งหา้มทางภาษี 11,500,473.13 7,909,695.79 9,916,587.25 7,223,049.05

     ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

        จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 0.00 5,909,895.57 0.00 1,046,753.95

รวม 1,221,975.91 5,761,671.57 3,372,077.78 3,859,797.52

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

     งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 66,902,018.16 65,749,387.55 40,727,446.78 35,950,347.09

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 20 25 22 26 
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      38.3  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555

      ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556        บาท         2555  2556        บาท         2555

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,761,121.34 3,798,530.52 3,063,578.59 3,063,578.59

     งานระหว่างก่อสร้าง 5,127,025.58 3,203,135.00 0.00 0.00

     ค่าเผ่ือการขอคืนเงินประกนัผลงาน 1,730,825.58 1,252,623.88 1,730,825.58 1,252,623.88

     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาว

          ของพนกังาน 6,700,565.30 5,123,050.60 3,323,880.80 1,656,723.40

     อ่ืนๆ 23,655,602.08 11,011,396.40 13,258,212.17 8,859,061.80

รวม 40,975,139.88 24,388,736.40 21,376,497.14 14,831,987.67

39. การบริหารจดัการทนุ

               วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารง

      ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสม

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุสรุปไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556        บาท         2555  2556        บาท         2555

               อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 2.86 2.64 3.21 2.57

40. การอนุมติังบการเงิน

               งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2557
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ช่ือบริษทั : บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)  
  Pre-Built Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 503 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000061 (เดิม 0107574700068)  
โทรศพัท ์ : 02-960-1380-9 
โทรสาร :   02-960-1392-4 
Home Page  :   www.prebuilt.co.th 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ี 
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั :   หุน้สามญั  308,676,462 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 
 
 
ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั  
  PCM Construction Materials Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง วสัดุก่อสร้าง  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 26/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0135543003969 (เดิมบอจ. ปท. 4398) 
โทรศพัท ์ : 02-987-1020-8 
โทรสาร :   02-987-0671 
Home Page  :   www.pcm.co.th 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สามญั  9,700,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ  10  บาท 
 
 

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
  Built Land Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 5 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107556000370 
โทรศพัท ์ : 02-584-0046-8 
โทรสาร :   02-584-2013-4 
Home Page  :   www.builtland.co.th 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สามญั 300,0000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท   
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ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั  
  Built Heart Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารโครงการ  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 503 ชั้นท่ี 3-4 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0125554000401 
โทรศพัท ์ : 02-584-0046-8 
โทรสาร :   02-584-2013-4 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ี 

            จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั:      หุน้สามญั  10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
 
 
          นายทะเบียนหลกัทรัพย ์                  :          บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
          ท่ีตั้ง       :          62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                   ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 
          โทรศพัท ์ :          02-229-2800 
          โทรสาร                                           :          02-359-1259 
          Home Page  :   www.tsd.co.th 
 
 
           ผูส้อบบญัชี         : นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
           ท่ีตั้ง       : บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
     316/32 ซ.สุขมุวทิ 22 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
     กรุงเทพ 

โทรศพัท ์ :          02-259-5300-2 
โทรสาร :          02-259-8959     

 
 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1)  
ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th  หรือ  www.prebuilt.co.th  
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