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จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี  
ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	
สารจากประธานกรรมการ 
อุดมการณ์และเป้าหมาย
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
1.	 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง	5	ปี	
2.	 โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์	
3.	 โครงสร้างรายได้	
	 •		การบริหารการผลิตและการตลาด
4.	 โครงสร้างเงินทุน	
5.	 แนวโน้มธุรกิจ	และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ	
6.	 ปัจจัยความเสี่ยง	
	 •	 ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ
	 •	 ปัจจัยความเสี่ยงอื่น	ๆ

โครงสร้างการถือหุ้น  
1.	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	
2.	 ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ	
3.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
4.	 การถือหุ้นในบริษัทในเครือ	

โครงสร้างการจัดการ  
1.	 ผังองค์กร	
2.	 คณะกรรมการบริษัท	
3.	 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ		
	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 •	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 •	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	 คณะกรรมการบริหาร	
5.	 คณะผู้บริหาร	
6.	 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร	
7.	 ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 	
1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
2.	 ค่าตอบแทนอื่นๆ
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
การควบคุมภายใน	 	
•	 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	

รายการระหว่างกัน   
•	 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน	
•	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน	
•	 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน			 	
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน			 	
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		 	
ค่าสอบบัญชี			 	
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(แบบย่อ)	 	
ข้อมูลทั่วไป	 	
รายงานผู้สอบบัญชี	และงบการเงิน	  
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จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี
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ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี

ยอดจอง	(ล้านบาท)

ยอดจอง	(หน่วย)

จำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน

ทุนชำระแล้ว	(ล้านบาท,	ล้านหุ้น)

รายการในงบการเงิน	:	หน่วย	=	ล้านบาท

	 สินทรัพย์รวม

	 หนี้สินรวม

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 รายได้อสังหาริมทรัพย์

	 รายได้รวม

	 กำไรขั้นต้น

	 กำไรสุทธิ

มูลค่าต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)

	 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

	 กำไรต่อหุ้น

	 ปันผลต่อหุ้น	(ปีผลประกอบการ)

	 ราคาหุ้นในตลาดปลายงวด	(เริ่ม	2548)

มูลค่าหุ้น	PS	รวมในตลาด	(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายในปี	(ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

	 อัตราหมุนของสินทรัพย์	(%	เฉลี่ย)

	 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์	(%	เฉลี่ย)

	 อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น	(%	เฉลี่ย)

	 สัดส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)

	 สัดส่วนหนี้สินสุทธิจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	ต่อทุน	(เท่า)

	 กำไรสุทธิ	/	รายได้รวม

	 ราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น	(เท่า)

	 ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	(เท่า)

	 ปันผลต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น

	 เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	(ล้านบาท)
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สารจากประธานกรรมการ

นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

จากความสำเร็จในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ 

ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” 

ในงาน Forbes Asia Best Under A Billion Award 

ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยพฤกษาเป็น 1 ใน 200 บริษัท

ที่ได้รับรางวัลนี้ จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน

ในภูมิภาคเอเชียกว่า 12,000 บริษัท 

และเป็น 1 ใน 5 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ 

ที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม 
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ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
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ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

ทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ 
	 ปี	พ.ศ.	2552	เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลเนื่องมาจากปัญหาในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ

สหรฐัอเมรกิา	ประกอบกบัความไม่แนน่อนทางการเมืองทีม่ีอยูต่ลอดปี	ส่งผลตอ่ความ

เชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง	

	 แต่สำหรับพฤกษาแล้วปัญหาเศรษฐกิจ	 นำมาซึ่งความท้าทายที่	 บริษัทฯ	

จะทำให้บรรลุเป้าหมาย	ไม่ว่าสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของพฤกษา	 และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่าง

รอบคอบและรัดกุม	 ทำให้บริษัทฯ	 มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับสูงโดยในปี	

2552	 พฤกษา	 มีผลประกอบการที่น่าภูมิใจมาก	 บริษัทฯ	 สามารถสร้างสถิติใหม่

ท้ังในด้านยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธ์ิ	 มีกำไรสุทธิ	 จำนวน	 3,621.8	 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ	 53	 อันสืบเนื่องมาจากความมุ่งม่ันต่อภารกิจและ

เป้าหมาย	 ประกอบกับการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วทำให้

บริษัทฯ	สามารถคงอัตราเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด	ในขณะเดียวกันยังคงความ

แข็งแกร่งอย่างมากในโครงสร้างทางการเงินท่ามกลางสถานการณ์ที่ความต้องการ

ตลาดโดยรวมมีอัตราเติบโตไม่มากนัก	

	 ด้านธุรกิจต่างประเทศ	 ในปี	 2552	 บริษัทฯ	 มีการลงทุนโครงการพัฒนาที่

อยู่อาศัยในประเทศอินเดีย	เมืองบังกะลอร์	ประเทศเวียดนาม	ที่เมืองไฮฟง	พัฒนา

เป็นคอนโดและทาวน์เฮาส์	และประเทศมัลดีฟส์	ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยร่วมกับรัฐบาล	อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน

	 ในปี	2553	พฤกษา	ยังเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์	ว่าจะยังคงเป็นภาค

ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก	บริษัทฯ	จะใช้ความสามารถในการแข่งขัน

ที่เป็นจุดเด่นของพฤกษา	 ในการขยายโอกาสและลู่ทางการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	

นอกเหนือจากในด้านธุรกิจแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการพัฒนาในด้านต่างๆ	 มากมาย	

อาทิ	การพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง	การลงทุนพัฒนาระบบ	

สารสนเทศ	เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพทุกกระบวนการภายในบริษัทฯ	และการบริหาร

ต้นทุน	 ให้ดียิ่งข้ึน	 และมุ่งมั่นที่ปฏิบัติภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริม	 ให้นำหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีไปใช้	

	 จากความสำเร็จในด้านต่างๆ	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“Best	Under	

A	Billion	Award”	ในงาน	Forbes	Asia	Best	Under	A	Billion	Award	ณ	

ประเทศสิงคโปร์	โดยพฤกษาเป็น	1	ใน	200	บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้	จากการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า	 12,000	บริษัท	และเป็น	1	 ใน	5	

บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้	 ที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม	

	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้าทางธุรกิจ	ลูกค้า	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

พร้อมทั้งขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะผู้บริหารและพนักงานของพฤกษา	สำหรับความ

ทุม่เทและความวริยิะอตุสาหะ	ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบอยา่งเขม้แขง็ในทา่ม

กลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก	หากปราศจากท่านเหล่านี้	พฤกษาคงไม่อาจก้าวหน้า

และยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้	พฤกษาจะพยายามรักษาอัตราการขยายธุรกิจให้เติบโต

อย่างต่อเนื่องต่อไป	 และมั่นคง	 ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพดีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า.	
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วิสัยทัศน์ของพฤกษา
	 “พฤกษาเป็นบริษัทฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ	1	ใน	10	ของเอเชีย	ที่มุ่ง

เน้นคุณภาพในการจัดการระดับชั้นนำของโลก	โดยให้ความสำคัญในด้านความเจริญ

เติบโตอย่างมั่นคง	ด้านความประทับใจ	และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	พนักงาน	

คู่ค้า	และผู้ถือหุ้น	ตลอดจน	ดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่จะตอบ

แทนต่อสังคม	ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ”

เป้าหมายองค์กร
•	 เป็นบริษัทฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ	1	ใน	10	ของภูมิภาคเอเชีย

•	 มีอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่า	25%	ต่อปี

•	 มีอัตราการเติบโตรายได้สุทธิไม่น้อยกว่า	18%	ต่อปี

•	 มีรายได้	100,000	ล้านบาท	ภายในปี	2560

กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
1.	 มีการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการระดับชั้นนำของโลก	(World	Class

	 Operations)

2.	 บริหารจัดการ	Supply	Chain	อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	 บรหิารจัดการและควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างรอบคอบและรัดกุม	(Effective	Cost	

	 Management)

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร

4.	 มีการบริหารจัดการองค์กรแบบหน่วยธุรกิจ	(Strategic	Business	Units:	SBUs)	

	 เพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในองค์กร	รองรับการเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

	 ขององค์กร

5.	 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย

6.	 นำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่อาศัยและบริการ	ท่ีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ

	 สูงสุดแก่ลูกค้า

7.	 ปรังปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Process	

	 Improvement)

วัฒนธรรมองค์กรของพฤกษา
1.	 Specific:	ตระหนักถึงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง	หรือเหตุการณ์ใน

	 การทำงานที่ตนเองเผชิญอยู่

2.	 Passion:	ใจรัก	เมตตา	ช่วยเหลือ	พูดดี	ทำดี

3.	 Think	it	right:	จิตคิดไตร่ตรองและรู้แจ้งชัด

4.	 Customer	Focus:	ใจมีสติ	สมาธิ	พิจารณาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

5.	 Getting	things	done	(Execute):	ใจมุ่งมั่นปฏิบัติ

6.	 Deliver	Excellence:	ส่งมอบผลงานเป็นเลิศ	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

	 	 บริษัทฯ	ก่อตั้งเมื่อวันที่	20	เมษายน	2536	โดยนายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	

ภายใต้ชื่อ	 บริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำกัด	 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหา

ริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์	บ้านเดี่ยว	และอาคารชุด	มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	

50.0	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 นายทองมา	 วิจิตรพงศ์พันธุ์	 ได้นำประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ	 ประกอบกับการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ	 และการว่าจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท

ชั้นนำของประเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ	รวมถึงการปรับกลยุทธ์	อย่าง

ต่อเนื่อง	จึงส่งผลให้บริษัทฯ	มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรตลอด	16	ปี	แม้ในช่วงภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำ

	 	 บริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนา

โครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑล	 รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจ

ของกรงุเทพฯ	ในทำเลทีม่ีศกัยภาพ	และการเจรญิเตบิโตสูง	มโีครงการบา้นทาวนเ์ฮาส์

ภายใต้ชื่อ	“บ้านพฤกษา”		“บ้านพฤกษาวิลล์”		”เดอะคอนเนค”	และ“	เดอะแพลนท์ซิตี้”

โครงการบ้านเดี่ยวภายใต้ชื่อ	“พฤกษาวิลเลจ”		“ภัสสร”		และ	“เดอะแพลนท์”		และ

โครงการอาคารชุดภายใต้ชื่อ	“ซิตี้วิลล์”,	“ไอวี่”,	“เดอะซี๊ด”		และ	“เดอะ	ทรี”

	 	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่บริหารจัดการ

งานก่อสร้างด้วยตัวเอง	 รวมถึงการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากต่างประเทศมาก่อสร้าง

บ้าน	ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น	ที่จะจ้างผู้รับเหมาเพื่อทำการก่อสร้างทั้ง

โครงการ	 โดย	 บริษัทฯ	 จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ	 รายละเอียดการออกแบบ	 และ	

บริหารการก่อสร้างโครงการเอง			โดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ		เช่น	งานฐานราก	

งานปูน	 งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร	 งานปูพื้นกระเบื้อง	 และงานหลังคา	 เป็นต้น	

โดยงานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร	 งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคาบริษัทฯ	 จะว่าจ้าง

ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน	 และบริษัทฯ	 จะเข้าควบคุมการก่อสร้าง	

โดยการจัดส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	 (Foreman)	 ของบริษัทฯ	 เข้าไป

ตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัด

หาวัสดุก่อสร้างเองทั้งหมด	 ซึ่งการที่บริษัทฯ	 บริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง

และการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทำให้บริษัทฯ	สามารถควบคุมคุณภาพของงาน

ให้ได้มาตรฐาน	 ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 บริษัทฯ	 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2548

และจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2548	ได้อนุมัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 1,700	 ล้านบาท	 เป็น	 2,232.5	 ล้านบาท	

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน	532.5	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ภายใต้สัญลักษณ์	 “PS”	 ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันที่	6	ธันวาคม	2548

-	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	บริษัท	ฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,255,753,400	บาท

(หุ้นสามัญจำนวน		2,255,753,400	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	และมีทุนชำระ

แล้วทั้งสิ้น	2,191,394,200	บาท	

-	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2552	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว		

กับกระทรวงพาณิชย์	 จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 จำนวน	 5,169,900	

บาท	ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นเป็น	2,196,564,100	บาท

(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)
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-	ณ	วันที่	7	สิงหาคม	2552	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จำนวน	5,086,500	บาท

ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นเป็น	 2,201,650,600	 บาท	

(สองพันสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาท

-	ณ	วันที่	4	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว		

กับกระทรวงพาณิชย์	จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ			จำนวน	5,161,400		บาท

ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นเป็น	 2,206,812,000	 บาท	

(สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท)

บริษัทย่อย
	 	 บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	ดังนี้	คือ

	 	 1)	บริษัท	 เกสรก่อสร้าง	 จำกัด	 -	 จัดตั้งเมื่อวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2548	

ด้วยทุนจดทะเบียน	จำนวน	1	ล้านบาท	ดำเนินการเป็นผู้รับเหมาส่วนงานตกแต่ง

เพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการบ้านของบริษัทฯ		โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นจำนวน	9,993	หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ	99.93	ของทุนจดทะเบียน

	 	 ต่อมาเมื่อ	 9	 เมษายน	2552	บริษัท	 เกสรก่อสร้าง	 จำกัด	 	มีการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก	1ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	(1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)

กับกระทรวงพาณิชย์	โดยได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก	

2	แห่ง	คือ

	 	 2)	บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	และ

	 	 3)	บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด		

	 	 ทั้ง	2	บริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และได้จดทะเบียน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 2	ตุลาคม	2549	มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นบริษัทละ	1	ล้านบาท	

(10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท)	 โดย	บมจ.	พฤกษา	 เรียลเอสเตท	

ถือหุ้นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียน	

	 	 ในระหว่างปี	 2550	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัททั้งสองเป็นบริษัทละ

50	ล้านบาท	

	 	 -	 12	 กันยายน	 2550	 บริษัทฯ	 พนาลี	 เอสเตท	 จำกัด	 	 มีการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก	50	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	(2,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	

100	 บาท)	 กับกระทรวงพาณิชย์	 โดยได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่าเมื่อเดือน

มิถุนายน	2551	และต่อมาเมื่อ	12	ตุลาคม	2552	บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	50	ล้านบาท	เป็น	100	ล้านบาท	(1,000,000	หุ้น	มูลค่า

หุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์	โดยได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่าแล้ว

 

	 	 ในปี	2551	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม	คือ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	

จำกัด		เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ	ด้วยทุนจดทะเบียน	

100	ล้านบาทและต่อมาเมื่อ		3	เมษายน	2552	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด		

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	100	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	(2,000,000	หุ้น	

มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์	โดยได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า

เมื่อเดือนมิถุนายน	2552

	 	 ในปี	2552	และ	ไตรมาส	1	ปี	2553	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก	

ทั้งแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดตั้ง	ดังนี้

	 	 1)	 บริษัท	 พฤกษา	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำกัด	 (บริษัทฯ	 ถือหุ้น	 99.97%)	

ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม		100	ล้านบาท	ต่อมาเมื่อ	3	กันยายน	2552	บริษัท	
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พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	มีการเพิ่มทุนจาก	100	ล้านบาทเป็น	500	ล้านบาท

แบ่งเป็น	5,000,000	หุ้น	หุ้นละ	100	บาท	เพื่อดำเนินกิจการก่อสร้างและพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ			

	 	 2)	Preuksa	 India	Housing	Private	Ltd.,	 (บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	

จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 และบริษัท	 เกสร	 ก่อสร้าง	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	

ถือหุ้นแห่งละ	50%)			ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม		10	ล้านรูปี	สถานที่ตั้งบริษัท

อยู่เมืองบังกะลอร์	 ประเทศอินเดีย	 เพื่อดำเนินกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน

ประเทศอินเดีย		

	 	 3)	Preuksa	India	Construction	Private	Ltd.,	(บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	

จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 และบริษัท	 เกสร	 ก่อสร้าง	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	

ถือหุ้นแห่งละ	 50%)	 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	 0.5	 ล้านรูปี	 สถานที่ตั้งบริษัท

อยู่เมืองบังกะลอร์	 ประเทศประเทศอินเดียเพื่อดำเนินกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน

ประเทศอินเดีย	

	 	 4)	 Preuksa	 Vietnam	 Company	 Limited	 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดต้ัง

บริษัท	 พฤกษา	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ถือหุ้น	 85%)		

ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	 170	 ล้านด่อง	 เพื่อดำเนินกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยในประเทศเวียดนาม

	 	 5)	Preuksa	Vietnam	Construction	Company	Limited	(บริษัท	พฤกษา	

โอเวอร์ซีส์	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ถือหุ้น	 100%)	 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม		

850	ล้านด่อง	เพื่อดำเนินกิจการก่อสร้างในประเทศเวียดนาม
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พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2548
-	 โรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดำเนินการ

ผลิตชิ้นส่วนสำหรับการก่อสร้างบ้าน

-	 บริษัทฯ	ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูป	โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ	

150	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าต้นทุนที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน	โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียว

กับโรงงานแรก)	ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตรั้วและ

เสาสำเร็จรูปแล้ว

-	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งบริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับเหมา

งานตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัย

-	 บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้ทำการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก	1,700	ล้านบาท	เป็น	2,232.5	ล้านบาท	และเปลี่ยนมูลค่าที่ตรา

ไว้ของหุ้นจากหุ้นละ	100	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท

-	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เข้าทำการซื้อขาย

ในตลาดเป็นวันแรกในวันที่	6	ธันวาคม	2548

ปี 2549
-	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	 2,125.0	 ล้านบาท	 เป็น	 2,159.7	

ล้านบาท	ในวันที่	9	มกราคม	2549	

-	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	 2,159.7	 ล้านบาท	 เป็น	 2,166.7	

ล้านบาท	ในวันที่	5	กรกฎาคม	2549	จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	บริษัทย่อย	(PS-WA)			ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2549	จำนวน	

6,992,400	หน่วย

-	 เมื่อวันที่	 2	ตุลาคม	2549	บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย	2	บริษัท	คือ	บริษัท	

พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	และบริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด	โดยมีทุนจดทะเบียน

เริ่มต้นบริษัทละ	1	ล้านบาท	และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นบริษัทละ	50	ล้านบาท	

เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2549

-	 บริษัทฯ	ได้รับการอนุมัติให้ออกตราสารหนี้ระยะสั้น	(ไม่เกิน	270	วัน)	สำหรับ

ขายให้ผู้ลงทุน	โดยมีวงเงินทั้งสิ้น	1,000	ล้านบาท
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ปี 2550
-	 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	 2,166.7	 ล้านบาท	 เป็น	 2,173.8	

ล้านบาท	ในวันที่	10	มกราคม	2550	จากการใช้สิทธตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	บริษัทย่อย	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(PS-WA)		ครั้งที่	2	

-	 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2550	บริษัทฯ	 ได้

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่	 ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ	 จำนวน	

7,746,600	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ	ข้อ	4	กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	

จาก	 2,232.5	 ล้านบาท	 เป็น	 2,224.75	ล้านบาท	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	2550		

รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4	กับกระทรวง

พาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	จาก	2,224.75	ล้านบาท	เป็น	

2,255.75	ล้านบาท	เมื่อวันที่	23	เมษายน		2550

-	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2550	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3	เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	กับกระทรวง

พาณิชย์	จากเดิมมีวัตถุประสงค์	36	ข้อ	เป็น	42	ข้อ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2550

-	 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2550	 เมื่อวันที่	 9	

เมษายน	2550	ให้ออกและขายตราสารหนี้ตามโครงการ	Shelf	Filing	เพื่อลดภาระ

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อ

ดำเนินโครงการออกตราสารหนี้	 (หุ้นกู้	 /	 ตั๋วเงิน)	 สำหรับขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปและ

สถาบัน		โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว	มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน	2,000	

ล้านบาท	 มูลค่าหน่วยละ	 1,000	 บาท	 	 และมีอายุไม่เกิน	 3	 ปี	 นั้น	 บริษัทฯ	

ได้ออกหุ้นกู้	 	 2	ชุด	วงเงินรวม	1,000	ล้านบาท	 (โดย	ณ	31	ธันวาคม	2552	

มียอดคงค้าง	600	ล้านบาท)	ดังนี้

	 •	 หุ้นกู้ชุดที่	1:	วงเงิน	600	ล้านบาท		มีอายุ	3	ปี	ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	

4.91	บาทต่อปี	ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2550	และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่	

วันที่	9	สิงหาคม	2553

	 •	 หุ้นกู้ชุดที่	2:	วงเงิน	400	ล้านบาท		มีอายุ	2	ปี	ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	

4.68	บาทต่อปี	ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2550	และครบกำหนดไถ่ถอนแล้วเมื่อ	

17	สิงหาคม	2552

-	 บริษัทฯ	ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น	SBU	เพ่ือให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการเติบโต

ของบริษัทฯ	ในระยะยาว

-	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	 2,173.8	 ล้านบาท	 เป็น	 2,180.2	

ล้านบาท	 ในวันที่	 9	 สิงหาคม	 2550	 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	บริษัทย่อย	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(PS-WA)	ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	

31	กรกฎาคม	2550	จำนวน	6,327,800	หน่วย

-	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2550	บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก	50	ล้านบาท	เป็น	200	ล้านบาท	กับกระทรวงพาณิชย์	โดยไม่มีการเรียกชำระ

ค่าหุ้นเพิ่มเติม
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ปี 2551  
-	 บริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	2,180.2	ล้านบาท	เป็น	2,185.95	

ล้านบาท	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2551	จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	บริษัทย่อย	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(PS-WA)		ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	

31	มกราคม	2551	จำนวน	5,774,500	หน่วย

-	 บริษัทฯ	ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดพิเศษ	(Special	

Element)	แบบหล่อกับที่	 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ	90	ล้านบาท	 (ไม่รวมค่า

ต้นทุนที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน	 โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานแรกและโรง

ที่สอง)	 ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วเมื่อเดือน	

มิถุนายน	2551	โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด	400	ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

-	 	บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด		ได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า	200	ล้านบาท	

เมื่อเดือนมิถุนายน	2551

-	 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก		2,185.95	ล้านบาท	เป็น	2,191.39	

ล้านบาท	 ในวันที่	 8	 สิงหาคม	 2551	 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	 บริษัทย่อย	 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 (PS-WA)	 เมื่อวันที่	 31	

กรกฎาคม	2551	จำนวน	5,441,500	หน่วย

ปี 2552
-	 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2551	 เมื่อวันที่	 11	

เมษายน	2551	ให้ขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ	Shelf	Filing	โดยกำหนด

วงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว	 มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน	 2,000	 ล้านบาท	 มูลค่า

หน่วยละ	1,000	บาท		และมีอายุไม่เกิน	3	ปี	นั้น	บริษัทฯ	ได้ออกหุ้นกู้	1	ชุด	วงเงินรวม	

1,500	ล้านบาท	อายุ	3	ปี	ในอัตราดอกเบี้ยคงที่	5.25%	ต่อปี	สำหรับระยะเวลา	

1	ปี	6	เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้	และ	5.75%	ต่อปี	สำหรับระยะเวลาหลังจาก	1	

ปี	6	เดือนจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		โดยออกหุ้นกู้เมื่อ	29	มกราคม	2552	

ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อ	29	มกราคม	2555				

-	 บริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก	2,191.39	ล้านบาท	เป็น	2,196.6		

ล้านบาท	 ในวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2552	 จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ของกรรมการ	 พนักงาน	 และที่ปรึกษาของบริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำกัด	

(มหาชน)	และ/หรือ	บริษัทย่อย	เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(PS-WA)	เมื่อวันที่	

31	มกราคม	2552	จำนวน	5,169,900	หน่วย

-	 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2552	 บริษัทฯ

ได้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ	 จำนวน	

31,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ	ข้อ	4	กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	

จากเดิม	2,255.75	ล้านบาท	เป็น	2,224.75	ล้านบาท	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2552

-	 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก		2,196.6		ล้านบาท	เป็น		2,201.65	

ล้านบาท	 ในวันที่	 7	 สิงหาคม	 2552จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	 บริษัทย่อย	 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 (PS-WA)	 เมื่อวันที่	 31	

กรกฎาคม	2552	จำนวน	5,086,500	หน่วย

-	 	บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก		2,201.65		ล้านบาท	เป็น		2,206.8

ล้านบาท	 ในวันที่	 4	 ธันวาคม	 2552จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ

กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

และ/หรือ	 บริษัทย่อย	 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 (PS-WA)	 เมื่อวันที่	 30	

พฤศจิกายน	2552	จำนวน	5,161,400	หน่วย
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	 บริษัทฯ	ในฐานะผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยในปัจจุบัน	โดยบริษัทฯ	

มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น	2		ส่วน	คือ

	 1.	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย

	 2.	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

	 โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ	 บริษัทฯ	

จะดำเนินในธุรกิจที่บริษัทฯ	มีความชำนาญเท่านั้นนั่นคือธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและ

ดำเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	 ที่สะสมมาเป็นระยะ

เวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเท่านั้น	

 1.	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย
	 	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นที่อยู่

อาศัย	3	ประเภท	ได้แก่	

โครงสร้างธุรกิจ

 1)	ทาวน์เฮาส์		-	โดยมีโครงการภายใต้ชื่อ	“บ้านพฤกษา”		“พฤกษาวิลล์”		

”เดอะคอนเนค”	“พฤกษาทาวน์”	และ	“เดอะแพลนท์ซิตี้”

	 2)	บ้านเดี่ยว	–	โดยมีโครงการภายใต้ชื่อ	“พฤกษาวิลเลจ”		“ภัสสร”		และ	

“เดอะแพลนท์”		

 3)	คอนโดมิเนียม	–	โดยมีโครงการภายใต้ชื่อ	“ไอวี่”		“เดอะซี้ด”	“ซิตี้วิลล์”	

และ	“เดอะทรี”

	 โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	รวมถึง

เขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ	ในทำเลที่มีศักยภาพ	และการเจริญเติบโตสูง

	 ตั้งแต่ปี	2536	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2552		บริษัทฯ	เปิดโครงการแล้วจำนวน	

177	โครงการ	โดยบริษัทฯ	มีรายได้หลักจากการขายบ้าน	ในปี	2552	และ	2551	

เป็นจำนวน	18,943	ล้านบาทและ	12,963	ล้านบาท	ตามลำดับโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย	

4	ปี	(ปี	2549	–	ปี	2552)	เท่ากับ		31%		โดยแยกประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้					

ประเภทผลิตภัณฑ์

ตามประเภทโครงการ

ทาวน์เฮาส์

บ้านเดี่ยว

คอนโดมิเนียม

รวมรายได้จากการขายบ้าน

รอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2549 2550 2551 2552

	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %

	 4,882	 60%	 5,150	 57%	 7,536	 58%	 9,729	 51%

	 3,269	 40%	 3,863	 43%	 4,869	 38%	 5,619	 30%

	 -	 -	 43	 0.4%	 564	 4%	 3,595	 19%

	 8,151	 100%	 9,056	 100%	 12,969	 100%	 18,943	 100%
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	 ทั้งหมด	 ขายแล้ว	 ยังไม่ขายประเภท
ของโครงการ

รวมทั้งหมด

ชื่อโครงการ

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

ทาวน์เฮาส์

ทาวน์เฮาส์

ทาวน์เฮาส์

ทาวน์เฮาส์

ทาวน์เฮาส์

คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

ภัสสร

เดอะแพลนท์

พฤกษาวิลเลจ

เดอะแพลนท์	ซิตี้

พฤกษาทาวน์

เดอะคอนเนค

พฤกษาวิลล์

บ้านพฤกษา

ไอวี่

เดอะซี้ด

เดอะ ทรี

บี ยู

	 	 ยูนิต	 ล้านบาท	 ยูนิต	 ล้านบาท	 ยูนิต	 ล้านบาท		 	

	 95	 36,382	 66,956	 24,280	 45,091	 12,102	 21,865

	 7	 2,801	 9,859	 2,191	 7,905	 610	 1,955

	 5	 916	 3,633	 374	 1,512	 542	 2,122

	 16	 4,479	 10,892	 2,672	 6,364	 1,807	 4,528

 1 199 439 198 436 1 4

	 2	 820	 1,723	 457	 996	 363	 727

	 6	 1,892	 3,280	 1,023	 1,824	 869	 1,456

	 22	 6,777	 10,078	 4,053	 5,934	 2,724	 4,144

	 23	 14,111	 13,660	 9,540	 8,955	 4,571	 4,705

	 5	 2,259	 8,736	 2,010	 6,918	 249	 1,818

	 6	 1,414	 3,995	 1,350	 3,882	 64	 113

	 1	 340	 295	 340	 295	 -	 -

	 1	 374	 365	 72	 71	 302	 294

จำนวน

โครงการ

โครงการปัจจุบัน	ณ	31	ธันวาคม	2552
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บ้านทาวน์เฮาส์
	 	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ตราสินค้า

“บ้านพฤกษา”	 “พฤกษาวิลล์”	 และ	 “เดอะคอนเนค”	 และปัจจุบันอยู่ระหว่างในปี	

2551	–	2552	มีการการพัฒนาธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่	คือ	ตราสินค้า		“พฤกษา	

ทาวน์”	และ	ทาวน์เฮาส์	3	ชั้น	และ	2	ชั้นในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน	ภายใต้ตราสินค้า	

“เดอะแพลนท์	ซิตี้”		โดยแบ่งระดับราคาของทาวน์เฮาส์	ออกเป็น	5	ระดับ	ได้แก่	

	 	 •	ระดับราคาระหว่าง	 0.6	 ถึง	 1.2	 ล้านบาทต่อหน่วย	 	 ภายใต้ตราสินค้า	

“บ้านพฤกษา”	

	 	 •	ระดับราคาระหว่าง	 0.9	 ถึง	 1.4	 ล้านบาทต่อหน่วย	 	 ภายใต้ตราสินค้า	

“พฤกษาวิลล์”	

	 	 •	ระดับราคาระหว่าง	 1.4	 ถึง	 1.8	 ล้านบาทต่อหน่วย	 	 ภายใต้ตราสินค้า	

“เดอะคอนเนค”	

	 	 •	ระดับราคาระหว่าง	 1.7	 ถึง	 2.7	 ล้านบาทต่อหน่วย	 	 ภายใต้ตราสินค้า	

“พฤกษา	ทาวน์”

	 	 •	ระดับราคาระหว่าง	1.8	ถึง	3.5	ล้านบาทต่อหน่วย	ภายใต้ตราสินค้า	

“เดอะแพลนท์	ซิตี้”

	 	 โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่

อาศัยเป็นของตนเอง	และมิใช่เพื่อการเก็งกำไร	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการก่อสร้าง

บ้านภายใต้แนวคิด	“บ้านสำหรับทุกคน”	โดยก่อสร้างให้บ้านมีคุณภาพที่ทัดเทียมและ

ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของผู้ซื้อได้ในราคาที่คุ้มค่า	

	 	 เมื่อเทียบกับบ้านในรูปแบบ	ขนาดและทำเลที่ใกล้เคียงกันของผู้ประกอบการ

รายอื่นโดยทั่วไป	 ทาวน์เฮาส์ของบริษัทฯ	 จะมีราคาขายที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการ

รายอื่นอยู่ประมาณร้อยละ	15-20	อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ	บริหารจัดการงาน

ก่อสร้างด้วยตัวเอง	ทำให้บริษัทฯ	สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 รวมถึงรอบธุรกิจที่ใช้เวลาสั้นกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	 อันเป็นผล

มาจากการบริหารในทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการทาวน์เฮาส์ 2550 2551 2552

จำนวน	(หลัง)	ในโครงการทาวน์เฮาส์	 5,635	 6,824	 7,651

รับรู้รายได้	(ล้านบาท)	ในโครงการทาวน์เฮาส์	 5,150	 7,536	 9,729

จำนวนทาวน์เฮาส์	อาคารพาณิชย์	และบ้านแฝด		  

ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 16,367	 13,149		 13,177

ส่วนแบ่งการตลาด			 34%	 52%	 58.1%
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	 	 ทาวน์เฮาส์	 ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	 51

ของปี	2552		มีการขยายผลิตภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

มากข้ึน	มีการเปิดโครงการใหม่ข้ึนรองรับความต้องการของลูกค้าเพ่ิมในเขตชุมชนด้าน

ในของกรุงเทพและปริมณฑล	และสามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้เพ่ิมข้ึน	

 

แผนการในอนาคต	–	ทาวน์เฮาส์

	 จากปี	2550		-		2552	ท่ีบริษัทฯ	ขยายธุรกิจโดยพัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์โดยการ

ออกตราสินค้าใหม่ๆ	เช่น		“เดอะคอนเนค”		“พฤกษาวิลล์”	รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีพัฒนา

โครงการใหม่ๆ	ทำให้บริษัทฯ	ประสบความสำเร็จในตลาดทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล	 โดยในปี	 2552	 บริษัทฯ	 ผลักดันการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์	

ท่ีพัฒนาไว้ใน		ซ่ึงมีรอบธุรกิจท่ีส้ันประกอบกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอน	ค่าจดจำนอง	และภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีรัฐบาลสนับสนุนท่ีจะมีผล

ถึง	28	มีนาคม	2553	รวมถึงมาตรการกระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศัยผ่านนโยบาย

ภาษี	เช่น	การหักค่าลดหย่อนซ้ือบ้านใหม่	300,000	บาทท่ีจะมีผลถึง	31	ธันวาคม	

2552	 บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	 นอกจากน้ัน

บริษัทยังมีการขยายธุรกิจทาวน์เฮาส์ไปในตลาดบ้านทาวน์เฮาส์	 3	 ช้ัน	และ	 2	 ช้ัน

ในเมืองช้ันใน	 ในระดับราคา	 1.8	 –	 3.5	 ล้านบาท	 ต่อหน่วย	 ภายใต้ตราสินค้า	

“เดอะแพลนท์	 ซิต้ี”	 โดยในปี	 2553	 บริษัทฯ	 จะผลักดันการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์

ในตราสินค้าเดิมไปในพ้ืนท่ีตลาดใหม่ๆ	 เช่น	 บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัด

เดอะคอนเนคและพฤกษาวิลล์	 ขยายพ้ืนท่ีตลาดใหม่ๆ	 ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ	

ในพ้ืนท่ีท่ีทบริษัทฯ	 ยังไม่มีโครงการดำเนินการอยู่	 นอกจากน้ันบริษัทฯ	 ยังพัฒนา

สินค้าทางน์เฮ้าส์ใหม่ๆ	 ภายใต้ตราสินค้า	 เออบาร์โน่	 (Urbano)	 ซ่ึงเป็นทาวน์เฮาส์

ในเขตเมืองรูปแบบใหม่

บ้านเด่ียว

	 	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเดี่ยวโดยอยู่ภายใต้ตราสินค้า	 “พฤกษา

วลิเลจ”	และ	“ภสัสร”		และลา่สดุทีเ่พิง่เปดิตวัในชว่งไตรมาส	1	ป	ี2551	“เดอะแพลนท”์

โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าตามระดับของราคาบ้าน	ดังมีรายละเอียดดังนี้	

•	 ระดับราคาระหว่าง	1.8	–	3.0	ล้านบาทต่อหน่วย	ภายใต้ตราสินค้า	“พฤกษาวิลเลจ”

•	 ระดับราคาระหว่าง	2.2	–	5.0	ล้านบาทต่อหน่วย		ภายใต้ตราสินค้า	“ภัสสร”

•	 ระดับราคาระหว่าง	2.5	–	5.0	ล้านบาทต่อหน่วย		ภายใต้ตราสินค้า	“เดอะแพลนท์

  

	 	 โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง	เพ่ือสนองความต้องการ

กลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านเด่ียวท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยภายในคุ้มค่ากับเงิน

ท่ีจ่ายให้ได้มากท่ีสุด	(Value	for	Money)	เม่ือเทียบกับบ้านในรูปแบบ	ขนาดและทำเล

ท่ีใกล้เคียงกันของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยบ้านเด่ียวของบริษัทฯ	โดยท่ัวไปจะมีราคา

ถูกกว่าของผู้ประกอบการรายอ่ืนประมาณร้อยละ	 10-15	 โดยในปี	 2550	 บริษัทฯ	

ได้ผลักดันขยายธุรกิจโครงการบ้านเด่ียว	 “พฤกษาวิลเลจ”	 ทำให้ประสบความสำเร็จ

ในตลาดบ้านเด่ียว	 และในปี	 2551	 บริษัทฯ	 ทำการขยายกลุ่มเป้าหมายบ้านเด่ียว

ไปในตลาดใหม่ๆ	โดยพัฒนาตราสินค้าใหม่	“เดอะแพลนท์”	ซ่ึงเป็นบ้านเด่ียว	ระดับ

ราคา	 2.5	 –	 5.0	 ล้านบาทต่อหน่วย	 ในรูปแบบภาพลักษณ์สมัยใหม่	 นอกจากน้ัน

จากการท่ีภาครัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ

โอน,	ค่าจดจำนอง	และภาษีธุรกิจเฉพาะ	ท่ีรัฐบาลสนับสนุนท่ีจะมีผลถึง	28	มีนาคม	

2553		รวมถึงมาตรการกระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศัยผ่านนโยบายภาษี	เช่น	การหัก

ค่าลดหย่อนซ้ือบ้านใหม่	300,000	บาทท่ีจะมีผลถึง	31	ธันวาคม	2552	ทำให้บริษัท

ปรับเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มบ้านเดี่ยวระดับกลางมากขึ้น	 เนื่องจากรอบธุรกิจ

สอดรับกับมาตรการดังกล่าวเพ่ือบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น

อสังหาริมทรัพย์		โดยในปี	2552	บริษัทฯ	ได้มีการปรับภาพลักษณ์และการปรับทำเล
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ที่ตั้งใหม่รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่ของบ้านเดี่ยวภายใต้ตราสินค้า	“ภัสสร”

ซ่ึงบริษัทฯ	 ประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้ยอดขายบ้านเด่ียว	 “ภัสสร”	 สามารถ

ทำสถิติสูงสุดต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทฯ	มา

	 	 จากการผลักดันตลาดบ้านเด่ียวของบริษัทฯ	 อย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา

ทำให้บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งทางการตลาดในบ้านเด่ียวสูงข้ึนมากโดยในปี	2548	บริษัทฯ

มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง	5%	และในปี	2552	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง	

18%		โดยใช้เวลาผลักดันเพียง	5	ปีเท่าน้ัน

ยอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านดี่ยว 2550 2551 2552

จำนวน	(หลัง)	ในโครงการบ้านเดี่ยว	 1,396	 1,668	 1,870

รับรู้รายได้	(ล้านบาท)	ในโครงการบ้านเดี่ยว	 3,863	 4,869.0	 5,619

จำนวนบ้านเดี่ยว	ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	2  

จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 16,374	 13,229		 10,309

ส่วนแบ่งการตลาด	3		 8.5%	 12.0%	 18%
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แผนการในอนาคต	–	บ้านเด่ียว

	 	 จากความสำเร็จใน	2-3	ปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ	ในตลาดบ้านเด่ียว	ประกอบกับ

ความพร้อมในทุกด้านในการพัฒนาบ้านเด่ียวของบริษัทฯ	 ซ่ึงสะท้อนได้จากส่วนแบ่ง

การตลาดของบริษัทฯ	 ท่ีมีสูง	 18%	 ในปี	 2552	 (10	 เดือนแรก)	 ทำให้บริษัทฯ	 มี 

แผนงานท่ีจะพัฒนาโครงการบ้านเด่ียวในตลาดบนมากข้ึน	เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด

ในบ้านเด่ียว	โดยจะพบกับตราสินค้าใหม่ของบ้านเด่ียวระดับบนในอนาคตอันใกล้น้ี

อาคารชุด	(Condominium)

	 	 ในปี	 2550	บริษัทฯ	 ได้ปรับกลยุทธ์การตลาด	และโครงสร้างรายได้จากการ

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง	 เช่น	 โครงการ

รถไฟฟ้า	 ทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด	 ในช่วงปี	 2550	

สูงมาก	บริษัทฯ	จึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ	และองค์กรรองรับความต้องการดังกล่าว	

ทำให้บริษัทฯ	ประสบความสำเร็จ	และสามารถเข้าตลาดอาคารชุดในฐานะผู้นำตลาด

รายหน่ึงได้อย่างรวดเร็ว		โดยบริษัทฯ	มีตราสินค้าโครงการอาคารชุดในปี	2550	คือ	

“ไอว่ี”			“เดอะซ้ีด”	และ	“ซิต้ีวิลล์”		โดยในปี	2551	บริษัทฯ	ได้ทำการพัฒนาโครงการ

อาคารชุดในส่วนตลาดใหม่ๆ	เพ่ิมเติม	เพ่ือรองรับรูปแบบการอยู่อาศัยภายใต้อาคารชุด

รูปแบบใหม่	รวมถึงการรุก	และขยายตลาดท่ีพัฒนาไว้ในปี	2550	อย่างต่อเน่ือง	

ยอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการอาคารชุด

จำนวน	(หลัง)	ในโครงการอาคารชุด

รับรู้รายได้	(ล้านบาท)	ในโครงการอาคารชุด	

จำนวนอาคารชุด	ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล		จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ส่วนแบ่งการตลาด		

 2550 2551 2552 

 43 421 1,728

					 43	 564	 3,595	

           
					 16,229	 29,681	 46,452

     0.26% 1.7% 3.7%
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	 	 โดยในปี	2552	ในตลาดอาคารชุดของบริษัทฯ	มีการพัฒนาตลาดใหม่ๆ	โดยเร่ิม

จากการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า	“เดอะซ้ีด	ธีม”	(The	Seed	Theme)

ในลักษณะบูติคอาคารชุด	 ไม่ว่าจะเป็น	 เดอะซ้ีด	 มูซ่ี	 สุขุมวิท	 26	 และ	 เดอะซ้ีด	

เมมโมร่ีสยาม	ซ่ึงถือได้ว่าบริษัทฯ	สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชุด

ได้อย่างน่าประทับใจ										โดยสะท้อนจากการสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว	ในท้ัง	2

โครงการ	High-end	Condominium

	 	 นอกจากน้ันบริษัทฯ	 ยังมีการพัฒนาโครงการอาคารชุด	 เพ่ือรองรับกฏเกณฑ์

ใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนท่ีอยู่อาศัยระดับล่างถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน	

1,000,000	บาท	และขนานพ้ืนท่ีใช้สอยไม่ต่ำกว่า	28	ตารางเมตร	โดยในปี	2552	

บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจใหม่ในตลาดอาคารชุด	 BOI	 ภายใต้ตราสินค้า	 “เดอะทรี”		

โดยเร่ิมโครงการแรกคือ	เดอะทรี	ลาดพร้าว	ซ่ึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีและ

ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว	 จากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น	 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา	

3		ปี	ท่ีผ่านมาทำให้บริษัทฯ	สามารถผลักดันส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ	ในตลาด

อาคารชุดได้อย่างรวดเร็ว	

แผนการในอนาคต	–	อาคารชุด

	 	 ในปี	2553	จะเป็นปีท่ีบริษัทฯ	ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชุดอย่างมาก	และต่อเ

น่ืองไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ีบริษัทฯประสบความสำเร็จ	โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	

ในตลาดอาคารชุดของบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมเนียมสำหรับตลาดระดับกลางถึง

ระดับล่าง	หรือตลาดอาคารชุด	BOI	ภายใต้ตราสินค้าใหม่คือ		“บียู	คอนโดมิเนียม”		

(Be	You	Condominium)	และ	“คอนโดเลต”	(Condolette)

	 	 นอกจากน้ันยังจะพบกับ	 “แชปเตอร์วัน	 คอนโดมิเนียม”	 (Chapter	 One	

Condominium)	และ	“เออบาร์โน่	คอนโดมิเนียม”	(Urbano	Condominium)
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การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	–	ทาวน์เฮาส์	และ	คอนโดมิเนียม

หมายเหตุ:  โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม
 โครงการในเขต 2 ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม นครนายก สระบุรี อยุธยา ราชบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
  และกาญจนบุรี   
 โครงการในเขต 3 ได้แก่ จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

หลักเกณฑ์การให้ส่งเสริมการลงทุนเดิม

•	 ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า	150	หน่วย	
	 สำหรับในเขต	1	และไม่น้อยกว่า	75	หน่วย	
	 สำหรับเขต	2	และเขต	3

•	 พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า	31	ตารางเมตร

•	 ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน	6	แสนบาท
	 (รวมราคาที่ดิน)

•	 ตอ้งได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
	 ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การให้ส่งเสริมการลงทุนใหม่
สำหรับ	BOI	1	ล้านบาท	(คอนโดมิเนียม)

•	 ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า	50	หน่วย	ทุกเขต

•	 พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า	28	ตารางเมตร	สำหรับ	
	 เขต	1	และไม่น้อยกว่า	31	หน่วย	สำหรับเขต	2	และเขต	3

•	 ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน	1	ล้านบาท
	 (รวมราคาท่ีดิน)	สำหรับเขตท่ี	1	และไม่เกิน	6	แสนบาท		
	 สำหรับเขต	2	และเขต	3

•	 ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
	 ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การให้ส่งเสริมการลงทุนใหม่
สำหรับ	BOI	1.2	ล้านบาท	(บ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว)

•	 ต้องจัดที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า	50	หน่วย	ทุกเขต

•	 พื้นที่ต่อหน่วยต้องไม่น้อยกว่า	70	ตารางเมตร	
	 สำหรับเขต	1	

•	 ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน	1.2	ล้านบาท
	 (รวมราคาที่ดิน)	สำหรับเขตที่	1	และไม่เกิน	6		
	 แสนบาท		สำหรับเขตที่	2	และเขตที่	3

•	 ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
	 ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	
(Construction	Management)	–	ทาวน์เฮาส์
	 ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง	บริษัทฯ	ได้แบ่งการบริหารออกเป็น	2	ฝ่าย

ได้แก่

	 •	 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง	 ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนและรูปแบบที่กำหนด	 นอกจากนี้	

ยังทำหน้าท่ีดูแลค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 		ให้อยู่ในงบประมาณท่ีกำหนด	รวมท้ังติดต่อประสาน

งานกับฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ

	 •	 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	 (Quality	 Assurance)	 ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ

คุณภาพของบ้านแต่ละหลังที่สร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีฝ่ายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงาน

ก่อสร้าง	 ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนทั้งในส่วนของทาวน์เฮาส์	 และบ้านเดี่ยว	

โดยฝ่ายสนับสนุนดังกล่าวได้แก่

	 •	 ฝ่ายสรรหาผู้รับเหมา	ซึ่งจะทำหน้าที่หาผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะ

ด้านและแรงงานเพื่อช่วยในการก่อสร้างตามจำนวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ

	 •	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 ซ่ึงจะทำหน้าท่ีในการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับ

ใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง	

	 •	 ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะทำหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค	

	 •	 ฝ่ายพัฒนาโครงการ	 ซ่ึงจะทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและร่วมพัฒนาการ

ออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการต่าง	ๆ

	 •	 ฝ่ายจัดซื้อ	ซึ่งจะทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	

	 การออกแบบบ้าน	 ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ	 ฝ่ายการตลาด

และการขายจะประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อกำหนดแนวทาง	 ลักษณะ

และรูปแบบ	 (Conceptual	Design)	ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละโครงการ

การบริหารการผลิตและการตลาด
รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน	 หลังจากนั้น	 ฝ่ายพัฒนาโครงการ

จะว่าจ้างว่ามอบหมายให้สถาปนิกภายนอกออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง	ลักษณะ

และรูปแบบดังกล่าว	 เมื่อฝ่ายพัฒนาโครงการเห็นว่าแบบโครงบ้านที่ออกแบบโดย

สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว	 สถาปนิกของบริษัทจะดำเนินการออกแบบในส่วน

ที่เป็นรายละเอียด	(Detailed	Design)	เพื่อให้แบบบ้านมีความสมบูรณ์ก่อนที่บริษัทฯ

จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

	 ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์	บริษัทฯ	จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการ

ผลิต	(Production	Line)	แต่ละสายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้

ประมาณ	40	หลังต่อเดือน	 โดยในโครงการหนึ่งๆ	อาจมีสายการผลิตมากกว่าหนึ่ง

สายการผลิต	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ	 บริษัทฯ	 จะส่งพนักงานของบริษัทฯ	

เข้าทำการดูแลควบคุมงานก่อสร้างซ่ึงจะมีประมาณ	10	คนต่อสายการผลิต	ประกอบ

ด้วยผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการ	 และจะมีวิศวกรโครงการ	 วิศวกรสนาม	

และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับขั้นของงาน	 รวมถึง

ดูแลควบคุมผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่บริษัทฯ	 ว่าจ้างเพื่อเข้าทำงาน

ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ	 เช่น	 งานฐานราก	 งานปูน	 งานติดตั้งชิ้นส่วน

อาคาร	 งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคา	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	จะว่าจ้าง

ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและลูกจ้างรายวันในจำนวนที่บริษัทฯ	 เห็น

สมควรในแต่ละสายการผลิต	 ในระหว่างการก่อสร้าง	 ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเข้า

ตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะๆ	 รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเมื่อการก่อสร้าง

บ้านเสร็จสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป

	 บริษัทฯ	สามารถสร้างบ้านประเภทน้ีได้ในราคาท่ีต่ำกว่าผู้ประกอบการอ่ืน	แต่มี

คุณภาพเทียบเท่ากับกันและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ	 ขนาดและทำเล

ที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น	 โดยนอกเหนือจากการที่บริษัทฯ	
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มีความสามารถในการบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังมี

สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง	อันได้แก่การที่บริษัทฯ	มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่

ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง	ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน	รวมถึงชิ้นงานที่

ได้ยังมีคุณภาพดีอีกด้วย	 โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนัง

รับน้ำหนักแบบหล่อในท่ีสำหรับทาวน์เฮาส์ในโครงการบ้านพฤกษา	 และใช้เทคโนโลยี

การก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนักซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ	ใช้ในการก่อสร้าง

บ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ในโครงการพฤกษาวิลล์		และเดอะคอนเนค	

	 เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่	

(Cast-In-situ	 Load	Bearing	Wall	 Structure)	 	บริษัทฯ	ซื ้อเทคโนโลยี

การก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อในที่นี้จากประเทศฝรั่งเศส	 โดยระบบนี้จะ

ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักแทนเสาและคาน	จึงลดขั้นตอนการ	เทเสาและคานออกไป

โดยจะใช้การประกอบและติดตั้งแบบเหล็กเพื่อหล่อผนัง	 ณ	 จุดก่อสร้าง	 จากนั้น

จะนำเหล็กผูกมาใส่ในแบบเหล็กและเทปูลงไปจากน้ัน	ถอดแบบเหล็กออกก็จะได้ผนัง

รับแรง	ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น	ซึ่งบริษัทฯ	นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ	ที่

นำระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักนี้มาใช้ในการก่อสร้าง	 โดยระบบนี้เริ่มใช้กับการ

ก่อสร้างทาวน์เฮาส์แบบชั้นเดียว	 ทำให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ	

30	วัน	นับจากวันเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จท้ังหลัง	ซ่ึงนับว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

กว่าวิธีก่อสร้างแบบทั่วไป	 (Conventional	 Method)	 ซึ่งใช้เวลาประมาณ	 180	

วันต่อหลัง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนี้กับโครงการทาวน์เฮาส์

ในช่วงแรกซึ่งได้แก่โครงการบ้านพฤกษา	1	และบ้านพฤกษา	2

	 ต่อมา	 ด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง	 บริษัทฯ	 ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างใหม่ๆ	ที่จะช่วยให้การดำเนินการก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	 บริษัทฯ	 จึงนำระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยี

แบบอุโมงค์	 หรือ	 Tunnel	 Technology	 เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

ทาวน์เฮาส์แบบสองชั้น	 โดยขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโดยประกอบ

ติดตั้งแบบเหล็กผนัง	และพื้นชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน	หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครง

สร้างและทำการเทคอนกรีตพร้อมกันทั้งผนังชั้นล่างและพื้นชั้นบน	 ขั้นตอนต่อไปจึง

สร้างผนังชั้นต่อไปและติดตั้งโครงหลังคาให้ได้งานภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่

สั้นกว่าการก่อสร้างทั่วไปเป็นอย่างมาก	 นอกจากนี้	 ยังได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง	 หรือพื้นผิวที่เรียบสวยงาม	 ทั้งนี้	 เทคโนโลยีแบบ

อุโมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสิ้นประมาณ	 60-80	 วัน	 ซึ่งนับว่า

รวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไป	 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	

180	 วัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนี้กับโครงการบ้านพฤกษา	 3	

และโครงการต่อๆ	 มาจนถึงปัจจุบัน	 นอกจากเทคโนโลยีชนิดนี้จะใช้สำหรับการ

ก่อสร้างทาวน์เฮาส์แล้ว	เทคโนโลยีชนิดนี้ยังสามารถใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

ที่มีความสูงประมาณ	8	ชั้นได้อีกด้วย

	 ทั้งนี้	จุดเด่นของระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักนี้มีดังนี้

	 1)	 โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง	 เนื่องจากเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ซึ่งมีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนในระบบธรรมดา	

	 2)	สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบนี้จะมี

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แน่นอน

	 3)	สามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่า	 เนื่องจากการลดขั้น

ตอนการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นออกไป	ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างต่อหน่วยน้อยกว่า

การก่อสร้างแบบทั่วไป	

	 4)	 เหมาะกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	ซ่ึงแต่ละหลังมีรูปแบบท่ีเหมือนกัน

	 5)	ลดการพึ่งพาแรงงานฝีมือในการทำงาน	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการ

ก่อสร้าง
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	 6)	ลดขั้นตอนการก่ออิฐ	และฉาบปูนสำหรับผนัง	นอกจากนี้	ยังลดขั้นตอน

การก่อเสาและคาน

	 7)	 ลดขยะที่เกิดจากการทำงาน	 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง	 ทำให้

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียวัสดุโดยไม่จำเป็น	 อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานก่อ

สร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

	 เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก	 (RC	 Load	 Bearing	

Wall	 Prefabrication)	 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อการบริหารจัดการงาน

ก่อสร้างบ้านเดี่ยว

	 นอกจากบริษัทฯ	จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้าง

หลักของทาวน์เฮาส์แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูปซึ่งใช้

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ	 Battery	 Mold	 ในการก่อสร้างรั้วและเสาโชว์

สำเร็จรูปสำหรับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์	(พฤกษาวิลล์	และเดอะคอนเนค)	

	 ดังนั้น	 ทำให้บริษัทฯ	 สามารถสร้างทาวน์เฮาส์ได้เป็นในปริมาณมาก	

(Mass	 Production)	 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	 ซึ่งทำให้บริษัทฯ	

สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดการประหยัด

ต่อขนาด	(Economy	of	Scale)

 

การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	
(Construction	Management)	–	บ้านเดี่ยว
	 การบริหารจัดการงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับ

การบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการทาวน์เฮาส์	 แต่สำหรับในส่วนการ

ก่อสร้างในแต่ละโครงการ	 บริษัทฯ	 จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต	 เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยวมีจำนวนบ้านในการ

ก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของทาวน์เฮาส์	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะส่งพนักงานของ

บริษัทฯ	เข้าทำการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ	30	–	40	คนต่อโครงการ	และ

จะว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้านและลูกจ้างรายวันในจำนวนท่ีบริษัทฯ	

เห็นสมควรในแต่ละโครงการ

	 เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก	 (RC	 Load	 Bearing	

Wall	Prefabrication)	ในระยะแรกบริษัทฯ	ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	

(Asian	 Institute	of	Technology)	 ในการนำวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนัง

รับน้ำหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหรือ	 เรียกสั้นๆ	 ว่า	 Precast	 มาใช้	

โดยการหล่อผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนักจะกระทำในพื้นที่ของแต่ละโครงการ	ต่อมาในปี	

2547	บริษัทฯ	 ได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	 (Precast

Concrete	Factory)	ขึ้นโดยซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมัน	ซึ่งใช้ระบบ

การผลิตแบบ	Semi-Automated	Pallet	Circulating	System	อันเป็นระบบการ

ผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย	 และได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนี้สำหรับ

โครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชั้น	 เนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย		

โดยบ้านหลังหนึ่งจะมีส่วนประกอบประมาณ	30	–	60	ชิ้น	เทคโนโลยีการก่อสร้าง

แบบนี้เป็นการหล่อชิ้นงานแต่ละชิ้นในโรงงาน	 จากนั้นจึงขนถ่ายชิ้นงานมาประกอบ

ที่สถานที่ตั้งบ้านแต่ละหลัง	

	 ทั้งนี้	 จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี้	 นอกจากจะมีจุดเด่นในทำนองเดียวกับ

จุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อใน

ที่แล้วยังมีจุดเด่นอื่นๆ	 ที่สำคัญ	 ซึ่งรวมถึง	 การที่ไม่ต้องเสียพื้นที่คานเสาทำให้มี

พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น	ผนังมีความต้านทานไฟและเป็นฉนวนกันความร้อนสูง	มีความ	

ทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้วัสดุแบบอื่นอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา	 รวมถึงมี
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ความต้านทานการซึมน้ำสูงด้วย	นอกจากน้ีเทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบำรุงรักษา

ที่ต่ำเนื่องจากเป็นโครงสร้างสำเร็จและทำให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ	

เนื่องจากบ้านท่ีสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	 มีความสามารถในการทนไฟ

สูงมีความแข็งแรงและมีความทนทาน		ระบบนี้บริษัทฯ	ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับ

สถาบัน	AIT	จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ	6	ริกเตอร์

	 บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี้	 	 จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา	

75	–	90	วัน	ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วยวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปแล้วจะใช้ระยะ

เวลาประมาณ	180	วัน	อย่างไรก็ดี	การที่บริษัทฯ	นำเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี้

มาใช้ในระยะแรก	 จะเป็นการหล่อชิ้นงานแต่ละชิ้นในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	 และ

เนื่องจากชิ้นงานที่ผลิตได้ในระยะแรกไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมด	ดังนั้น	การก่อสร้าง

บ้านในโครงการระยะแรกจึงมีการใช้ชิ้นงานที่ผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยีแบบนี้	

และการก่อสร้างแบบทั่วไปร่วมกัน	 (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเดี่ยวในโครงการภัสสร	

11	ซึ่งบริษัทฯ	ใช้วิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปทั้งโครงการ)	บริษัทฯ	ได้ก่อสร้างโรงงาน

ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการผลิตชิ้นส่วน	

ซึ่งโรงงานนี้ได้สร้างในปี	 2547	 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม	 2548	 ซึ่งโรงงาน

ดังกล่าวมีกำลังการผลิตช้ินส่วนสำหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสูงสุดจำนวน	3,600	หลัง

ต่อปี	โรงงานดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิตชิ้นส่วนแล้วโดยในปัจจุบัน			บริษัททำการ

ปรับปรุงกำลังการผลิต	 จากเดิม	 60%	 ของการผลิตสูงสุดเป็น	 80%	 ของกำลัง	

การผลิตสูงสุด	แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน	2549	บริษัทฯ	ยังมีโรงงานผลิตรั้วและ

เสาสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ	 Batterry	 Mold	 เพื่อใช้ผลิต

ร้ัวและเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซ่ึงควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค

ในการดันและถอดแบบเหล็กให้ประกบและห่างออกจากกัน	 หลังจากที่แบบเหล็ก

ประกบกันโดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบเหล็กหลังจากน้ัน

จะถอดแบบเหล็กออก	เพ่ือนำร้ัวและเสาสำเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป	โรงงาน

ดังกล่าวมีกำลังการผลิตสูงสุดสำหรับบ้าน	จำนวน	12	หลังต่อวัน	ปัจจุบันโรงงาน

ดังกล่าวได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรั้วบ้าน	 รั้วโครงการ	 ของโครงการบ้านเดี่ยว

และบ้านทาวน์เฮาส์	รวมถึง	เสาโชว์	และ	Parapet	ของทาวน์เฮาส์	อีกด้วย

	 บริษัท	ฯ	มีแผนจะก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	

(Precast	Concrete	Factory)	แห่งที่	2	ภายในปี	2553	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นปี	

2554	โดยมี	กำลังการผลิตคาดว่าจะมากกว่าโรงเดิมร้อยละ	50	คือคิดเป็นจำนวน

เทียบเท่าบ้านเดี่ยวประมาณ		5,400	หลังต่อปี

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย	-	ทุกผลิตภัณฑ์

	 บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ต่างๆ	เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายดังนี้

	 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์		บริษัทฯ	มีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ในปี	2550	

ให้ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้นำในตลาดกลาง-ล่าง	 ในทุกผลิตภัณฑ์	 ในพ้ืนท่ี

ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	

ยังไม่หยุดย้ังในการแสวงหาเทคโนโลยีการสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้สนอง

ความต้องการของผู้ซื้อบ้านอยู่เสมอ	 ซึ่งส่วนหนึ่งทำให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้

รวดเร็ว		มีคุณภาพและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา	นอกจากน้ีบริษัทฯ	

ยังได้ใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ	(Inventory	Management)	เพื่อบริหารสินค้า

คงเหลือให้สอดคล้องกับยอดขายที่อยู่อาศัยอีกด้วย	

 กลยุทธ์ด้านราคา		บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงช่องว่างในตลาดท่ีอยู่อาศัย	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตลาดที่อยู่อาศัยราคาไม่สูง	ซึ่งเหมาะสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง

บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นตลาดที่อยู่อาศัยระดับนี้	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนการสร้างบ้านที่ต่ำกว่า
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ผู้ประกอบการรายอื่น	เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง	

ประกอบกับการที่บริษัทฯ	 ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	

ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึง

สามารถกำหนดราคาขายได้ต่ำกว่าผู้ประกอบการท่ัวไปประมาณร้อยละ	10	-15		สำหรับ

บ้านทาวน์เฮาส์	และบ้านเดี่ยว	นอกจากนี้	การที่บริษัทฯ	มีวัตถุประสงค์หลักในการ

สร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้ต่ำเพื่อช่วยเหลือสังคม	บริษัทฯ	จึงเป็นผู้ประกอบการหลัก

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	โดยได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	สำหรับบ้านราคาไม่เกิน	1,200,000	บาท

 กลยุทธ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์			บริษัทฯ	มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนงานขาย	โดย

	 1)	การโฆษณาในหนังสือพิมพ์	

	 2)	มีการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา	(Billboard)	เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ	

ในพื้นที่

	 3)	Brand-Building		ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง	โดยการเข้าเป็นผู้

สนบัสนนุในรายการตา่ง	ๆ 	เชน่	รายการแฟนพนัธุแ์ท	้เปน็ตน้	หรอืโดยการนำระบบการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 (Customer	 Relations	Management)	 มาใช้	 เช่น	

การจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร	 ธิดาของผู้อาศัยในโครงการต่างๆ	 การจัด

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่	 ผู้อาศัยในโครงการต่างๆ	 เพื่อตรวจสุขภาพ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	หรือ	การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ	ในโครงการ	เป็นต้น

	 4)	ผ่านระบบ	โทรศัพท์	มือถือ

	 5)	ผ่านระบบ	Internet	เช่น	website	ของบริษัทเอง	www.pruksa.com	

หรือผ่าน	www.facebook.com	เป็นต้น

	 กลยุทธ์ด้านการจำหน่าย	 บริษัทฯ	 มีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการ

ขายตรงผ่านสำนักงานขายของบริษัทฯ	 เองเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสนอ

ขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและที่อยู่อาศัยอีกด้วย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการ

สง่เสริมการขายสำหรับโครงการท่ีจะเปิดขายใหม่เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	

หลายวิธี	เช่น	โครงการ	“Member	gets	member”	โดยลูกค้าที่สามารถแนะนำ

ลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ	 จะได้รับเงินค่าแนะนำ	 ซึ่งในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีฐาน

ลูกค้ามากกว่า	66,000	ครัวเรือน

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีแผนการที่จะขยายหน่วยธุรกิจ	เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจ

รองรับ	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ	รวมถึง

การใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้ากว่า	 66,000	 ครัวเรือน	 ในการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	-	ในทุกผลิตภัณฑ์

1.	การจัดซื้อที่ดิน

	 บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า	(Land	Bank)		ดังนั้น	เมื่อบริษัทฯ	

มีความสนใจท่ีจะดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาท่ีดินบริเวณใด	บริษัทฯ	จะศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการโดยสำรวจสภาวะการณ์ของตลาด	 และสภาวะการแข่งขัน	

ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ	หลังจากนั้น	

บริษัทฯ	จึงจะดำเนินการเจรจาซื้อที่ดิน	โดยบริษัทฯ	จะดำเนินการซื้อที่ดินจากเจ้า

ของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป	โดยบริษัทฯ	จะ

เปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด	 เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อจะ

มีราคาที่ไม่แพงเกินไป
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	 2.	วัสดุก่อสร้าง	

	 เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ 	ด้วยตัวเอง	

บริษัทฯ	จึงเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง	โดยหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อได้รับราย

ละเอียดของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ	แล้ว	โดยส่วนใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ

จะดำเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของ

วัสดุก่อสร้างที่จะซื้อ	 โดยปกติ	บริษัทฯ	จะได้ส่วนลดค่อนข้างสูง	 เนื่องจากบริษัทฯ	

ซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่มาก	เมื่อบริษัทฯ	สามารถตกลงปริมาณของวัสดุก่อสร้าง

และราคากับผู้ผลิตได้แล้ว	บริษัทฯ	จะสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านตัวแทนของผู้ผลิตเพื่อ

ให้ดำเนินการส่งวัสดุก่อสร้างไปยังโครงการต่างๆ	 โดยตรง	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะมีระยะ

เวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง	(Credit	Term)	อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง	15	–	90	วัน	

นอกจากนี้	 นับตั้งแต่ปี	 2549	บริษัทฯ	 ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้าง	 โดยเริ่ม

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้างเช่น	 ปูนซีเมนต์,	 เหล็ก,	

กระเบื้อง	สายไฟ	ฯลฯ	โดยเป็นการประมูลและตกลงราคาในระยะยาว	เช่น	1	ปี	

หรือ	 3-6	 เดือน	 ซึ่งทำให้บริษัทฯ	 ลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนในราคา				

และการที่บริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	 จึงสามารถสั่งซื้อ

วัสดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการ	และไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง

แต่อย่างใด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มิได้พึ่งพาผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

	 3.	ผู้รับเหมาก่อสร้าง

	 บริษัทฯ		เป็นหน่ึงในผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถ

บริหารจัดการงานก่อสร้างได้ด้วยตัวเอง	โดยในการดำเนินโครงการ	บริษัทฯ	จะเป็น

ผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ	ส่วนการดำเนินการก่อสร้าง

โครงการ	 บริษัทฯ	 จะบริหารจัดการงานก่อสร้างเองโดยจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ	

เช่น	 งานฐานราก	 งานปูน	 งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร	 งานปูพื้นกระเบื้อง	 และ

งานหลังคา	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

เพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว	 และจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ	อันได้แก่	วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	(Foremen)	เข้าไปตรวจสอบ

ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดหาวัสดุ

ก่อสร้างเอง	ซ่ึงทำให้บริษัทฯ	สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 อย่างไรก็ดี	 เพื่อการบริหารจัดการกำลังการก่อสร้าง	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มว่าจ้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการสร้างอาคารชุด	โดยเริ่มจาก	โครงการ	ไอวี่	ทองหล่อ

	 4.	เทคโนโลยีการผลิต

	 บริษัทฯ	 ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพื่อช่วยในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์	

บ้านเดี่ยว	และคอนโดมิเนียม	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	การบริหารงานก่อสร้าง	

ทาวน์เฮาส์	และบ้านเดี่ยว)

	 5.	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ	ของโครงการจะ

อยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	 โดยภายใต้ประกาศดังกล่าวได้

กำหนดให้บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ใน

ขนาดที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่	500	แปลงขึ้นไป	หรือเนื้อที่เกินกว่า	100	ไร่	จะต้องมี

ารจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขั้นตอนของการ

ขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน	 และก่อนเร่ิมการก่อสร้าง

จะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งในส่วนนี้บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
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(EIA	Report)	เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว	โดยรายงานดังกล่าวได้จัดทำโดยบุคคลผู้

เชี่ยวชาญภายนอก

	 นอกจากนี้	 ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบ้านเดี่ยว	

อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งที่สำคัญ	 ได้แก่	 ระบบบำบัดน้ำเสีย	 บริษัทฯ	

ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านแต่ละหลัง	และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	

เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ	

	 ในส่วนของโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	(Precast	Concrete	

Factory)	จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	โดยบริษัทฯ	

ได้มีการกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย	 มลพิษ	 หรือสิ่งใดๆ	

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว	

ซ่ึงบริษัทฯ	 ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม

เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่าบริษัทฯ	ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	

โดย	บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมมลพิษ	3	ประเภท	คือ	(ก)	การควบคุมมลพิษทางน้ำ

โดยการจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย	 และบ่อตกตะกอน	 เพื่อป้องกันมิให้มีการปล่อย

น้ำเสียสู่แหล่งชุมชน	(ข)	การควบคุมมลพิษทางอากาศ	โดยการจัดให้มีสเปรย์พ่นน้ำ

ในบริเวณโรงงานเพื่อมิให้เกิดฝุ่นรบกวนในโรงงาน	นอกจากนี้	ในต้นเดือนกรกฎาคม	

2548	 นี้	 บริษัทฯ	 จะได้จัดให้มีการติดตั้งพัดลมไอน้ำในโรงงานเพื่อลดความร้อน

ในโรงงานและเป็นการป้องกันมิให้เกิดฝุ่นรบกวนในโรงงานเช่นเดียวกัน	 และ	 (ค)	

การควบคุมมลพิษทางเสียง	โดยในปี	2551	บริษัทฯ	ได้ติดตั้งแผ่นซับเสียง	(Noise	

Barrier)	เพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างภายใน

โรงงาน	
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
1.	หุ้นสามัญ

	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	ณ	วันที่	

4	ธันวาคม	2552	จำนวน	2,224,753,400	บาท	(หุ้นสามัญจำนวน	2,224,753,400	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)	และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น	2,206,812,000	บาท	(หุ้นสามัญ

จำนวน	2,206,812,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)			

2.	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	(PS-WA)

	 บริษัทฯ	ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(“ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ”)	ให้แก่กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

ประเภท

ชนิด

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขาย  

อัตราการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	

ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้	

4			ปี	นับแต่วันที่	1	ธันวาคม	2548

วันที่	28	พฤศจิกายน	2548

วันที่	30	พฤศจิกายน	2552

64,401,500	หน่วย

0	บาท	(ศูนย์บาท)			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	(หนึ่ง)	หน่วย	

ต่อ	หุ้นสามัญ	1	(หนึ่ง)	หุ้น			

1		บาท	(หนึ่งบาท)			

โครงสร้างเงินทุน  
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ระยะเวลา, จำนวนการใช้สิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ

ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

ครั้งแรก	 คือ	 เมื่อครบระยะเวลา	 6	 เดือน

นับจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ	 เริ่มทำการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	 จนกว่าจะครบ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ	 สามารถที่จะใช้

สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ	

ได้ทุกๆ	6	เดือน	ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิ	 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญได้ในจํานวนไม่เกิน	1	ใน	8		ส่วนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับ

จัดสรรจากบริษัทฯ		ยกเว้นการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบ

กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	

ไม่เกิน	65,000,000	หุ้น		

ณ		31	ธันวาคม	2552		

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร	หรือสิทธิในการ

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม	(control	dilution)		

เนื่องจากไม่มียอดคงค้าง
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โดยมี	การเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าซื้อ	-	ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่สำคัญดังนี้	

 -  (1), (2) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 • จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จาก 2,232,500,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 
2,232,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,224,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 
2,224,753,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
 • จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 
2,255,753,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น

วันที่

30/6/2549

29/12/2549

20/04/2550	(1)

23/04/2550	(2)

31/7/2550

31/1/2551

31/7/2551

30/1/2552

23/04/2552	(3)

31/7/2552

30/11/2552

ทุนจดทะเบียน	(บาท)

2,232,500,000

2,232,500,000

2,224,753,400

2,255,753,400

2,255,753,400

2,255,753,400

2,255,753,400

2,255,753,400

2,224,753,400

2,224,753,400

2,224,753,400

ใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดง

สิทธิ	(หน่วย)

6,992,400

7,104,600

 

 

6,327,800

5,774,500

5,441,500

5,169,900

 

5,086,500

5,161,400

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

(บาท,	หุ้น)

6,992,400

7,104,600

 

 

6,327,800

5,774,500

5,441,500

5,169,900

 

5,086,500

5,161,400

วันจดทะเบียน	

เพิ่ม	/	(ลด)	

ที่	ก.	พาณิชย์

	 5/7/2549

	 10/1/2550

	 20/04/2550	(1)

	 23/04/2550	(2)

	 9/8/2550

	 6/2/2551

	 8/8/2551

	 5/2/2552

	 23/4/2552

	 7/8/2552

	 4/12/2552

ทุนที่ชำระแล้ว	

(บาท)

2,166,745,800

2,173,850,400

2,173,850,400

2,173,850,400

2,180,178,200

2,185,952,700

2,191,394,200

2,196,564,100

2,196,564,100

2,201,650,600

2,206,812,000

สามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (3) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 • ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,255,753,400 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  เป็น 2,224,753,400 (หุ้นสามัญจำนวน 2,255,753,400 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,000,000 หุ้น 
ที่เตรียมรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์   
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3.	3.	 หุ้นกู้		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัท	ฯ	มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบไถ่ถอน	จำนวน	2.1	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	มูลค่ารวม	2,100	ล้านบาท	
	 	 แบ่งออกเป็น	2	ชุด	รายละเอียด	มีดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้

สถานะของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	

โดย	บริษัท	ทริส	เรทต้ิง	จำกัด		(TRIS)

หุ้นกู้ของ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	

ครั้งที่	1/2550	ครบกำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2553

บริษัทหลักทรัพย์	พัฒนสิน	จำกัด	(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย	จำกัด	(มหาชน)		

600,000,000	(หกร้อยล้าน)	บาท	

600,000	(หกแสน)	หน่วย

3	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

8	สิงหาคม	2550

9	สิงหาคม	2553

ร้อยละ	4.91	ต่อปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	โดยกำหนดชำระทุก	ๆ	6	เดือน

ปีละ	2	ครั้ง	ทุกวันที่	8	สิงหาคม	และวันที่	8	กุมภาพันธ์	ของทุกปี	

1,500,000,000	(หนึ่งพันห้าร้อยล้าน)	บาท	

1,500,000,000	(หนึ่งพันห้าร้อยล้าน)	หน่วย

3	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

29	มกราคม	2552			

29	มกราคม	2555

ร้อยละ	5.25%	ต่อปี	สำหรับระยะเวลา	1	ปี	6	เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้	

และร้อยละ	5.75%	ต่อปี	สำหรับระยะเวลาหลังจาก	1	ปี	6	เดือน

จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			

ทุกๆ	3	เดือน	ในวันที่	29	มกราคม,	29	เมษายน,	29	กรกฎาคม	และ	

29	ตุลาคม	ของทุกปี			

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)		

ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)		

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

1,000	(หนึ่งพัน)	บาท

1,000	(หนึ่งพัน)	บาท

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	

โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ยังไม่ได้ชำระ	(ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ	ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ	

BBB+	เมื่อ	11	กรกฎาคม	2550

หุ้นกู้ของ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2552	

ครบกำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2555

A-	เมื่อ	13	มกราคม	2552
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แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ  และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลสำคัญของเศรษฐกิจไทย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศราคาปัจจุบัน	(Nominal	GDP)	(พันล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ราคาปี	2531	(Real	GDP)	(พันล้านบาท)

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1	ปี

อัตราดอกเบี้ยกูยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี	(MLR)

อัตราเงินเฟ้อ	(CPI)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553F

	 5,917.4	 6,489.5	 7,092.9	 7,850.2	 8,529.8	 9,075.5	 9,048	 9,500

	 3,468.2	 3,688.2	 3,858.0	 4,056.6	 4,256.6	 4,361.4	 4,262	 4,500

	 7.1	 6.3	 4.6	 5.1	 4.9	 2.5	 -2.3	 3

	 0.75	 0.75	 2.25-4.0	 3.5-5.13	 2.0-3.5	 2.5-3.5	 0.75	 1.75

	 5.69	 5.69	 6.81	 7.99	 6.88	 6.0-6.5	 5.9-6.2	 6.8-7.0

	 1.8	 2.7	 4.5	 4.6	 2.2	 5.4	 -0.8	 3.2

	 ตั้งแต่ปลายปี	2551	ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของ	ปี	2552	ซึ่งเป็นช่วง

ที่ตกต่ำที่สุดของระบบเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2552	

เร่ิมเข้าสู่ช่วงการฟ้ืนตัว	โดยมีแรงขับเคล่ือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ	ตลอดจนดัชนีความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจ	และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัว

ดีขึ้น		สะท้อนให้เห็นผ่านการลงทุน	และการบริโภค	เพิ่มขึ้น	รวมทั้งราคาหลักทรัพย์

ที่ปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ

	 โดยคาดวา่ในปี	2553	เศรษฐกิจโลกน่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ท่ีประมาณ

ร้อยละ	3	หลังจากที่ได้หดตัวร้อยละ	1	ในปี	2552	โดยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ	ที่ร้อยละ	1.25	จากที่หดตัวถึงร้อยละ	3.5	ในปี	2552	ในขณะที่

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะสามารถขยายตัวได้เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ	5	จากเดิมที่ขยายตัว

ร้อยละ	 1.75	 โดยเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวได้ค่อนข้างดี	 โดยเฉพาะประเทศจีน	

อนิเดยี	และเวยีดนาม	ทีเ่ปน็ประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิมากกวา่ประเทศอืน่ๆ

อันเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง	 	 การบริโภคภายในประเทศและ

มาตรการทางการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิผล	 สำหรับประเทศไทย	 สภาวะเศรษฐกิจ

ได้ปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลก	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส

ที่	3		ของปี	2552	ได้ปรับตัวดีขึ้น	โดยหดตัวร้อยละ	2.8	จากที่เคยหดตัวร้อยละ	

7.1	และ	4.9	ในไตรมาสแรก	และไตรมาสที่	2	ตามลำดับ			แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง

ภายในประเทศ	คือ	เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคของประชาชนในประเทศ	 และความเชื่อมั่นในการ

ลงทุนจากต่างประเทศ	 โดยประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจ	คาดว่าทั้งปี	 2552

เศรษฐกิจประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้นโดยเกิดจากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

จากภาครัฐฯ	 ที่มีอย่างต่อเนื่อง	 ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภค	 ตลอดจน

สภาวะตลาดการเงิน	ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ	ช่วยเอื้อประโยชน์การลงทุนภาคเอกชนใน

ประเทศ	 และการส่งออก	 ที่ปรับตัวดีขึ้น	 สะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลขเศรษฐกิจของ

ไทย	ในปี	2552		ที่คาดว่าจะมีการเติบโตทั้งปีหดตัวร้อยละ	3	และ	อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ	-0.9		โดยมีรายละเอียด	สรุปได้	ดังนี้		คือ
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อัตราเงินเฟ้อ	(CPI)	(%)

ตารางเศรษฐกิจ		ของประเทศที่เข้าไปลงทุนเศรษฐกิจโลก		อินเดีย		จีน		เวียดนาม		มัลดีฟส์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553F

	 10	 10.1	 10.4	 11.6	 13	 9.6	 8.7	 9.5

	 2.5	 3.6	 3.1	 2.7	 2.1	 0.4	 -2.4	 3

	 7.33	 7.25	 9.18	 9.9	 9.33	 7.48	 6.45	 7.7

	 7.3	 7.8	 8.4	 8.2	 8.5	 6.2	 5.3	 5.3

	 8.538	 9.504	 -4.63	 18	 7.221	 6.3	 -3.0	 2.1

	 2546	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553F

	 1.17	 3.9	 1.82	 1.47	 4.77	 5.9	 -0.68	 3.2

	 2.28	 2.68	 3.38	 3.23	 2.87	 3.85	 -0.35	 2

 3.64 3.97 3.97 6.26 6.38 8.32 1.08 8.4

	 0	 0	 0	 6.6	 12.63	 19.89	 6.52	 11.0

	 -1.26	 -1.68	 1.3	 2.74	 6.793	 12.04	 4.5	 4.7
ที่มา : Bloomberg

ประเทศ

จีน

อเมริกา

อินเดีย

เวียดนาม

มัลดีฟส์

ประเทศ

จีน

อเมริกา

อินเดีย

เวียดนาม

มัลดีฟส์
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	 สำหรับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกครั้งนี้	 ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ

ของระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยค่อนข้างน้อย	เพราะจากบทเรียนที่ได้จาก

วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี	2540	ทำให้ภาคสถาบันการเงินไทยมีความเข้มแข็ง	การปล่อย

สินเชื่อมีความระมัดระวังมากขึ้น		ประกอบกับสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจยังอยู่ใน

เกณฑ์ที่สูง	 อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในระบบยังคงต่ำ	

อันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง		แต่อย่างไร

ก็ตามในปี	2553	คาดว่าอัตราดอกเบ้ียในระบบ	จะยังคงอยู่ในระดับต่ำจนถึง	ไตรมาสท่ี	2

ของปี	 2553	 เนื่องมาจากสภาพคล่อง	 อัตราเงินเฟ้อต่ำ	 ตลอดจนค่าเงินบาท

ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง	

	 ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นตามทิศทางการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ	ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและปัจจัยเอื้อทั้งจากมาตรการ

กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ	 อัตราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดับต่ำและการแข่งขัน

ด้านการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินสำหรับผู้ซื้อบ้าน	 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อุปทานใหม่โดยรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อยๆ	ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

สะท้อนจากผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายใหญ่หลังจากที่ชะลอการเปิดตัวโครงการในช่วงครึ่งปีแรก	 2552	

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ได้เป็นอย่างดี	

	 ในส่วนของต้นทุนการก่อสร้าง	 แนวโน้มราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น	 หรือมีความ

ผันผวนบางช่วงตามราคาตลาดโลก	 	 ยังไม่ส่งผลต่อต้นทุนรวมมากนักในรอบปีที่

ผ่านมา	 เมื่อเทียบกับปี	 2551	 เนื่องจากต้นทุนเหล็กมีสัดส่วนเพียงร้อยละ	 3	 ของ

ต้นทุนทั้งหมด	ประกอบกับราคาวัสดุตกแต่งภายในลดลง	จากการแข่งขันจากสินค้า

ที่นำเข้าจากจีน	 สำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินในขณะนี้คาดว่ายังมี

น้อย	 เนื่องจากปัจจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้ต้นทุน

การพัฒนาโครงการสูงขึ้น	สถาบันการเงินยังคงระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนา

โครงการและผู้ประกอบการ	 มีความระวังในการขยายอุปทานใหม่โดยมีการทำวิจัย

ตลาดประกอบกับไม่มีนโยบายซ้ือท่ีดินเก็บไว้เป็นระยะเวลายาวนานของผู้ประกอบการ	

แต่อย่างไรก็ตาม	ความต้องการในส่วนของการก่อสร้างภาครัฐ	ในโครงการก่อสร้าง

ทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ	 น่าจะมีความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึ้นได้ใน

ปี	 2553	 	 สำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมัน	 มีความผันผวนตามปริมาณความ

ต้องการใช้เพิ่มขึ้น	หรือ	ลดลง	ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก	

	 อุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อยๆ	 ฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 	 และมีปัจจัยเอื้อที่มาจากมาตรการ

กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่จะสิ้นสุดลงในเดือน	มีนาคม	2553	และ

มาตรการลดหย่อนภาษี	300,000	บาท	สำหรับผู้ซื้อบ้านสร้างใหม่ที่จะสิ้นสุดลง	ณ	

สิ้นปี	 2552	 อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ	 และการแข่งขันด้านการปล่อยสินเชื่อ

ของสถาบันการเงิน	 สะท้อนจากจำนวนรายการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน	 โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยประเภท

อาคารชุด	 และทาวน์เฮาส์	 ที่มีทำเลใกล้กับระบบขนส่งขนาดใหญ่	 เช่น	 รถไฟฟ้า	

ทางด่วน	 และการก่อสร้างขนาดใหญ่	 สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด

มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยมากกว่าการซื้อเพื่อเก็งกำไร	

	 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี	2553	เศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว

อย่างชัดเจนและวิกฤตการเมืองในประเทศท่ีมีทิศทางไปในทางท่ีดีข้ึน	ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ไทยซ่ึงอยู่ในภาวะตกต่ำเร่ิมฟ้ืนตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึน

ของดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ	 โดยต่อไปคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ	รวมทั้งนโยบายเร่งให้สถาบันการเงินของรัฐ

ปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ	และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ	จะคงดำเนินการต่อไป

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	 2553	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงต่อการ

ลงทุนภาคเอกชน	 และจะส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องได้	 จากรายงาน

การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และหลายสถาบัน	
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ได้คาดการณ์ประมาณการ	อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ	(GDP)	ในปี	2553	

จะเติบโตประมาณร้อยละ	3-4	เป็นการขยายตัวภายใต้เง่ือนไขการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ

โลก	 และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง	 อัตราเงินเฟ้อประมาณ

ร้อยละ	2.5-3.5	อัตราการว่างงานร้อยละ	1.4	และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดร้อยละ	

5.3		ราคาน้ำมัน	75-85	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล

	 แต่อย่างไรก็ตามในปี	2553	ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย	

คือ	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	 และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

ประเทศไทย	 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่าง

ต่อเน่ือง		ซ่ึงประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลของเศรษฐกิจโลก

ที่เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมาก	 ในขณะที่ประเทศ

ในแถบเอเชีย	 ต่างต้องอาศัยตลาดสหรัฐฯในการส่งออกสินค้า	 ทำให้เกินดุลบัญชี

เดินสะพัดในระดับสูงและมีเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	อย่างไร

ก็ตามปัญหา	 Global	 imbalances	 หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร	 ดังนั้น

ปัญหาน้ีจะยังคงอยู่ต่อไปและเป็นความเส่ียงท่ีสำคัญต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

ในระยะยาว	 และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 นอกจากนี้	

การที่เศรษฐกิจโลกจะสามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะต่อไปจำเป็นที่จะ

ต้องมีการปรับสมดุลของอุปสงค์ภายในแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน	โดยประเทศต่างๆ

จะต้องลดการพึ่งพาอุปสงค์ของภาครัฐ	 และพยายามเพิ่มอุปสงค์ของภาคเอกชนขึ้น

มาทดแทนเนื่องจากภาครัฐมีข้อจำกัดทางด้านวินัยการคลัง	 (Fisical	 Policy)	 ที่ไม่

สามารถจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตลอดไป

	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

ที่จะต้องพิจารณาในปี	2553		สรุปได้ดังนี้	คือ

	 1.	 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี	 2553	 ที่ยังคงต้องอาศัยความต่อเนื่อง

อีกระยะหนึ่ง	 ของมาตราการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ	 การเงิน	 การคลัง	 สำหรับ

ประเทศไทยคาดว่ารัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่

จะสิ้นสุดลงในวันที่	28	มีนาคม	2552	ออกไปอีก	เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุน

ให้อุปสงค์ของภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น	ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจ	การบริโภค	

การจ้างงานอย่างต่อเนื่องได้

	 2.	 อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี	2553	หลังจากที่ได้ผ่านช่วง

ต่ำสุดไปแล้วในปี	2552	เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก

และความต้องการเงินทุนภาคเอกชนและภาครัฐ	 ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

การความสามารถในบริโภค	 การลงทุนของภาคเอกชนและครัวเรือน	 โดยเฉพาะ

การซื้อที่อยู่อาศัยและการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินได้บ้าง

	 3.	 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	 และราคาน้ำมันในตลาดโลก	 ซ่ึงเกิด

จากการอ่อนตัวของค่าเงิน	 ดอลลาร์สหรัฐ	 และความต้องการของประเทศต่างๆ	

ในช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตัว	 	 โดยเฉพาะความต้องการของเศรษฐกิจจีน	 	 อินเดีย	 และ

ประเทศในภูมิภาคเอเซีย		อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหา

ริมทรัพย์ได้	ซึ่งต้องดำเนินการปรับตัวในการบริหารต้นทุนในการดำเนินโครงการ

	 4.	 ความยั่งยืนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก	 และเสถียรภาพการเมืองภายใน

ประเทศ	

	 กล่าวโดยสรุป	 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งต้อง

สร้างเสถียรทางการเมือง	 และการทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริโภค	 การลงทุน	

การจ้างงาน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิต	 รวมทั้งการกระตุ้นการส่งออก	

ขณะที่ธุรกิจต้องพยายามในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโต	 โดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญและความสามารถไม่เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น	 ยังมองไปถึงตลาด

ต่างประเทศท่ียังคงมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งและเติบโต	 ท่ามกลางความ

ผันผวน	 เช่น	 จีน	 อินเดีย	 เวียดนาม	 และอินโดนีเซีย	 เพื่อการนำพาธุรกิจ	

ให้ผ่านพ้นวิกฤติ	หรือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส	ภายใต้ความกดดันของภาวะทาง

การเงินโลก	ที่มีความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ต่อไป		
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1.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทฯ	และธุรกิจของบริษัทฯ
	 1.1	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคา

รพาณิชย์

	 	 เนื่องด้วยลูกค้ามากกว่าร้อยละ	90	ของบริษัทฯ	จะซื้อบ้านและที่ดิน	โดย

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาชำระค่าบ้านและที่ดินที่เหลือในวันโอน	 ดังนั้นถ้า

ธนาคารพาณิชย์	 หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์	 ไม่มีนโยบายในการขยายหรือ

ต้องการควบคุมการปล่อย	 หรือต้องการลดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในส่วนนี้ก็จะมี

ผลกระทบกับลูกค้าเนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนค่าบ้านและที่ดิน

ในส่วนที่เหลือได้		ซึ่งจะเป็นการไปจำกัดอำนาจซื้อของลูกค้า	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

รายได้ของบริษัทฯ	โดยตรง

	 	 ในการนี้	 บริษัทฯ	 จึงได้มีแบบฟอร์มให้พนักงานขายกรอกข้อมูลเบื้องต้น

ที่สำคัญของผู้ซื้อบ้านเมื่อแสดงความจำนงในการจองบ้านและขอกู้เงิน	 เพื่อนำส่ง

ธนาคารฯ	เพื่อให้ให้ความเห็นเบื้องต้น	(Pre-Approved)	จากธนาคาร	ภายใน	7	วัน	

ทำการ		ว่าจะสามารถให้เงินกู้ได้หรือไม่		เพ่ือลดความเส่ียงของท้ังผู้ซ้ือบ้านและบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	ยังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการ

กำหนดนโยบายต่างๆ	ของธนาคารที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	

และปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งได้มีการเจรจา

ร่วมกับธนาคารพาณิชย์	และธนาคารอาคารสงเคราะห์	ในการอำนวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร	 และจัดหามาตรการในการสนับสนุน

ลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว

 

	 1,2	ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนการก่อสร้าง

	 เน่ืองจากการขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ		ส่วนใหญ่เป็นการขายบ้านและท่ีดิน

ให้ลูกค้า	 ก่อนที่จะทำการลงมือสร้างบ้าน	 ดังนั้นถ้าหากเกิดความผันผวนของราคา

วัสดุก่อสร้าง	 หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างแรงงาน	 ภายหลังจากที่บริษัทฯ	

ปัจจัยความเสี่ยง

ได้กำหนดราคาขาย	 และได้มีลูกค้าจองซื้อบ้านและที่ดินไปแล้ว	 ผลต่างจากการ

ปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว	 หรือแม้กระทั่งผลกระทบจากการผลิตบ้านได้ต่ำกว่าที่ได้

ประมาณการไว้	 ย่อมจะทำให้ต้นทุนการขายของบริษัทฯสูงขึ้น	 ทำให้อัตรากำไร

ขั้นต้นของบริษัทฯ	ลดลง	

	 วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญยิ่ง	ราคาของวัสดุก่อสร้างหลัก	

หลายส่วนได้มีการปรับราคาเพิ่ม	 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการ

วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น	 ทั้งที่ใช้ในภาคอสังหาริมทรัพย์และในการก่อสร้างโครง

การสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ	 การที่ราคาวัสดุก่อสร้างในตลาดโลกปรับสูงขึ้น

อย่างมาก	 รวมถึงการที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น	 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักปรับ

ราคาขึ้น	 ทั้งแร่เหล็ก	 ทองแดง	 ถ่านหิน	 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต	

และต้นทุนการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	 ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นและท้ายสุดทำให้

บริษัทฯ	มีต้นทุนสูงขึ้น	บริษัทฯ	อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทันทีหรือในกรณี

ที่บริษัทฯ	สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าว	ก็อาจส่งผล

กระทบต่อปริมาณการขายที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ	 และเหตุดังกล่าวจะมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	และผลการดำเนินของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 การที่มีผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

อาจทำให้ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจำนวนไม่พอกับความต้องการ	 ซึ่งหากเหตุการ

ณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและบริษัทฯ	 ไม่สามารถหาซื้อวัสดุก่อสร้างได้ทันในเวลาที่กำหนด

หรือเพียงพอกับความต้องการของบริษัทฯ	 หรือถ้าหากบริษัทฯ	 ไม่สามารถหาซื้อ

วัสดุก่อสร้างได้เลย	 จะทำให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบใน

เวลาที่กำหนดหรือตามจำนวนที่ต้องการ	หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้เลย	ซึ่ง

จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ	ด้วยเช่นกัน

	 แต่จากการที่บริษัทฯ	 มีกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็วสามารถสร้างบ้าน

ทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้ภายใน	45-70	วัน	ตามลำดับ	ช่วยลดความเสี่ยง
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ลงได้ในระดับหนึ่ง	 โดยบริษัทฯ	 สามารถกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างที่จะต้องใช้ใน

ระยะเวลา	2-3	เดือนล่วงหน้าได้	การกำหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทุนดังกล่าว	

ในส่วนของอาคารชุด	บริษัทฯ	ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้าง

ที่ยาวนานขึ้น	 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยง	 ตั้งแต่ปี	 2549	 เป็นต้นมา	

บริษัทฯ	 ได้ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่ม

วัสดุก่อสร้างหลักทั้งหมดเพื่อให้บริษัทฯ	 มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี	 และ

นโยบายดังกล่าวยังเป็นการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ด้วย	 และจัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ

ก่อสร้างหลักเป็นประจำทุกเดือน	 พร้อมทั้งคำนวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย	 เพื่อ

พิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน	

 1.3	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง

	 จากวิธีการก่อสร้างของบริษัทฯ	ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตั้ง

ณ	สถานที่ก่อสร้าง	โดยมีแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ	(Precast		Concrete		Panel)	

เป็นโครงสร้างหลัก	 และบริษัทฯ	 เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ	

ด้วยตัวเอง	โดยบริษัทฯ	มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	(Foreman)	ของบริษัทฯ	

ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความ

ชำนาญเฉพาะด้าน	หรือผู้รับเหมาแรงงาน	เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วน

งาน	เช่น	งานฐานราก	งานติดตั้งชิ้นส่วนอาคาร	งานปูพื้นกระเบื้อง		งานหลังคา	

และงานสี		เป็นต้น		โดยวิศวกร	และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทฯ	เป็นผู้วาง

แผนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับเหมาดังกล่าว

	 ในขณะนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก	

รวมทั้งมีงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก	 จึงอาจจะ

เกิดภาวะขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้	 ซึ่งหากบริษัทฯ	

ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้านเพ่ือเข้าดำเนินงานในโครงการ

ของบรษิทัฯ	ได	้อาจทำใหง้านกอ่สรา้งของบรษิทัฯ	ลา่ชา้หรอืไมเ่สรจ็สมบรูณแ์ละทำให้

บริษัทฯ	 ไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถ

โอนได้เลย		อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาแรงงาน	และแรงงานฝีมือที่อยู่ในอุตสาหกรรมใน

ขณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก	อัตราค่าจ้างของบริษัทฯ	ก็เป็นราคาตลาดที่สมเหตุสมผล	

มีการจ้างงานต่อเนื่อง	และสม่ำเสมอ	ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งของการจ้างรับ

เหมาแรงงาน	และมีการจ่ายชำระค่าจ้างในระยะเวลาสั้น	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทาง

การเงินของผู้รับเหมา	 จึงทำให้มีผู้รับเหมายินดีที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ	 เป็นจำนวน

มาก	ในขณะนี้มีผู้รับเหมาที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ	ประมาณ		2,100	ราย	และเพื่อ

ลดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ยังใช้นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะ

ด้านและมีการติดตามให้มีการว่าจ้างเป็นประจำ	และสำหรับงานพิเศษที่มีมูลค่ามาก	

และต้องการความรวดเร็ว	เช่น	งานสะพาน	งานซุ้มประตู	งานสโมสร	สระว่ายน้ำ	

บริษัทฯ	 จะใช้วิธีการประมูล	 และทำสัญญาจ้างเช่นเดียวกับงานจัดซื้อวัสดุหลัก	

เพ่ือให้ได้้ผู้รับเหมาท่ีมีความสามารถ	ส่งมอบผลงานได้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ	ต้องการ	

พร้อมทั้งเงื่อนไขและราคาที่อยู่ในงบประมาณที่บริษัทฯ	วางแผนไว้	

	 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นในปี	 2552	 บริษัทฯ	 ได้มีการจ้างเหมางานแบบ

เบ็ดเสร็จเป็นครั้งแรกในการก่อสร้างตึกสูงหรือคอนโดมิเนียม	 เพื่อเป็นการลดความ

เส่ียงในการขยายกำลังการผลิตหรือก่อสร้างรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของ

บริษัทฯ	ในอนาคต

 1.4	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้	และความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงาน

	 เนื่องด้วยกระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ	เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้าง

ผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์	หรือ	Tunnel	Technology	

และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก	 ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้าง

แบบใหม่	ดังนั้นบริษัทฯ	ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์	ความรู้ความสามารถ	
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ความชำนาญ	และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรและ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ดังกล่าว	อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ	ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู้	และความสามารถให้กับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง	จัดให้มีการว่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมมีการจัดกิจกรรมแรงงาน

สัมพันธ์		เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ต่อเนื่อง	ทำให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	

และความชำนาญอยู่อย่างสม่ำเสมอ	 มีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับนักศึกษา

ฝึกงาน	 ให้ความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้างรูปแบบใหม่	 เพื่อรองรับการขยายงาน

ในอนาคตของบริษัทฯ	

	 1.5	ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า	 (Land	 Bank)	 ไว้สำหรับการ

ก่อสร้างโครงการต่างๆ	ในอนาคต	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นว่าการซื้อที่ดินเปล่าโดยยัง

ไม่มีแผนการก่อสร้างโครงการที่ชัดเจนจะทำให้บริษัทฯ	 มีภาระต้นทุนทางการเงิน	

ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ	ได้	โดยที่ผ่านมา	

บริษัทฯ	จะซื้อที่ดินต่อเมื่อบริษัทฯ	มีความประสงค์ที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น	

ซึ่งเมื่อบริษัทฯ	ต้องการซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการ	บริษัทฯ	อาจต้องซื้อที่ดินในราคา

ที่สูงกว่าที่บริษัทฯ	กำหนด	หรืออาจไม่สามารถซื้อที่ดินได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ	

หรืออาจไม่สามารถซื้อที่ดินได้เลย	 ซึ่งในกรณีดังกล่าว	 จะส่งผลกระทบทำให้

บริษัทฯ	 มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงขึ้น	 เนื่องจากต้นทุนคงที่ของโรงงานผลิตแผ่น

ผนังสำเร็จรูปที่จะสูงถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามจำนวนที่ต้องการ	 หรืออาจไม่

สามารถก่อสร้างโครงการใดๆ	 ได้เลย	ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ

ดำเนินธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	

	 การดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ผ่านมาของบริษัทฯเป็นการจัดซื้อผ่านนายหน้า

ค้าที่ดินหลายราย	 ตามราคาตลาดที่เหมาะสม	 จากนั้นนำมาพัฒนาด้วยต้นทุนการ

ผลิตที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	ดังนั้นราคาที่ดินที่ซื้อมาในราคาตลาด	จะสะท้อน

ไปในราคาขายบ้านและที่ดินของบริษัทฯ	 ซึ่งก็จะต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป	 โอกาสใน

การขายของบริษัทฯ	 จึงมีมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	 ดังนั้นบริษัทฯมีโอกาสใน

การจัดซื้อที่ดินได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	 ประกอบกับการจ่ายชำระค่าที่ดิน

ที่ตรงเวลา	 นายหน้าที่ดินจึงมีความยินดีที่จะเสนอขายที่ดินให้กับบริษัทฯ	 	 ปัจจุบัน

บริษัทฯ	มีนายหน้าจัดหาที่ดินให้กับบริษัทฯ	ประมาณ	10	ราย	อีกทั้งการที่บริษัทฯ	

มีการขยายรูปแบบการพัฒนาเป็นบ้านในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา	

ทำให้บริษัทฯ	 มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินให้เหมาะสมกับรูปแบบ

โครงการที่หลากหลายมากขึ้น

 1.6	ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด

	 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย	จึงอยู่ภายใต้

กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ	 ที่เข้มงวด	 ซึ่งต้องมีการขอใบอนุญาตในการจัดสรร

ที่ดิน	 ใบอนุญาตค้าที่ดิน	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	 จากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องอีกด้วย	 ในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่	 ก็จะต้องจัดทำรายงาน

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ	 ดังกล่าว	 ดังนั้นหากหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาตต่างๆ	 ให้แก่บริษัทฯ	 ล่าช้า	 หรือไม่ออกใบอนุญาตที่เกี่ยว

ข้องให้แก่บริษัทฯ	 อาจทำให้บริษัทฯ	 ดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนด	 หรือ

อาจไม่สามารถดำเนินโครงการได้เลย	 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ

ดำเนินธุรกิจ	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ได้	

	 ดังน้ัน	การกำหนดหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย	ข้อกำหนด	หรือนโยบายใดๆ	

ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 เช่น	 การที่จะนำกฎหมายการจัดการดูแลผลประโยชน์

ของคู่สัญญา	 (Escrow	 Account)	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
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	 	 เม่ือมาตรการดังกล่าวส้ินสุดลงจะส่งผลต่อต้นทุนของบริษัทฯ	 รวมถึงกำลังซ้ือของผู้บริโภค	 	 นอกจากน้ันบริษัทยังอาจมีความเส่ียงจากการส่งมอบไม่ทันในระยะเวลาดังกล่าว

ต่อลูกค้าบริษัทฯ	ซึ่ง	ในการนี้	บริษัท	ฯ	ได้พยายามลดความเสี่ยง	ด้วยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	เพื่อการก่อสร้างให้เสร็จทันพร้อมโอนภายใน	31	พฤษภาคม	2553

ฝ่ายนิติบัญญัติจากภาครัฐเพื่อประกาศเป็นกฏหมาย	 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนด

บังคับมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 นำเงินดาวน์	 หรือค่างวด

ทีไ่ดร้บัชำระจากผูซ้ือ้มาใชใ้นการดำเนนิธรุกจิ	แตจ่ะตอ้งเกบ็เงนิจำนวนดงักลา่วไวใ้น

บัญชีดูแลทรัพย์สินแยกต่างหาก	 ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่

เพียงพอ	 หรือต้องมีแหล่งเงินกู้ที่มากพอที่จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ	 ซึ่งถ้าหาก

บริษัทฯ	ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอ	หรือ

กู้เงินได้แต่มีอัตราดอกเบี้ยสูง	 ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ได้

	 ในการนี้บริษัทฯ	ได้มีคณะทำงานศึกษาแนวทางการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและมีการประชุม	 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่เป็นประจำ	

ในส่วนเฉพาะกับกฎหมาย	Escrow	Account		ก็มีผลกระทบกับบริษัทฯ	ไม่มากนัก	

เนื่องจากสำหรับสินค้าทาวน์เฮ้าส์	และบ้านเดี่ยว	บริษัทฯ	มีระยะเวลาในการเรียก

เก็บเงินดาวน์ที่สั้นเพียง	3	-	46	เดือน	และในอัตราส่วนที่ไม่มากนัก	บริษัทฯ	พึ่งพิง

เงินทุนของบริษัทฯค่อนข้างสูง	 มีสัดส่วนการกู้ยืมเงินที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	สำหรับตลาดอาคารชุด	ซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวน์ที่

ยาวกว่าบริษัทฯ	 ก็มีนโยบายในการบริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถพึ่งพิงเงินทุนของ

ตนเองได้	 และจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดย

ตรงจากสถาบันการเงิน

	 1.7	ความเสี่ยงเรื่องมาตรการภาษีในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่

จะสิ้นสุดลง

	 	 เนื่องจากมาตรการภาษีที่รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งจะส้ินสุด

ลงตามตาราง		คือการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ	จาก	3.3%	เป็น	0.11%,		ค่าธรรมเนียม	

การโอน	จาก	2%	เป็น	0.01%	และค่าธรรมเนียมการจดจำนอง	จาก	1%	เป็น	0.01%

ขณะนี้	

0.11%

0.01%

0.01%

อัตราใหม่

3.3%	หลัง	28/3/53

2%	หลัง	31/5/53

1%	หลัง	31/5/53

ส่วนต่าง

3.19%

1.00%

0.99%

      ประเภท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ผู้จ่าย	/	ฐาน

บริษัท	/	บนฐานราคาขายหรือราคาประเมิน	

(แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)

บริษัท	และ	ผู้ซื้อบ้าน	อย่างละครึ่งบนราคาประเมิน

ผู้ซื้อบ้าน	/	บนฐานราคามูลค่าที่จดจำนอง
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ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

	 ในปี	 2552	 บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศ	 โดยได้เริ่ม

ดำเนินการใน	2	ประเทศ	คือ	เมืองบังกาลอร์	สาธารณรัฐอินเดีย	และเมืองไฮฟอง	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะลงนามในสัญญาร่วมทุน

กับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในอีก	3	เมือง	คือ	เมืองเชนไน	

และเมืองมุมไบ	สาธารณรัฐอินเดีย	และ	เมืองฮูลูมาเล่	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	

	 โดย	ณ	สิ้นปี	2552	บริษัทมีสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ	จำนวน	337	

ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.8	 ของสินทรัพย์รวม	 ในอนาคตถ้าการเจรจาแผนการ

ร่วมลงทุนดังกล่าวสัมฤทธิผล	 คาดการณ์เงินลงทุนในต่างประเทศต่อสินทรัพย์รวม

จะเพิ่มเป็นประมาณร้อยละ	10	ในระยะเวลา	1-2	ปี	ข้างหน้า	และในระยะยาวถ้า

การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศประสบความสำเร็จ	 บริษัทมีแผนการ

ขยายการลงทุนให้สัดส่วนจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	40	

	 เนื่องจากธุรกิจพัฒนาโครงอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัย

ความรู้ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจ		ความเข้าใจในความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ละ

ประเภทและในแต่ละเมือง		ตลอดจนต้องเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่		รสนิยม	และ

ระดับรายได้ของประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ		นอกจากนี้	กฎระเบียบและการขออนุญาต

ก่อสร้างและขออนุญาตจัดสรรก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง	 	 ดังนั้น	

บริษัทฯ	จึงได้ดำเนินการศึกษาและขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ	อย่างระมัดระวัง

รอบคอบ

	 ความเสี่ยงท่ีสำคัญในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	อาจจำแนกได้ดังต่อไปน้ี	

 

1)	 ความเสี่ยงจากการขาดความรู้ความเข้าใจในภาวะการแข่งขันและความ

ต้องการที่อยู่ในแต่ละเมืองที่ดำเนินธุรกิจ	

	 ประเด็นนี้	ทางบริษัทได้จัดให้มีการศึกษาและวิจัยตลาดโดยทีมงานของบริษัท	

ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ทำการ

วิจัยและศึกษาตลาด	เพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละเมือง	มีตลาดที่บริษัทสามารถนำความ

ชำนาญและมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั้นๆ	 ได้		

และเป็นตลาดที่มีศักยภาพและความมีความต้องการที่อยู่อาศัย	เพื่อรองรับการขยาย

ธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต		

	 2)	ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินในทำเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสม	 ซึ่งเป็

นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาโครงการ		

	 ประเด็นนี้	 ทางบริษัททราบดีว่ามีความเสียเปรียบในฐานะที่เป็นบริษัทต่าง

ชาติ	 อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซื้อที่ดิน	

ดังนั้น	 บริษัทจึงได้สร้างความสัมพันธ์กับนายหน้าค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในแต่

ละเมือง	 เพื่อให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ที่สนใจขายที่ดิน	 ตลอดจนเป็นผู้ที่รวบ

รวมที่ดินให้ได้ขนาดที่บริษัทต้องการ		นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ผู้ร่วมทุนเป็นฝ่ายช่วย

สรรหาที่ดินมานำเสนอให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

	 3)	ความเสี่ยงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง		

	 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะยังคงใช้การก่อสร้างที่เป็นระบบผนังรับน้ำหนัก	

ซึ่งจะทำให้งานนก่อสร้างรวดเร็วและมีคุณภาพดังเช่นที่ประสบความสำเร็จใน

ประเทศไทย	 	 ซึ่งเป็นระบบที่แรงงานในเมืองที่บริษัทดำเนินธุรกิจอาจจะไม่คุ้นเคย		
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ดังน้ันบริษัทจึงมีแผนงานท่ีจะนำผู้ควบคุมงานและช่างฝีมือจำนวนหน่ึงจากประเทศไทย

ไปควบคุมงานก่อสร้างในระยะเริ่มต้น	 เพื่อให้แรงงานในเมืองนั้นๆ	 ได้มีโอกาส

เรียนรู้กระบวนการก่อสร้างและมาตรฐานคุณภาพของการก่อสร้างของบริษัท

	 4)	ความเสี่ยงด้านนโยบายการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน	 (Capital	

Control)	ของทางราชการในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจ	 

	 ประเด็นนี้	 	 เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท	 	 ซึ่งอาจจะมี	

ผลกระทบในกรณีที่บริษัทต้องการส่งกลับเงินปันผลที่ได้จากการดำเนินงานหรือการ

นำเงินให้กู้ยืมหรือเงินทุนกลับประเทศไทย		ซึ่งจากการศึกษาโดยการว่าจ้างที่ปรึกษา

ยังไม่พบข้อห้ามหรือข้อกำหนดเงื่อนไขที่จะไม่อนุญาตให้นำเงินทุนออกจากแต่ละ

ประเทศที่บริษัทไปลงทุน		

	 ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสาธารณรัฐอินเดีย	 ที่ระบุให้บริษัทต่างชาติเมื่อ

นำเงินลงทุนเข้าในประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	จะต้องคงเงินทุน	

ไว้ไม่น้อยกว่า	3	(สาม)	ปี		เมื่อพ้นจากระยะเวลา	3	ปีนั้นแล้วไม่มีข้อจำกัดในการ

นำเงินลงทุนกลับประเทศแต่อย่างใด

	 สำหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ให้ระบุขนาดของเงินลงทุนที่จะนำ

เข้าประเทศไว้ในเงื่อนไขการเข้าลงทุนและอายุของโครงการลงทุน	ภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการก็ไม่ได้ระบุข้อห้ามการนำเงินทุนกลับ

	 สาธารณรัฐมัลดีฟส์	ก็ไม่มีข้อจำกัดในการส่งเงินตราต่างประเทศออกจากการ

เข้าไปลงทุน

	 ในส่วนของเงินปันผลและดอกเบี้ย	เงินกู้ยืม	ทั้งสามประเทศดังกล่าวไม่มีข้อ

จำกัดระบุไว้	และเมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา	ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลง

การจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน		จึงพอจะประเมินได้ว่า	

ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คงไม่สูงมากนัก

 5)	ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดำเนินธุรกิจและการขออนุญาตจากหน่วย

งานราชการ

	 สำหรับประเด็นนี้	บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามระเบียบปฏิบัติของ

ทางราชการในแต่ละท้องถิ่น		โดยทางผู้ร่วมทุนท้องถิ่นจะสนับสนุนและทำหน้าที่ติด

ต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ		

	 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนโดยบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นท้ังหมด	 	 บริษัทก็ได้ว่าจ้าง

บริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความชำนาญในการดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการให้แทน

	 6)	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัท	แบ่งการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจาก

การลงทุนออกเป็นสองส่วน	คือ

	 ส่วนแรกจากการลงทุน	ในส่วนเงินลงทุนที่นำไปลงทุนในต่างประเทศ	บริษัท	

มีแผนที่จะลงทุนในระยะยาว		บริษัทจัดให้มีทีมงานติดตามความผันผวน	และเลือก

ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในกรณีที่เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวน

อย่างมาก

	 ส่วนที่สองในกรณีที่จะมีเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในประเทศไปยังบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ	 จะใช้เงินสกุลสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลหลัก	 และทำสัญญาซื้อขายเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 เป็นการล่วงหน้า	 เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	

ปัจจุบันยังไม่เกิดรายการดังกล่าว
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ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ

1.	ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	 อยู่ภายใต้การควบคุม
ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด	คือ	กลุ่มนายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	ซึ่งถือหุ้น

ในบริษัทฯ	จำนวน	1,690,084,100	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	76.6	ของทุนชำระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	31	ธันวาคม	2552	(โดยได้รวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นของบริษัทฯ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		ไม่มียอดคงเหลือใบสำคัญแสดง

สิทธิ		ที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(PS-WA)	แล้ว		

 	 ทั้งนี้	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้น

ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ	 ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	 และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

หมายเหตุ    
(ก) ไม่มีการถือหุ้นแทนกลุ่มนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นอกจากลำดับที่ 1
(ข) กลุ่มครอบครัว วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประกอบด้วย 1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 2) นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 3) ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 4) นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
5) นายจำลอง พรมสวัสดิ์ 6) น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ 7) นายถาวร วิจิตรพงศ์พันธุ์ 8) น.ส อัญชลี วิจิตรพงศ์พันธุ์ 9) นางพัดชา วิจิตรพงศ์พันธุ์      

	 ลำดับ	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	(ก)	 จำนวนหุ้น	 ร้อยละ
	 1	 	 	 		 1,690,084,100		 76.58%
 2      106,000,000  4.80%
 3     44,838,100  2.03%
 4     28,196,900  1.28%
	 5	 	 	 	 	23,863,520		 1.08%
	 6	 	 	 	 	23,549,700		 1.07%
 7      17,138,000  0.78%
	 8	 	 	 		 14,408,000		 0.65%
	 9	 	 	 	 	10,578,000		 0.48%
	 10	 	 		 		 10,000,000		 0.45%
	 	 รวม	10	อันดับแรก	 	 1,968,656,320		 89.21%
	 	 จากหุ้นทั้งหมด	 	 2,206,812,000		 100.00%

ครอบครัววิจิตรพงศ์พันธุ์	(ข) 
กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน	
Chase	Nominees	Limited		
สำนักงานประกันสังคม	
ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	
Somers	(U.K.)	Limited	
American	International	Assurance	
ครอบครัวนิยมเสถียร	(สุวัฒน์,	วลัยยา,	เสาวลักษณ์)
กองทุนไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล	70/30	
บล.	ภัทร	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 นอกจากนี้	 นายทองมา	 วิจิตรพงศ์พันธุ์	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 ยังดำรง

ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ	และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ		ดังนั้น	

ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
	 	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียนตามหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด	ลงวันที่	4	ธันวาคม	2552	จำนวน	2,224,753,400	
บาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน	 2,224,753,400	 หุ้น	 มูลค่าตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	
โดยมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น	 2,206,812,000	 บาท	 โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน		
2,206,812,000	หุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 	 	

	 	 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	 10	 รายแรก	 วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดในวันที่	
30	ธันวาคม	2552	มีดังนี้		
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ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

	 	 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ	 รวมกันได้ไม่เกิน

ร้อยละ	40	ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	หุ้นของบริษัทฯ	

ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ	7.1	ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ	
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นโยบายและการจ่ายเงินปันผล 

	 	 คณะกรรมการบริษัท	อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ	โดย

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 และเน่ืองจากสภาวิชา

ชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่	 26/2549	 เรื่อง	 การปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 44	 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย	โดยกำหนดให้บริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 โดยใช้วิธีราคาทุนจากเดิมท่ีกำหนด	 ให้ใช้วิธีการรับรู้ส่วน

ได้เสียเท่านั้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่	 1	

มกราคม	 2550	 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิ	 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

กับงบการเงินรวมต่างกัน	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	 คณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุม

ครั้งที่	5/2550	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2550	ได้มีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 30.0	 ของกำไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ	 ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ	 ทั้งหมดแล้ว	 อย่างไร

ก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับแผนการ

ลงทุน	 ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	 ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร

 

	 	 สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน	บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปัน

ผลให้บริษัทฯ	จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ	

มาพิจารณาประกอบกันดังนี้	 ได้แก่	 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ย่อย	สภาพคล่องของบริษัทย่อย		การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

งานของบริษัทย่อย

	 	 นอกจากนี้	ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิ

จากกิจการของบริษัทฯ	ที่บริษัทฯ	ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

BOI	ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไป

รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	 และบริษัทฯ	 ไม่มีหน้าที่หักภาษี	 ณ	 ที่จ่ายในเงิน

ปันผลดังกล่าว

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่ปี 2549 มีดังนี้

สำหรับผล

การดำเนินงาน

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

3,621.83

2,373.37

1,269.88

1,303.28

ทุนสำรองตาม

กฎหมาย	(ล้านบาท)

-

- 

2.33

-

อัตราร้อยละของ

การจ่ายเงินปันผล

33.33

30.64

37.87

33.36

จำนวนเงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)

1,213.75

724.90

480.91

434.77

เงินปันผลต่อหุ้น

0.55

0.33

0.22

0.20

วันที่จ่ายเงินปันผล

13	พ.ค.	2553	

23	เม.ย.	2552

8	พ.ค.	2551

4	พ.ค.	2550
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การถือหุ้นบริษัทในเครือ
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โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ระบุว่า		คณะกรรมการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	

กรรมการอย่างน้อย	 5	 คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	 	 ทั้งนี้	 ในการดำเนินกิจการนั้น	 กรรมการ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยปัจจุบัน	คณะกรรมการของบริษัทฯ	(ตามหนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย์	 ลงวันที่	 25	 ธันวาคม	 2552	 ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา	 68	

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จำกัด	 พ.ศ.	 2535	 และตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง	 มีจำนวน	 11	 ท่าน	

ประกอบด้วย

1.		ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.		นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์
 รองประธานกรรมการ

3.		นายณรงค์	มาณวพัฒน์ 
	 กรรมการ	(ลาออกเมื่อ	1/2/2553)

4.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	
	 กรรมการ

5.	นางรัตนา	พรมสวัสดิ์	
	 กรรมการ

6.	นายปิยะ	ประยงค์	
	 กรรมการ

7.	นายเมธา		จันทร์แจ่มจรัส 
	 กรรมการ

8.		นายครรชิต	บุนะจินดา	 
	 กรรมการ

9.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
	 ดร.ตรึงใจ	บูรณสมภพ	
	 กรรมการอิสระ

10.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์
	 กรรมการอิสระ

11.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	
	 กรรมการอิสระ
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

	 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ	 คือ	 นายทองมา	 วิจิตรพงศ์พันธุ์	

หรือ	 นางรัตนา	 พรมสวัสดิ์	 ลงลายมือชื่อร่วมกับ	 นายณรงค์	 มาณวพัฒน์เมธา		

จันทร์แจ่มจรัส	 หรือ	 นายปิยะ	 ประยงค์	 หรือ	 นายประเสริฐ	 แต่ดุลยสาธิต	

รวมเป็นสองคน	พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์

สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัท	

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการดำเนินการ	 เช่น	 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ	กำหนด	เป็นต้น

	 2.	 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน	กลยุทธ์

ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

	 3.	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พ.ศ.	2535	และกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	 ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ออกตามวาระ

	 4.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	รวมถึงประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่

เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

	 5.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	

รวมถึงประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 6.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร	โดยเลือกจากกรรมการ	หรือ	ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต	 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรม

การบริหาร

	 7.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 8.	 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ	ได้

	 9.	 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ	 ภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการบริษัท	หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ	และ/หรือ

ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ	ได้
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	 10.	พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เว้นแต่

รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการพิจารณาอนุมัติ

ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	และ/หรือประกาศ	

ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 11.	พิจารณาอนุมัติการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	และ/หรือประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 12.	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เมื่อเห็นว่า

บริษัทฯ	 มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป	 ให้คณะกรรมการบริษัท	

เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้	

โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย	

ทั้งนี้	คณะกรรมการของบริษัทฯ	จะต้องประชุมกันอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	

 

	 ท้ังน้ี	 การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	

จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ	 หรือมอบอำนาจช่วงท่ีทำให้คณะกรรมการบริษัท	

หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท	 สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ

บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	

และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	
	 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท	

นั้น	จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	 1.	 ในการดำเนินงานของบริษัทฯ	ให้มีคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

	 2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท	ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 (2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคล

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียง

ใดไม่ได้

 (3)	บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ

เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี	

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุม	เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 3.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคร้ัง	ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง

จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น	 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	กรรมการ

ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ	 นั้นให้

จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้

ออกจากตำแหน่ง	 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

ตำแหน่งอีกได้
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	 4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง	 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	 โดย

การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

	 5.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ  
	 คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำนวน	4	ท่าน		ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(ตลท.)

ประกาศกำหนดไว้กล่าวคือ	 ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำหนดคุณ

สมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

	 1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท		

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2)	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง		

พนักงาน	 หรือ	 ที่ปรึกษา	 ที่ได้เงินเดือนประจำ	 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท		

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 3)	 เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดา	 มารดา	 คู่สมรส	 พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้ง

คู่สมรสของบุตร		ของผู้บริหาร		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		ผู้มีอำนาจควบคุม	หรือ	บุคคลที่

จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย	

	 4)	 เป็นกรรมการท่ีไม่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม		หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน		รวมทั้งไม่เป็น	หรือ	เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือ	ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท	 	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 	 หรือ	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก	รวมถึงการทำรายการทางการค้าท่ีกระทำ

เป็นปกติ	 เพื่อประกอบกิจการ	 การเช่า	 หรือ	 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์	หรือ	บริการ	หรือ	การให้	หรือ	รับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับ	หรือ	ให้กู้ยืม	ค้ำประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึง

พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน		ซึ่งเป็นผลให้บริษัท	หรือ	คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง

ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	 หรือ	 ตั้งแต่	 20	

ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	 ทั้งนี้	 การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	 1	 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5)		เป็นกรรมการที่ไม่เป็น	 หรือ	 เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ
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ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือ	 หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี	

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท			บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 6)	 เป็นกรรมการที่ไม่เป็น	หรือ	เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึง

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 หรือ	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 	 	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 	 หรือ	 นิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึง

การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือ	หุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 7)	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น	เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ

บรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอื	ผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั

	 8)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ

การดำเนินงานของบริษัท

	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ	

1)	 –	 8)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท		บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน	

หรือ	 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	

(collective	decision)	ได้
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1
2 3

1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ	บูรณสมภพ	
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	
	 กรรมการตรวจสอบ

3.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	
	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 ซึ่งมี

คุณสมบัติตามมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จำกัด	 พ.ศ.	 2535	

ประกาศคณะกรรมการ	กำกับตลาดทุน	รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรม

การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก	 ทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

มีจำนวนไม่น้อยกว่า	3	คน	และต้องมีอย่างน้อย	1	คน	ท่ีมีความรู้	ความสามารถ

ด้านบัญชี	 หรือการเงิน	 และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	

ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 1.	 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งและพิจารณา

แก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

	 2.	 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส	ถูกต้องและเพียงพอ

	 3.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี	 หรือ

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท

	 4.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบ

การตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ

มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

	 5.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และให้ความเห็น

ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

	 6.	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร	 รวมถึงการ

สอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและ

รายงานไว้

	 7.	 สามารถเข้าพบผู้บริหาร	ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่

มีข้อจำกัด

	 8.	 สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (เช่น	ฝ่ายกฎหมาย)	 ให้บริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	

และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 9.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	

	 10.	ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	

1	ครั้ง	

	 11.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อให้มั่นใจว่าราย

การดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 12.	จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปี

ของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 12.1			ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท

	 	 12.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 	 12.3	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์	ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 12.4			ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 12.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 	 12.6	 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 12.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	

	 	 12.8	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบ

เขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 13.	ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ใน

กฎบัตร	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 14.	ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	หรือการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุม

ภายใน	 หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท	ให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 3	 ท่าน

โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	

และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด	 ว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	

1	 คน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน	 และมีประสบการณ์

เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	 โดยแต่

ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยครบรอบออกตามวาระการดำรง

ตำแหน่งของกรรมการบริษัท
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1.	นายวีระชัย		งามดีวิไลศักดิ์	
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	นายทองมา		วิจิตรพงศ์พันธุ์	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	นายประเสริฐ		แต่ดุลยสาธิต	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	นายสมบูรณ์		วศินชัชวาล		
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

เมื่อวันที่	28	เมษายน	2548	ใน	เพ่ือทำหน้าท่ีในการดูแลการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ	 ให้เป็นไป	 อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 โดยปัจจุบันคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมการจำนวน	4	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง	
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย		แนวทาง	

และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท		ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง

ต่างๆ	ที่มีผลกระทบ	ต่อบริษัท	ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือ

อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้	
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14 2 53 6คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
	 	 คณะกรรมการบริษัท	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	เมื่อวันที่	

22	 กุมภาพันธ์	 2549	 โดย	 ปัจจุบันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 ประกอบด้วย

กรรมการจำนวน	6	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ	 (1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัท
ภิบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทนนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซึ่งได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
	 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 มีหน้าที่ดูแล	 กำกับและทบทวนหลักเกณฑ์

ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		พิจารณาทบทวน

นโยบาย	 หลักการและ	 แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี	 	 เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยว

ข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	 	 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	

พนักงานของบริษัท		ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติให้มีความ

ต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 	 รายงานต่อคณะกรรมการ	 ของบริษัท

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท		พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ	

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม	 รวมถึงทบทวนและเสนอ

ประกาศข้อความที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ออกสู่สาธารณชน	

1.	นายอดุลย์		จันทนจุลกะ	
	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.	นายทองมา		วิจิตรพงศ์พันธุ์	
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

3.	นายประเสริฐ		แต่ดุลยสาธิต	
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

4.	นายครรชิต		บุนะจินดา		
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

5.	นายวีระศักดิ์		แก้วหนู		
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

6.	นายสมบูรณ์	วศินชัชวาล	(1)	

	 กรรมการบรรษัทภิบาล
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1.	นายวีระชัย		งามดีวิไลศักดิ์		
	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

2.	ดร.พิสิฐ			ลี้อาธรรม	
	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.	นายทองมา		วิจิตรพงศ์พันธุ์	
	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.	นายวีระศักดิ์		แก้วหนู		
	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 คณะกรรมการ

บริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	

28		ธันวาคม	2548	โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ประกอบด้วย	กรรมการจำนวน	4	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 รับผิดชอบการสรรหาคัดเลือก

และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		ประธานกรรมการบริหาร		กรรมการ

ผู้จัดการที่จะแต่งตั้งใหม่หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระหรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น

	 	 นอกจากนั้นยังมีหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน	 แนวทางและวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์อื่นๆ	 สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท		

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย		ประธานกรรมการบริหาร		และ/หรือ	กรรมการ

ผู้จัดการ		และกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล		และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการบริษัท		ประธานกรรมการบริหาร	และ/หรือ	กรรมการผู้จัดการและ

พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่

ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยู่เสมอ
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หมายเหตุ (1) นายครรชิต บุนะจินดา ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551.
 (2) นายเมธา  จันทร์แจ่มจรัส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2552 
 (3) นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทนนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซึ่งได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ชื่อ

1.	ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม

2.	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์

3.	ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	

ดร.ตรึงใจ	บูรณะสมภพ

4.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	

5.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ

6.	นายณรงค์	มาณวพัฒน์

7.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต

8.	นายปิยะ	ประยงค์

9.	นางรัตนา	พรมสวัสดิ์

10.	นายครรชิต	บุนะจินดา	(1)

11.	นายเมธา		จันทร์แจ่มจรัส	(2)

12.นายสมบูรณ์		วศินชัชวาล	(3)

13.นายวีระศักดิ์	แก้วหนู		

คณะกรรมการบริษัท

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

	 7	/	7	 8	/	8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4	/	4	 7	/	7

	 7	/	7	 8	/	8	 -	 -	 8	/	9	 8	/	9	 3	/	4	 4	/	4	 4	/	4	 7	/	7

	 6	/	7	 8	/	8	 12	/	12	 12	/	12	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 6	/	7	 8	/	8	 11	/	12	 11	/	12	 9	/	9	 9	/	9	 -	 -	 4	/	4	 7	/	7

	 7	/	7	 8	/	8	 12	/	12	 12	/	12	 -	 -	 4	/	4	 4	/	4	 -	 -

	 6	/	7	 8	/	8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 7	/	7	 7	/	8	 -	 -	 9	/	9	 8	/	9	 4	/	4	 4	/	4	 -	 -

	 7	/	7	 8	/	8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 7	/	7	 7	/	8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 7	/	7	 7	/	8	 -	 -	 	-	 3	/	3		 2	/	4	 4	/	4	 -	 -

	 3	/	3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -		

	 -	 -	 -	 -	 9	/	9	 7	/	7	 4	/	4	 2	/	3	 -	 -

	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4	/	4	 4	/	4	 4	/	4	 -

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	ในรอบ	ปี	2552	และ	2551

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามทิศทาง	

นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย	 รวมทั้งสร้าง

ความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะ

กรรมการบริหาร	 ซ่ึงมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จำกัด	 พ.ศ.	 2535	

และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ	ตามขอบเขตที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร	 ประกอบด้วย

กรรมการจำนวน	5	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

1 42 53

1.	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	
	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	
	 กรรมการบริหาร

3.	นายเมธา		จันทร์แจ่มจรัส	
	 กรรมการบริหาร

4.	นายปิยะ	ประยงค์	
	 กรรมการบริหาร

5.	นายวีระศักดิ์		แก้วหนู
	 กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ	 เป้าหมาย	 แผนการดำเนินงาน	

กลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ	เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรม

การบริษัท

	 2.	กำหนดแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 และอำนาจบริหารต่างๆ	 ของบริษัทฯ	

เพื่อขออนุมัติ	ต่อคณะกรรมการบริษัท

	 3.	 	ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ	

เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

	 4.	 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดำเนินงาน

ต่างๆ	 การกู้ยืม	 หรือการขอสินเชื่อใดๆ	 จากสถาบันการเงิน	 การให้กู้ยืมเงิน	

ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน	 เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ	 ภายใน

วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	หรือเทียบเท่า

	 5.	กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โดย

ครอบคลุมทั้ง	เรื่องการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงาน

ของบรษิทัฯ	ทีเ่ปน็	คณะผูบ้รหิาร	หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยอาจมอบหมายใหก้รรมการ

ผู้จัดการของบริษัทฯ	เป็นผู้มี	อำนาจแทนบริษัทฯ	ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

	 6.	กำกับดูแล	และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	และอาจ

แต่งตั้ง	 หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะ	กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้	และคณะกรรมการบริหาร

สามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ	ได้

	 7.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ	หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรม

การบริหาร	 หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร	 สามารถอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	 ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	 ตามที่ข้อบังคับของ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยของบริษัทฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การสรรหากรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ	ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
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1.	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	
	 กรรมการผู้จัดการ

2.	นายปิยะ		ประยงค์	
	 รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ	1

3.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	
	 รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ	2

4.	นายเมธา		จันทร์แจ่มจรัส	(1) 
	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

5.	นายสมบูรณ์	วศินชัชวาล			
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน

คณะผู้บริหาร
	 คณะผู้บริหาร	 ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน	จำกัด	พ.ศ.	2535		และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีจำนวน	

8	ท่าน		ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ : ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาผู้ซ่ึงดำรงตำแหน่ง

เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรง

ตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

หรือเทียบเท่า (1) นายเมธา  จันทร์แจ่มจรัส ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2552

6.	นายวีระศักดิ์	แก้วหนู	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบริหาร

7.	นายประเสริฐ		สรรพกิจพิพัฒน์
 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 
8.	นางสาวสุจิตรา		บุปผาเจริญ
	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 1.	 กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการ	 ดำเนินกิจการ	 และ/หรือ	

การบริหารงาน	ประจำวันของบริษัทฯ

	 2.	 ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี	 การเบิกจ่ายเงินใดๆ	

ของบริษัทฯ	หากตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

	 3.	 จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ี

คณะกรรมการ	 บริหารของบริษัทฯ	 อาจจะกำหนดให้	 ทั้งนี้	 โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง	

การคัดเลือก	 การฝึกอบรม	 การว่าจ้าง	 และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ	

ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร	 หรือผู้บริหารระดับสูง	 โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ	

ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

	 4.	 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดำเนินงาน

ต่างๆ	 การกู้ยืม	 หรือการขอสินเชื่อใดๆ	 จากสถาบันการเงิน	 การให้กู้ยืมเงิน	

ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน	 เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ	 ภายใน

วงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท	หรือเทียบเท่า

	 5.	 มีอำนาจอื่นๆ	 ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ตามที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ	และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มอบหมาย

	 6.	 เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ	 กับคณะกรรมการ	

และ/หรือ	คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

	 7.	เจรจา	พิจารณา	เอกสารสัญญาเก่ียวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ	

ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ	 และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	 และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ	 พิจารณา

กลั่นกรองและหาข้อสรุป

	 8.	 มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทำการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนตามที่เห็นสมควรได้	โดยการมอบอำนาจช่วง	และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว

ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้	 และ/หรือให้

เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อกำหนด	 หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารและ/หรือของบริษัทฯ	 หรือกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิก	 เปลี่ยนแปลง	

หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ	ได้

	 ทั้งนี้	การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

นั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติราย

การที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	 ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
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เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 เพื่อทำหน้าที่ดูแลการ

ประชุมของคณะกรรมการบริษัท	 การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ	 ของคณะ

กรรมการบริษัท		เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 	 รวมท้ังสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน

บรรษัทภิบาลที่ดี		ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายไพศาล		รำพรรณ์	

เป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	9	พฤษภาคม	2551	

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 กฎบัตรของคณะกรรมการ

แต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี	(Best	Practices)

	 2.	 แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียว

ข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

	 3.	 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย		ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท

และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูก

ต้องและสม่ำเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

	 4.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท	

รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 5.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ

ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบและนโยบายการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

	 6.	 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและ

ข่าวสารของบริษัท

	 7.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	 หรือผู้บริหาร

และเอกสารสำคัญอื่นๆ	 เช่น	 ทะเบียนกรรมการบริษัท	 หนังสือนัดประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของ

บริษัท		รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 8.	 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร	

(Corporate	Records)	อาทิ	หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล	บริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับ	

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ฯลฯ

	 9.	 ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่

ได้รับการแต่งตั้งใหม่

	 10.	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ	 ตามที่

กฎหมายกำหนด	 หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

59	ปี	

0.068	(1,500,000	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)	
 
 -
 
ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/	กรรมการอิสระ	
 
ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	Erasmus	University,	Rotterdam,	The	Netherlands	
ปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	Erasmus	University,	Rotterdam,	The	Netherlands	
ปริญญาตรี	(เศรษฐศาสตร์)	Erasmus	University,	Rotterdam,	The	Netherlands	
 



ANNUAL REPORT 200969

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

คณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประธานประจำประเทศไทย	กลุ่มบริษัท	จาร์ดีน	แมธทีสัน	(ประเทศไทย)	จำกัด	
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	หลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	
นายกสมาคม	สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
อุปนายก	สภามหาวิทยาลัย	ราชมงคลกรุงเทพ	
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
 
ปี	2544-2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีทีแอนด์ที	จำกัด	(มหาชน)	
ปี	2540-2544	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	
ปี	2538-2540	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	
ปี	2534-2537	ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
ปี	2530-2533	Economist,	Exchange	and	Trade	Relations	Department,		
International	Monetary	Fund,	Washington	DC	
 
Directors	Certification	Program	-	DCP	18/2002	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการผู้จัดการ 
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

52	ปี
 
61.31	(1,353,096,900	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)	
 
พี่ชายนางรัตนา	พรมสวัสดิ์	
 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	รองประธานกรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการบริหาร	/
กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบรรษัทภิบาล	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/
กรรมการผู้จัดการ	
 
ปริญญาตรี	(วิศวกรรมศาสตร์)	/	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด	
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
 
ปี	2541-2547	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เกสรภัตตาคาร	จำกัด	
(ปิดกิจการเมื่อวันที่	28	มกราคม	2548)	
ปี	2528-2536	ผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	สยามเอ็นจิเนียริ่ง	
 
Directors	Certification	Program	-	DCP	51/2004	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
Finance	for	Non-Finance	Directors	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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นายณรงค์ มาณวพัฒน์      
 
กรรมการ

(ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553)
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

58	ปี
       
0.06	(1,372,300	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)	 	 	 	 	 	 	

 -       
       
กรรมการ	 	 	 	 	 	 	 	
      
ปริญญาตรี	(วิศวกรรมศาสตร์)	/	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 	 	 	 	
       
-       
       
ปี	2547-2548	รองประธานบริหาร	(ปฏิบัติการ)	 	 	 	 	 	 	
บริษัท	เค-เทค	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	(มหาชน)	 	 	 	 	 	 	

ปี	2540-2547	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ		 	 	 	 	
บริษัท	เค-เทค	คอนสตรัคชั่น	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	 	 	 	 	 	 	

ปี	2532-2540	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	 	 	 	 	
บริษัท	ฟิลิปป์	ฮอลส์แมนน์	(ไทย)	จำกัด	 	 	 	 	 	 	

ปี	2523-2531	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท	การบินไทย	จำกัด	 	 	 	 	 	
 
ปี	2517-2523	ผู้จัดการโครงการ	/	วิศวกรโครงการ	/	วิศวกรสนาม	 	 	 	 	
บริษัท	พระนครก่อสร้าง	จำกัด	 	 	 	 	 	 	
       
Directors	Certification	Program	-	DCP	67/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	
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นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต    
   
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / 

รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ     

 

 
อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

42	ปี	 	 	 	 	 	 	
  
0.011	(248,600	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)	 	 	 	 	 	
   
-        
 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/		 	 	
กรรมการบรรษัทภิบาล	/	รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ	 	 	 	 	
    
ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ	(การตลาด,	การเงิน))	/	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	 	
ปริญญาตรี	(บัญชี)	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	/	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	 	
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ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

กรรมการ	บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด	 	 	 	 	 	 	 	
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	เวียดนามคอนสตรัคชั่น	จำกัด	 	 	 	 	 	 	
กรรมการ	สมาคมอาคารชุดไทย	 	 	 	 	 	 	 	
กรรมการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 	 	 	 	 	 	 	
กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	 	

ปี	2548-2551	กรรมการ	/		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 	 	 	 	 	
บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	 	 	 	 	 	 	 	

ปี	2545-2548	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 	 	 	 	
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท	ลลิลพร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	(มหาชน)	 	 	 	
     
ปี	2542-2545	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	 	 	 	 	 	
บริษัท	ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์	จำกัด	 	 	 	 	 	 	 	
 
ปี	2536-2542	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	 	 	 	 	 	 	
บริษัท	ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์	จำกัด	 	 	 	 	 	 	 	

Directors	Certification	Program	-	DCP	56/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	
Directors	Accreditation	Program	-	DAP	1/2003	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	สำหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	5	/	2549	สถาบันพระปกเกล้า	
หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่น	10	(RECU	10)	
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นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / 

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

49	ปี

3.66		(80,816,800	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)

น้องสาวนายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรี	(นิติศาสตร์)	/	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ	บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮ้าส์ซิ่ง	จำกัด	

ปี	2546-2548	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด
ปี	2541-2547	กรรมการ	บริษัท	เกสรภัตตาคาร	จำกัด	(ปิดกิจการเมื่อวันที่	28	มกราคม	2548)
ปี	2536-2546	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด
ปี	2529-2544	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	สยามเอ็นจิเนียริ่ง

Directors	Certification	Program	-	DCP	52/2004	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายปิยะ ประยงค์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  

รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

40	ปี

0.012	(263,600	หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552)

 -

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	กรรมการบริหาร	/	รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ

ปริญญาตรี	(วิศวกรรมศาสตร์)	/	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ	บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

ปี	2546	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	สยามเอ็นจิเนียริ่ง
ปี	2545	ผู้ช่วยกรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	สยามเอ็นจิเนียริ่ง

Directors	Certification	Program	-	DCP	59/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการ /  กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

42	ปี

-

-

กรรมการ	/		กรรมการบรรษัทภิบาล

ปริญญาโท	(การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)	/	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาตรี	(วิศวกรรมศาสตร์)	/	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ANNUAL REPORT 200981

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

กรรมการ	บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัล	พลาซา	จำกัด	(มหาชน)
กรรมการ	บริษัท	ทรู	วิชั่นส์	จำกัด	(มหาชน)
กรรมการ	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำกัด	(มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไพรเวทอิควิตี้	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ในเครือลอมบาร์ด	อินเวสเมนต์	กรุ๊ป)
กรรมการร่วม	Asian	Corporate	Governance	Association	ประเทศฮ่องกง

ปี	2534-2545	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายวานิชธนกิจ	/	หัวหน้าคณะทำงาน
ด้านการควบรวมกิจการ	บริษัท	หลักทรัพย์	เมอริล	ลินซ์	ภัทร	จำกัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำกัด)

Directors	Certification	Program	-	DCP	30/2003	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	/		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors	Accreditation	Program	-	DAP	35/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit	Committee	Program	-	ACP	14/2006	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	-	MIR	4/2008	/	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	-	MFR	8/2009	/	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ    

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   

อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

67	ปี
    
0.016	(359,000	หุ้น	ณ	วันที่		30	ธันวาคม	2552)
    
 -    
    
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	
    
ปริญญาเอก	(สถาปัตยกรรม)	เอ	โกล	เด	โบซาร์	ปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	
ปริญญาเอก	(การวางผังเมือง)	มหาวิทยาลัย	ซอร์บอน	ปารีส	ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สาขาการอนุรักษ์พลังงาน	/	สถาบันโซเจสต้า	ประเทศอิตาลี	 	
ประกาศนียบัตรช้ันสูง	สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร	/	สถาบันเบาว์เซนตุ้ม	ประเทศเนเธอร์แลนด์	
ปริญญาโท	(สถาปัตยกรรมเมืองร้อน)	สถาบัน	Pratt	นิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 	
ปริญญาตรี	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	
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ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

ประธานกรรมการ	บริษัท	นนท์-ตรึงใจ	สถาปนิกและนักวางผัง	จำกัด	 	 	 	
ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็นที	อินทีเรีย	ดีไซน์	จำกัด	 	 	 	
ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็นที	เอสเตท	อินเตอร์แนทชั่นแนล	จำกัด	 	 	 	
สมาชิกวุฒิสภา	/	ประธานคณะกรรมาธิการ	ศาสนา	คุณธรรม	จริยธรรม	
ศิลปะและวัฒนธรรม		วุฒิสภา	 	 	 	
    
ปี	2511-2551			ข้าราชการตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ระดับ	11		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 	 	
ปี	2545-2551			ประธานหลักสูตรนานาชาติ	ปริญญาโท-ปริญญาเอก	
“การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว”		มหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 	 	
ปี	2549	-	2550	ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 	 	 	
ปี	2545-2550			กรรมการบริหารและอุปนายกสภาสถาปนิก	 	 	 	
ปี	2547-2549			นายกสโมสร	ซอนต้าสากล	กรุงเทพฯ	7		 	 	
ปี	2539-2543			อธิการบดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร		 	 	 	
ปี	2531-2535			คณบดี	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร		 	 	
ปี	2532-2543			กรรมการควบคุมอาคาร	/	กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน		 	 	 	
ปี	2530-2539			นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง	กองจัดรูปที่ดิน	กรมการผังเมือง	 	 	
ปี	2518-2529			กรรมการ	สมาคมสถาปนิกสยามฯ		 	 	 	
ปี	2510-2511			สถาปนิก	บริษัท	Alfred	Easton	Poor,	New	York,	U.S.A.	 	 	 	
ปี	2509-2510			สถาปนิก	บริษัท	Louis	Berger	Inc.,	สถาปนิก	บริษัท	Ammann	&	Whitney	Int.,	
สถาปนิก	บริษัท	Intaren	Co.,	Ltd	 	 	 	
    
Directors	Certification	Program	-	DCP	67/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	
Directors	Accreditation	Program	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 	 	
Audit	Committee	Program	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		 	 	
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นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์     
  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

47	ปี	 	 	 	 	 	 	 	

0.004	(87,500	หุ้น	ณ	วันที่		30	ธันวาคม	2552)	 	 	 	 	 	 	
 
 -        

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 	 	 	 	 	 	

ปริญญาตรี	(พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)	/	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	 	 	
   
        
กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	เอ้าท์ซอสซิ่ง	โซลูชั่นส์	จำกัด	 	 	
กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	คอมพิวเตอร์	ซายน์	จำกัด	 	 	 	 	 	
กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	ออดิท	วัน	จำกัด	 	 	 	 	 	 	
 
ปี	2542-2546	กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์	แอนเดอร์เซ่น	ประเทศไทย	 	 	 	
ปี	2539-2542	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท	เอสจีวี	-	ณ	ถลาง	จำกัด	 	 	 	 	 	
ปี	2535-2539	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ	บริษัท	เอสจีวี	-	ณ	ถลาง	จำกัด	 	 	 	
ปี	2528-2535	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ	บริษัท	เอสจีวี	-	ณ	ถลาง	จำกัด		 	 	 	 	
  
Directors	Certification	Program	-	DCP	รุ่น	Train	the	Trainer	/	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 	 	 	 	 	 	
Role	of	the	Compensation	Committee	3/2007	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	
Sucessful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	4/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

64	ปี

0.007	(150,000	หุ้น	ณ	วันที่			30	ธันวาคม	2552)

 -

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ปริญญาตรี	(พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)	/	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระและ	กรรมการตรวจสอบ	/	บริษัท	จุฑานาวี	จำกัด	(มหาชน)

ปี	2546-2547	กรรมการ	บริษัท	สยามเพรส	แมเนจเม้นท์	จำกัด
ปี	2544-2545	ประธานกรรมการ	บริษัท	สยามอินทิเกรเต็ด	เซอร์วิส	จำกัด,
กรรมการ	บริษัท	ดุสิตสินธร	จำกัด
ปี	2543-2545	กรรมการ	บริษัท	ชลประทานซีเมนต์	จำกัด	(มหาชน)
ปี	2511-2545	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	(ตำแหน่งสุดท้าย)	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาขน)

Directors	Accreditation	Program	-	DAP	5/2003	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit	Committee	Program	-	ACP	7/2005	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role	of	the	Compensation	Committee	3/2007	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายเมธา  จันทร์แจ่มจรัส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / 

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ  
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

45	ปี	 	 	 	 	 	

 -      
      
 -      
      
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	/	กรรมการบริหาร	/		รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ		 	
         
ปริญญาโท	(การบริหารและการจัดการ)	/	มหาวิทยาลัยอินเดียนา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	
ปริญญาตรี	(การเงินและการธนาคาร)	/	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	 	 	
     

กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด	 	 	 	 	 	
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	 	 	 	 	 	
      
ปี	2548	-	เมย.	2552		ประธานอำนวยการ	บริษัท	พลัส	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	 	 	 	
ปี	2547-2548			กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พลัส	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	 	 	 	 	
ปี	2545-2547		ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	องค์กรนักลงทุนสัมพันธ์		บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)		
ปี	2540-2543		ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส		-	สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่		ธนาคารฟอร์ทิส	
(สำนักงานวิเทศธนกิจ		กรุงเทพฯ)	 	 	 	 	 	 	 	 	
   
Directors	Certification	Program	-	DCP	124/2009	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
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นายวีระศักดิ์ แก้วหนู

กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

51.	ปี

-

-

กรรมการบริหาร	/	กรรมการบรรษัทภิบาล	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์	(นิด้า)

กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	คอนสตรัคชั่น	จำกัด

หัวหน้าหน่วยงานผลิต	-	บริษัท	ฟิลิปส์	เซมิคอนดัคเตอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ	-	บริษัท	เอที	แอนด์	ที	(ประเทศไทย)	จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	-	บริษัทโครโมลอยด์	(ประเทศไทย)	จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	-	บริษัท	โตชิบา	เซมิคอนดักเตอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	-	บริษัท	ไมโครชิพ	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จำกัด

หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	by	IOD	/	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบรรษัทภิบาล /

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
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อายุ	

สัดส่วนในการถือหุ้น	(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

การศึกษา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์หลักในอดีต

การฝึกอบรม

47	ปี

0.01	(230,000	หุ้น	ณ	วันที่				30	ธันวาคม	2552)

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบรรษัทภิบาล	/	ผู้ช่วยกรรมการ	/	
ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	/	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(การสอบบัญชี)	/	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	(บัญชี)	/	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮาส์ซิ่ง	จำกัด

ปี	2546-2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี	/	เลขานุการบริษัท
บริษัท	อารียา	พรอพเพอร์ตี้	จำกัด	(มหาชน)
ปี	2536-2546	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จำกัด	(มหาชน)

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่รุ่นที่	14	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors	Certification	Program	–	DCP	102/2008,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
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หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร      

1.	ดร.	พิสิฐ		ลี้อาธรรม

2.	นายทองมา		วิจิตรพงศ์พันธุ์

3.	ศ.เกียรติคุณ	ดร.	ตรึงใจ	บูรณสมภพ

4.		นายอดุลย์		จันทนจุลกะ

5.	นายวีระชัย		งามดีวิไลศักดิ์

6.	นายณรงค์		มาณวพัฒน์				

7.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต

8.		นายเมธา		จันทร์แจ่มจรัส

9.	นางรัตนา		พรมสวัสดิ์

10.	นายปิยะ		ประยงค์

11.	นายครรชิต	บุนะจินดา

12.	นายวีระศักดิ์		แก้วหนู

13.	นายสมบูรณ์		วศินชัชวาล

บริษัทฯชื่อ

 X - - - - -

	 //	 -	 -	 -	 X	 X

	 /	 -	 -	 -	 -	 -

	 /	 -	 -	 -	 -	 -

	 /	 -	 -	 -	 -	 -

	 /	 -	 -	 -	 -	 -

	 //	 /	 -	 -	 -	 -

	 //	 	 -	 -	 -	 /

	 /		 /	 -	 -	 /	 /

	 //	 /	 -	 -	 -	 -

	 /	 -	 -	 -	 -	 -

	 //	 -	 -	 -	 -	 /

	 -	 -	 -	 -	 /	 /

บจ. เกสร 

ก่อสร้าง 

ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท	ฯ	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

บจ.พฤกษา	

อินเตอร์

บจ.	พฤกษา	

โอเวอร์ซีส์	 บจ.	พุทธชาด	ฯ	 บจ.	พนาลี	ฯ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	 12,000,000	 บาท	
(เป็นจำนวนที่เท่ากับปี	2551	และ	2550	ส่วนปี	2549	จำนวนไม่เกิน	10	ล้านบาท)	
สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน	รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี	
2552	เมื่อเทียบกับที่จ่ายในปี	2551	และ	2550	มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ	
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2552		เมื่อวันที่	9	เมษายน	2552	ได้มีมติเป็น	
เอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	สำหรับปี	2552	โดยกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะ
กรรมการอิสระ	 และผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

1.	 ดร.พิสิฐ			ลี้อาธรรม

   ประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 ค่าตอบแทน

2.	 ศาตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ		บูรณสมภพ

	 กรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	 นายอดุลย์		จันทนจุลกะ

	 กรรมการบริษัท	/	กรรมการตรวจสอบ

	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

4.	นายวีระชัย			งามดีวิไลศักดิ์

 กรรมการบริษัท	/	กรรมการตรวจสอบ

		 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รวม

3,159,000	 1,443,664

4,602,664 
1,372,800	 635,212	

2,008,012 
1,100,000	 519,719	
                                         

1,619,719
1,402,800	 635,212

2,038,012
7,034,600	 3,233,807

10,268,407

3,170,000	 1,168,695
                                       

4,338,695	
1,372,800	 514,226

1,887,026 
1,110,000 420,730
                                       

1,530,730	
1,422,800	 514,226

                                       
1,937,026 

7,075,600	 2,617,876
9,693,475

3,140,000 709,093
                              

3,849,093 
1,372,800 312,001

1,684,801 
1,110,000	 255,273
                              

1,365,273	
1,392,800 312,001

                              
1,704,801 

7,015,600	 1,588,368
8,603,968

หมายเหตุ :   (1) บริษัทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรก จะจ่ายเมื่อ  31 กรกฎาคม ส่วน ผลงานครึ่งปีหลัง จะจ่าย  31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดโบนัสที่ปรากฏ.
ในแต่ละปี ได้รวมจำนวนที่จ่ายออกในเดือนมกราคมของปีถัดไปแล้ว

หน่วย: บาท                                                                                        

ชื่อ	/	ตำแหน่ง
  ปี 2552

	 ค่าตอบแทน	 	 โบนัส(1)
  ปี 2551

	 ค่าตอบแทน	 	 โบนัส(1)
  ปี 2550

	 ค่าตอบแทน	 	 โบนัส(1)
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร	และผู้บริหารของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ :  (1) บริษัทจ่ายโบนัส ปีละ 2 ครั้ง ผลงานครึ่งปีแรก จะจ่ายเมื่อ  31 กรกฎาคม ส่วน ผลงานครึ่งปีหลัง จะจ่าย  31 มกราคม ในปีถัดไป  ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือ
นมกราคมของปีถัดไปแล้ว

เงินเดือน	/	ค่าแรง

โบนัส	(1)

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินได้อื่นๆ

รวม

จำนวน	
(ท่าน)	(1)

8

8

8

8

8

จำนวน	
(ท่าน)	(1)

9

9

9

9

9

จำนวน	
(ท่าน)	(1)

8

8

8

8

8

จำนวนเงิน
(บาท)

  34,181,139 

		 14,156,898	

 1,287,426 

	 2,510,350	

		 52,135,813	

จำนวนเงิน
(บาท)

 34,286,362

 11,739,120

 1,274,073

	 3,575,950

	 50,875,504

จำนวนเงิน
(บาท)

 27,912,880

	 10,258,385

	 1,116,509

	 256,710

	 39,544,484

ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550

ลักษณะค่าตอบแทน
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1.	ดร.	พิสิฐ	ลี้อาธรรม

2.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	ตรึงใจ	บูรณสมภพ

3.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ

4.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์

5.	นายณรงค์		มาณวพัฒน์				

6.	นายประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต

7.	นางรัตนา	พรมสวัสดิ์

8.	นายปิยะ	ประยงค์

รวม

1,500,000

700,000

700,000

700,000

2,252,300

1,440,000

300,000

1,560,000

9,152,300

ปี 2552

562,500	

262,500	

262,500	

262,500	

844,700 

540,000	

112,500	

585,000	

3,432,200

ปี 2551

375,000

175,000

175,000

175,000

563,100

360,000

75,000

390,000

2,288,100

ปี 2550

187,500

87,500

87,500

87,500

281,500

180,000

37,500

195,000

1,144,000

ใบสำคัญที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(หน่วย)
	ชื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

(หน่วย)

ค่าตอบแทนอื่น	ๆ
	 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ	 ที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ	 พนักงาน	 และที่ปรึกษาของบริษัทฯ	

และ/หรือบริษัทย่อย	 (PS-WA)	 โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ	 1	 หน่วย	

ต่อหุ้นสามัญ	 1	 หุ้น	 และสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ	 6	 เดือน	 (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	(PS-WA))

	 วันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของแต่ละปี	

จึงมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรวม	2	ครั้ง	ในปี	2551	คือ	ในวันที่	31	มกราคม		

และในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 	 ส่วนปี	 2550	 นั้น	 มีการใช้สิทธิเพียง	 1	 ครั้ง	 ในวันที่	

31	กรกฎาคม	2550	ส่วนปี	2549	มีการใช้สิทธิในวันที่	30	มิถุนายน	2549	และวันที่	29	

ธันวาคม	2549

	 ยกเว้นปี	 2552	 มีการใช้สิทธิ	 3	 ครั้ง	 คือ	 วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม,	

กรกฎาคม	และ	พฤศจิกายน		

	 ทั้งนี้	 ตามโครงสร้างองค์กร	 ปี	 2552	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 8	 ท่าน		

(ผู้บริหารในที่นี้หมายถึง	 กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสี่รายแรกนับต่อจาก

กรรมการผู้จัดการลงมา		รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร

รายที่สี่ทุกราย		แต่ไม่รวมผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน	ที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)			ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	เป็นจำนวนรวม	

9,152,300	หน่วย		โดยรายละเอียด	แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง	ณ	

31	ธันวาคม	2552	ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ดังนี้
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยบริษัทฯ	มีหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ		(The	Principles	of	Good	Corporate	
Governance)	 	 เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี	 บริษัทฯ		
มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า	 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 จะช่วย
ส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ		และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมาย
พื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง	 โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ		
มีเนื้อหาแบ่งเป็น	7	หมวด	ได้แก่	

	 •	 คณะกรรมการบริษัท	
	 •	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	
	 •	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	
	 •	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	
	 •	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	
	 •	 ปรัชญาและจรรยาบรรณ

	 ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ	รับทราบถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองรวมท้ังได้เปิดเผย
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ	(www.pruksa.com)

1.	คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	
ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ	 เพ่ือประโยชน์ของ	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน
และต่อสังคมคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล	การบริหาร
งานของบริษัทฯ		เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ	ได้มุ่งมั่นสู่การดำเนินงาน
ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง	โดยคำนึงถึงสภาวะของความเสี่ยง

	 1.1	โครงสร้างของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	มีจำนวน	
10	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน	(กรรมการอิสระ	4	
ท่าน	คือ	ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม	ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ	บูรณสมภพ	
นายวีระชัย	 งามดีวิไลศักดิ์	 และนายอดุลย์	 จันทนจุลกะ	 ซึ่งเกิน	 1	 ใน	 3	
ของกรรมการทั้งคณะ)	 และ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 5	 ท่าน	 นอกจากนี้	
ประธานกรรมการบริษัท	 (ดร.พิสิฐ	 ลี้อาธรรม)	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธานกรรมการบริหาร	(นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์)

	 1.2	คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
	 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย	 บริษัท
มหาชนจำกัด	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศกำหนด		

	 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ซื่อสัตย์สุจริต	
มีจริยธรรม	ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความ
สามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ	ได้

	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ	
กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่องคุณสมบัติและขอบ
เขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 	 รวมทั้งสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
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	 1.3	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
	 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ	 ดำรงตำแหน่ง
คราวละ	3	ปี	โดย	1	ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป	และเมื่อ
ครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ
ต่อไปได้อีก

	 สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	 เม่ือครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่ง
ต้ังจากคณะกรรมการ	ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

	 1.4	คณะกรรมการชุดย่อย
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	 คือ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น	 เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท	 เช่น	 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

 1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	 จัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หรือ	 หน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในพิจารณา	 การเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯ		ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย			ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ	จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ	 และสอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย			คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ	 รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภาย
นอกเป็นประจำ

  1.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย	
แนวทาง	 และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท	 ในการกำกับดูแลเกี่ยว
กับความเสี่ยงต่างๆ	ที่มี	ผลกระทบ	ต่อบริษัทฯ	ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได

  1.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 รับผิดชอบการ
สรรหา	 คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง	 กรรมการบริษัท	 ประธาน
กรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการที่จะแต่งตั้งใหม่หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบ
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วาระหรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น	 นอกจากนั้นยังมีหน้าที่เสนอนโยบายผล
ตอบแทน	แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่นๆ	สำหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการในคณะกรรมการ	ชุดย่อยประธาน
กรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการบริหาร	
กรรมการผู้จัดการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม	 กับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ	และสภาวะตลาด	อยู่เสมอ

  1.4.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
	 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	มีหน้าท่ีดูแล	กำกับและทบทวนหลักเกณฑ์
ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของบริษัทฯ	 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 พิจารณา
ทบทวนนโยบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี	 เสนอแนะข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ	
ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ		ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทาง
ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ		รายงานต่อคณะ
กรรมการของบริษัทฯ	เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ		พร้อมทั้ง
ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม	
รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศข้อความที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ	ที่ออกสู่สาธารณชน

	 1.5		กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	บริษัทฯ	ควรจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

	 1.6		ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์	
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้าน
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ	 และในระดับบุคคลากร
ของบริษัทฯ	 อย่างรอบคอบ	 เป็นธรรมและโปร่งใส	 รวมทั้งการกำหนดแนว
ทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง	 และการกำหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน	ในกรณีที่กรรมการบริษัท	รวมทั้ง
ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการ
พิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

	 1.7	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	 ให้ค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้	ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน	คือ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ	โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองเป็นรายปี	และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติ

	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น	
ค่าตอบแทน	ผู้บริหารแต่ละท่าน	จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ		
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

	 1.8	การอบรมและการพัฒนาความรู้กรรมการ	
	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบถึงข้อบังคับ	
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กฎระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติ
หน้าที่และกรรมการจะได้รับ	 การอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่	 และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	
อย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 Director	
Certification	Program	(DCP)	จำนวน	9	ท่าน	และ	Director	Accreditation	
Program	 (DAP)	 จำนวน	 1	 ท่าน	 จาก	 คณะกรรมการทั้งหมด	 10	 ท่าน	
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	บริษัทไทย	(IOD)	อีกด้วย

	 1.9	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	
	 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและยังแสดง
ถึงประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะทำประโยชน์	 ให้แก่บริษัทได้
มากกว่าท่ีเป็นอยู่	 จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพของคณะกรรมการบริษัท	

2.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการ
ใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน	 สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ	 สิทธิในการออกเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบ
แทนผู้สอบบัญชี	

	 2.1		การประชุมผู้ถือหุ้น	
  2.1.1 การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน	4	เดือน
นับแต่วัน	 ปิดบัญชีงบดุลประจำปี	 บริษัทฯ	 จะกำหนดวัน	 เวลาและสถานที่ที่
จะจัดประชุม	ซึ่งมีความ	พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้	 หากคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เห็นความจำเป็นหรือสมควร	

  2.1.2 การส่งหนังสือนัดประชุม
	 	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 ฯ	 ระบุให้การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	7	วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	แต่หากเป็นไปได้	
บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	 14	 วัน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียว
กับวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่
เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ	 ทั้งนี้	 แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่	 กรณี	
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

	 	 บริษัทฯ	จะประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกัน	ไม่น้อยกว่า	3	วัน	และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	 www.pruksa.com	 หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	 โดยแจ้งข้อมูล	 วัน	
เวลา	ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่	วาระการประชุม	หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ข.	
และ	แบบ	ค.	 (ที่สามารถดาวน์โหลดได้)	ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ต้องตัดสินใจ	
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  2.1.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
	 	 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้า
ร่วมประชุม	อาทิ	บัตรประจำตัวประชาชน	หรือหนังสือเดินทาง	หรือในกรณีที่รับ
มอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา	จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย	
อาทิ	หนังสือมอบฉันทะ	และสำเนาบัตรประชาชน	หรือสำเนาหนังสือเดินทาง	
หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน	จะต้องนำหลักฐาน
ของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย	อาทิ	หนังสือ	มอบฉันทะและหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้อง	โดยบริษัทฯ	จะเปิดให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม	

  2.1.4 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้น	 คณะกรรม
การบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม

	 	 นอกจากนี้	 ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 ประธาน
คณะกรรมการ	 ชุดย่อย	 ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน	 จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น	และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	

  2.1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การ
ลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการ
นับคะแนนก่อนการประชุมและระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสม	 ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ	 จะนับ	 1	 หุ้นเป็น	 1	 เสียง	

และถือเสียงข้างมากเป็นมติ	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น	
บริษัทฯ	มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบไม่เห็นชอบ	
และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม	
และมีการบันทึกคำถาม	 คำชี้แจง	 และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่าง
ละเอียดด้วย

	 	 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด	
ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น	 ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

	 2.2	การจ่ายเงินปันผล	
	 คณะกรรมการบริษัท	อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม	ผู้ถือหุ้น	ท้ังน้ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัท	 ฯ	มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่	
โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น	หุ้นละเท่าๆ	กัน

	 นอกจากนี้	 หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ	 มีผลกำไรเพียงพอ
ท่ีจะจ่ายเงินปันผล	ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
ได้	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	 ทั้งนี้เงิน
กำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 หรือส่วนที่
เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล	ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ	ได้ตามแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร	หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุน
ของบริษัทต่อไป

	 บริษัท	ฯ	จะจ่ายเงินปันผลภายใน	1	เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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	 3.2	การประชุมผู้ถือหุ้น	
  3.2.1 การกำหนดวาระการประชุม
	 	 ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 บริษัทฯ	 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	 	 พิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระ
ดังกล่าวในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

	 	 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2553	 บริษัทฯ	 ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2553
มายังบริษัทฯ		3	–	4	เดือนล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที่		1	ธันวาคม	2552	จนถึง
วันที่	31	มกราคม	2553

   3.2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลง
คะแนนแทน
	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนตน	โดยกรอก
เอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด	 วิธีการมอบ
ฉันทะท่ีบริษัทฯจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม	(หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะ	 แบบ	 ข.	 และ	 แบบ	 ค.	 ได้จาก	 ของบริษัทฯ	 www.pruksa.com
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	/	ประชุมผู้ถือหุ้น)		ทั้งนี้	บริษัทฯ		จะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย	1	คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	

ลงมติ	 หรือภายใน	 1	 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่
บริษัทฯ	จะจ่ายเงินปันผล	ระหว่างกาล	โดยบริษัทฯ	จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบและแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

	 2.3	การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ	ตาม	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท	ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็น
กรรมการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ	ในบริษัทฯ	

3.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	 รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน

	 3.1	การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
	 กำหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคล	พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของ
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
ล่วงหน้า	3	วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2553	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ	 และความรู้	 ความ
สามารถ	เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ		3-4	เดือน
ล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที่	25	ธันวาคม	2552	จนถึงวันที่	31	มกราคม	2553
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	 3.3	การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 	 ได้จัดให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานใน
องค์กรถือปฏิบัติ	 และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการเป็นประจำ

4.	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 บริษัทฯ	 เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและได้กำหนดเป็น
แนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ผู้บริหาร
ลูกค้า	คู่ค้า	 เจ้าหนี้	ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแล	และได้
เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ	 ตามบทบาท
และหน้าที่	ทั้งนี้	เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ		ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและ
ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	

 ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทฯ		มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษัทฯ		ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง	รวมทั้งการดำเนิน
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น	

 พนักงาน	 :	 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญ
สู่ความสำเร็จของบริษัทฯ	บริษัทฯ	 	 จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำงานที่ดี	รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	การว่าจ้าง	

แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ		

	 บริษัทฯ		ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึง	เพศ	สัญชาติ	
เชื้อชาติ	ศาสนาหรือ	ความเชื่อ

	 บริษัทฯ	 มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	 และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่น
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด	

 ลูกค้า	:	บริษัทฯ		มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม
รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี	จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

  สินค้าและบริการ
 	 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

  การรักษาข้อมูลของลูกค้า
	 	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของ
ลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทฯ	ก่อน
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของ
กฎหมาย
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	 คู่แข่ง	:	บริษัทฯ		สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม	 ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ		
เท่านั้นและไม่มี	นโยบายในการแข่งขันทางการค้า	 โดยใช้วิธีการใดๆ	 ให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

 คู่ค้าและเจ้าหนี้	 :	 การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ	 ต้องไม่นำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ		หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ	มีการคำนึงถึง
ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์	ร่วมกันกับคู่ค้า	การคัดเลือก
คู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม	ทั้งนี้บริษัทฯ		ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วม
สร้าง	Value	Chain	ให้กับลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีเป็นสำคัญ
ในการชำระคืนเงินต้น	ดอกเบี้ย	และการดูแลหลักประกัน

 สังคม	:	บริษัทฯ		มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

5.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทฯ	 	 มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 สม่ำเสมอและทันเวลา	 โดยเผย
แพร่ในรูปแบบต่างๆ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และสื่อมวลชนต่างๆ

	 บริษัทฯ	 	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเป็นตัวแทนประสาน
งานระหว่างบริษัทฯ		กับผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้เกี่ยวข้อง

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการ

เงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง	 เชื่อถือได้อย่างครบถ้วน	 สม่ำเสมอ	 ทั่วถึง	
เพียงพอและทันเวลา	 โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ		ได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทน
ประสานงานระหว่างบริษัทฯ	 	 กับผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 นักลงทุน	
ภาครัฐ	และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้รายงานสารสนเทศ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการเผยแพร่
บนเว็บไซต์	 www.set.or.th	 รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศ
ดังกล่าว	และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	ของบริษัทฯ		ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
ผ่านทางเว็บไซต์	 www.pruksa.com	 หัวข้อ	 นักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	
Relations)

	 นอกจากนี้	 ในปี	 2552	 ที่ผ่านมา	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัด
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 นักลงทุน	
และผู้ที่สนใจ	ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ	ดังนี้	

	 •	 เผยแพร่ข่าวสารเป็นรายปีและรายไตรมาส	เช่น	งบการเงิน	รายงาน
ประจำปี	แบบแสดงรายการ	ข้อมูลประจำปี	(Form	56-1)	แจ้งประชุมผู้ถือหุ้น
มติ	-	รายงาน	การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	
และ/หรือ	ชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ	และความรู้	ความสามารถ
เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย	3	-	4	เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	
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เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุน	เอกสารสำหรับ	Company	
Visit	/	Roadshow	Presentation	เป็นต้น	ผ่านทางเว็บไซต์	www.pruksa.com	
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	

	 •	 จัดประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุน	 (Analyst	&	 Investor	Meeting)	
เพื่อแถลง	 ผลประกอบการรายไตรมาส	 ปีละ	 4	 ครั้ง	 เพื่อแถลงวิสัยทัศน์	
และแผนธุรกิจประจำปี	รวมถึงแถลงผลประกอบการประจำปี	ปีละ	1	ครั้ง	ภาย
หลังจากท่ีได้นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	(Operating	
Results)	 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	

	 •	 จัดทำ/แจ้งข่าวสาร	 และเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจำปีและผล
ประกอบการของบริษัทฯ	ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	นักลงทุน	และผู้ที่สนใจ	
เป็นรายเดือนและรายไตรมาส	

	 •	 เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และนักลงทุน	เข้าพบ	(Company	
Visit)		และ/หรือ	ประชุมทางโทรศัพท์	(Conference	Call)	กับผู้บริหารระดับสูง	
เพื่อสอบถามถึงนโยบาย	 กลยุทธ์	 และแผนธุรกิจ	 ข้อมูลด้านการเงิน	
(ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทาน	จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ซึ่งได้แจ้งต่อ	ตลท.	
และ	กลต.	แล้ว)	ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน	และความคืบหน้าด้านการดำเนินการ
โครงการต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 รวมท้ังอาจมีการแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจ
อย่างสม่ำเสมอ	โดยทั้งปี	2552	มี	Company	Visit	48	ครั้ง	และมี	Conference
Call	12	ครั้ง

	 •	 นำคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิต
ชิ้นส่วน	คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	 (Precast	Concrete	Factory	Visit)
ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ	 Semi-Automated	 Pallet	 Circulating	 System	
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย	รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการต่างๆ	ทั้งที่เป็นโครงการ
บ้านเดี่ยว	บ้านทาวน์เฮาส์	และคอนโดมิเนียม	

	 •	 ร่วมงาน	Roadshow	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ตามคำเชิญ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือ	 บริษัทฯ	 หลักทรัพย์ต่างๆ	
เพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม	 รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของผู้ถือหุ้น	
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน	 โดยทั้งปี	 2552	มี	 Roadshow	
ในประเทศ	1	ครั้ง	และมี	ต่างประเทศ	3	ครั้ง

	 •	 เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง	 ลงหนังสือพิมพ์	 วารสาร	
และออกรายการโทรทัศน์ต่างๆ	 เช่น	 TNN	 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ของ
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	 เพื่อจะได้นำ
มาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 	 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ	
(นายประเสริฐ	 แต่ดุลยสาธิต)	 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	 ชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์ด้วย

	 •	 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 นักลงทุน	 ภาครัฐ	 และ
ผู้เกี่ยวข้อง	 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	 ด้านข้อมูลการ
ลงทุนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาง	 Email:	 ir@ps.co.th	 หมายเลขโทรศัพท์	
(66)	2298	0101	ต่อ	1863	หรือ	แฟกซ์	(66)	2298	0788
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6.	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
ครอบคลุมทุกด้าน	 ทั้งด้านการเงิน	 การปฏิบัติงาน	 การดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง	

	 6.1	ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
	 บริษัทฯ		กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในโดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ	 และให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท่ีจัดตั้งเป็นอิสระ	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ		ให้มีความมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงาน
ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	 รวมท้ังคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ	
อย่างเคร่งครัด	 โดยการดำเนินการต่างๆ	 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

 6.2	การบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัทฯ		มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้	 โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้กำหนดให้มี
การสอบทานปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ	ด้านอย่างสม่ำเสมอ	ครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงเชิงกลยุทธ์	 ความเสี่ยงทางการเงิน	 การบริหารการก่อสร้าง	 และความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ	 การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบการกำหนด
มาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	 การกำหนดผู้รับผิดชอบตลอดจน
การกำหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล	
ทั้งนี้	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางและ/หรือนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

7.	ปรัชญาและจรรยาบรรณ
	 บริษัทฯ		มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนมีมาตรฐานความประพฤติ	เป็นแนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียน
แปลงไป	 บริษัทฯ	 จงึได้ประกาศ	 “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”	 โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 และพนักงานปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ด้วยความเข้าใจ	ยอมรับ	และศรัทธา
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การควบคุมภายใน

	 	บริษทัฯ		ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	โดยมุ่งเน้นให้มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอกับระดับความเส่ียง	 และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ต่างๆ	ของการปฏิบัติงาน

	 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในทุกไตรมาสได้กำหนดให้มีวาระ

หลัก	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน	พร้อมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ	 เพ่ือให้มีการแก้ไขและ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในให้เหมาะสม	 เพียงพอคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 สอบทานใน

เร่ืองน้ี	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

1)	สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
	 บริษัทฯ	ได้จัดการให้มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างขององค์กรที่เอื้ออำนวย

ให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัทฯ	มุ่งหวัง	ได้มีการกำหนดเป้าหมาย

การดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ

พนักงาน	โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ		มีการจัดโครงสร้างองค์กร

ที่เหมาะสม	 เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ฝ่าย

จัดการได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น	

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ตั้งแต่ปี	2549	เป็นต้นมา

2)	การประเมินความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ

ฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบ	และแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับ

การบริหารความเสี่ยง	 โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง	 และระบบ

ป้องกันตามความจำเป็น	 เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ			

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการ

ปฏิบัติงานแต่ละสายงาน	 มานำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหาร

ความเส่ียง	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ได้รับฟังถึงปัญหาหรือข้อขัดข้อง

ในการปฏิบัติ	 ตลอดจนให้ข้อสังเกต	 หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 ทั้งนี้ในปี	 2551	

และปี	25512	ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นปีละ	9	ครั้ง

3)	กิจกรรมการควบคุม
	 บริษัทฯ	มีกิจกรรมการควบคุม	โดยนำระบบการบริหารงานและประเมินผล

ทั้งองค์กร	 (Balanced	 Scorecard)	 และดัชนีวัดความสำเร็จ	 (Key	 Performance	

Indicators	:	KPIs)	เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม	มีการแบ่งแยกหน้าที่

ความรับผิดชอบ		เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน		บริษัทฯ	มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ซึ่งใช้

เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ	 ป้องกันและลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรม

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีระเบียบการกระจาย

อำนาจของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่	 และวงเงินอนุมัติ

ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน	ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว	และชัดเจนในการปฏิบัติงาน	

นอกจากนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัทฯ			

มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง	 	 มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม	 	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีการทำธุรกรรมกับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ฯลฯ	เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์		เช่น	ต้องผ่าน

ขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น		รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการ

ทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
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ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	

และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

4)	สารสนเทศและการสื่อสาร
	 บริษัทฯ	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	โดยจัด

ให้มีระบบข้อมูล	 และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 คือครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และทันเวลา	 เพียงพอที่จะใช้

ในการตัดสินใจ	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น			ระบบด้านการสื่อสาร

ภายในนั้น	บริษัทฯ	ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอและทัน

ต่อเหตุการณ์	 โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ	 Intranet	 ของ

บริษัทฯ			ระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น		บริษัทฯ	มีระบบการ

ติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ		รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนิน

งานให้สถาบันต่างๆ	 ตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ	 ถือปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมการรับส่งหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	 มีการแบ่งแยก

งานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	 และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้กำหนดสิทธิใน

การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

5)	การติดตามประเมินผล
	 บริษัทฯ	มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน	โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน

ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	 กับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อปรับ

เปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที	 ทั้งนี้คณะกรรมการได้รับทราบเปรียบ

เทียบผลการดำเนินงานว่า	 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่	 ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	เป็นประจำทุกไตรมาส
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การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ	

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

	 (1)	 ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ	 เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงาน

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

	 (2)	 บริษัทฯ	กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ต่อสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับวันที่

ส่งรายงานต่อสำนักงาน	ก.ล.ต.

	 (3)	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า	 ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน

ที่เป็นสาระสำคัญ	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 ต้องใช้ความระมัด

ระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	15	วัน	ก่อนและ	1	วันหลังจาก

งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และบริษัทฯ	จะแจ้งให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการ

แจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้ว

	 มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น	

บริษัทฯ	 จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี	 ได้แก่	

ตักเตือนด้วยวาจา	ตักเตือนด้วยหนังสือ	ตัดค่าจ้าง	พักงาน	เลิกจ้างและดำเนินคดี

ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฏหมาย
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ		อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติ
ให้เป็นไป	 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อบังคับ	ประกาศ	คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน	รวมทั้งเป็นไปตาม	มาตรฐานบัญชี		เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล	 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	 ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

	 ในกรณีที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 และเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม	
สมเหตุสมผล	 สามารถตรวจสอบได้	 และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	 และ
จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบของรายการ
ดังกล่าวเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการทำรายการดังกล่าวตามกรอบที่กำหนด
ต่อไป
 

	 อย่างไรก็ตาม	 หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน	 บริษัทฯ	 จะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว	 ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้	 ความชำนาญพิเศษ	 เช่น	ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกันเพ่ือนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ	 จะถูกนำ
ไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้น	 แล้วแต่กรณี	
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	 หรือถ่ายเท
ผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิัทฯ	หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ	แตเ่ปน็การทำรายการทีบ่รษิัทฯ	
ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

	 สำหรับรอบระยะบัญชี	 สิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 และ	
ณ	31	ธันวาคม	2551	บริษัทฯ	มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง		ดังนี้	
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บุคคลที่
เกี่ยงข้อง 

รายการที่	1
นายทองมา

วิจิตรพงศ์พันธุ์	

รายการที่	2
นายทองมา

วิจิตรพงศ์พันธ์ุ

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการและความจำเป็น

บริษัทฯ	 เช่าพื้นที่ในอาคารหลักสี่พลาซ่า	 ชั้น	 10	
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ	นายทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์	
เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมส่วนกลาง

บริษัทฯ	 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับ	 นายทองมา	
วิจิตรพงศ์พันธุ์	เพื่อใช้พัฒนาเป็นที่ดินโครงการ
ทาวน์เฮาส์

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธ.ค.	
2551
0.38

-

ณ	31	ธ.ค.	
2552
1.5

11.9

ราคาและรายละเอียด

สัญญาเช่าและบริการ	พื้นที่	425.58	ตารางเมตร	

ลงวันที่	 1	 ตุลาคม	 2551	 โดยจะเรียกเก็บค่าเช่า	 ตั้งแต่	

1	 ตุลาคม	 2551	 –	 	 1	 ตุลาคม	 2553	 	 ในอัตราเดือนละ	

127,674.0	บาท	โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	 และในเงื่อนไขที่

ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ	 เข้าทำกับบุคคลภายนอก	 โดยเทียบกับ

อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่บริษัทฯ	 เช่ากับผู้ให้เช่ารายอื่น	

บริษัทฯ	 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายทองมา	 วิจิตรพงศ์พันธุ์	

รวม	 4	 โฉนด	 คือเลขที่	 39809,	 39810,	 51443,	 79020	

ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลำผักกูด	อำเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	เนื้อที่รวม

5-1-16	ไร่	(2,116	ตารางวา)	ในราคาเท่ากับราคาประเมินของ

ทางราชการคือ	 11,896,000	 บาท	 ทั้งนี้	 ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่า

ธรรมเนียมการโอน	อาการแสตมป์	และภาษีอากรทั้งหมด	การเข้า

ทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	 	 และมูลค่าที่ดินที่ซื้อในครั้งนี้ไม่แตกต่างจาก

การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ
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ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มี

การเปิดเผยข้างต้นและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการอันเป็น

ปกติธุรกิจและมิได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้ง

แต่อย่างใด

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
	 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต	 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความ

จำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ	โดย

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม	

และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด	 หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	

จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

โดยกรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว	 อีกทั้งจะมี

การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  

รายได้รวม
	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีรายได้รวมสำหรับปี	2552	เท่ากับ	19,033.4	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	5,999.8	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	46.0	โดยเป็นผลจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งรายได้หลักมาจากทาวน์เฮาส์

เพิ่มขึ้น	 2,271.2	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 29.7	 รายได้จากบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น	

666.8	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 13.9	 อาคารชุดเพิ่มขึ้น	 3,042.3	 ล้านบาท	

จากทีร่บัรูร้ายได้	534.7	ลา้นบาท	เมือ่ปกีอ่นรายไดจ้ากทีด่นิเปล่าเพิม่ขึน้	17.2	ล้านบาท

	 โดยเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัท	 มีการเปิดโครงการ

ใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี	 2550	 ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาปรับปรุง	 เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด	 และการกำหนดราคาขายที่เหมาะสมทำให้

ประสบความสำเร็จในการขาย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
	 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี	 2552	 จำนวน	 11,749.0	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 61.9	 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	 เทียบกับปีก่อนที่

คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.3	ต่ำลงประมาณร้อยละ	0.4

	 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการใหม่ที่สามารถกำหนดราคาขายได้ดี	

ในขณะที่สามารถบริหารต้นทุนได้ตามแผนงาน	

ค่าใช้จ่ายในการขาย,บริหาร	และค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี	2552	เท่ากับ	809.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

18.3	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.3	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี	 2552	

เท่ากับ	 1,576.9	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 560.9	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 55.2		

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปี	2552	เท่ากับ	52.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.2	ล้านบาท		

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.3		

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย,บริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ของปี	 2552	 คิดเป็น

ร้อยละ	 12.8	 ของรายได้รวม	 ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนซ่ึงเท่ากับร้อยละ	 14.3	 ของ

รายได้รวม	 อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ	 และประโยชน์จากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ภาษีเงินได้
	 ภาษีเงินได้ของ	 ปี	 2552	 เท่ากับ	 1,177.2	 ล้านบาท	 หรือ	 เท่ากับ	 6.2%	

ของรายได้รวม	ซึ่งสูงกว่าของปีก่อน	ที่มีมูลค่าเท่ากับ	659.3	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	

5.1%	 ของรายได้รวม	 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 78.6	 โดยกำไรก่อนหักภาษีของปี	

2552	 เท่ากับ	 4,799.0	 ล้านบาท	 ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ	 1,766.3	 ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	58.2		บริษัทเสียภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงขึ้น	เนื่องจากสัดส่วนรายได้

จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนลดลง	 เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาบ้านเพื่อให้

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต่อไป	มีข้อจำกัดทางด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	บริษัทจึงหันไป

ขยายกิจการในบ้านระดับราคาที่สูงขึ้น			

กำไรสุทธิ
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับ	ปี	2552	เท่ากับ	3,621.8	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1,248.5	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	52.6

  



ANNUAL REPORT 2009116

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

งบการเงิน	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 และได้ผ่านการตรวจสอบ	 และให้ความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไข	 จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	 งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทาง

การเงิน	รายได้และค่าใช้จ่าย	กระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงของบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้อง	 ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้

ทราบจุดอ่อน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน	 ให้มีประสิทธิผล

เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง	 ครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา	

และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการท่ีผิดปกติ	 ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

นี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่

ในระดับท่ีน่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการ

เงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

ดร.พิสิฐ	ลี้อาธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

ทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำกัด	 (มหาชน)	

ประกอบด้วยศาสตราจารย์	ดร.	ตรึงใจ	บูรณสมภพ		เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	

นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	และนายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบใน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน

องบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร	 อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ตลอดจน

ดำเนินการให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้บริหารกิจการตามนโยบายของ

บริษัทอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนและมีมาตรฐาน	 โดยในรอบปี	 2552	 ได้จัดให้มีการ

ประชุมทั้งสิ้น	 12	 ครั้ง	 ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร	 ผู้ตรวจสอบภายในและ	

ผู้สอบบัญชีเพื่อร่วมเสนอข้อมูล	หารือ	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง	

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	 1.	 ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี	 2552

ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ	 โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง	

ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	 ได้ร่วมประชุมกับผู้

สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ		

	 นอกจากน้ียังได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน	(Management	

Letter)	 ของผู้สอบบัญชี	 และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี	 2552	 คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 กระบวนการรายงานทางบัญชีและการเงินของ

บริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอให้รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผล

การดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมาย

กำหนด	และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

	 2.		สอบทานและให้ความเห็นชอบกรอบวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการสอบทาน

รายการท่ีเข้าลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีโดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและ

เปน็ไปตามประกาศขอ้กำหนด		และแนวทางปฏิบัติที่เกี ่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวที่มี	

หรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ	 และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 3.		สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด	 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย

ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดเป็นหน่ึงในประเด็นหลักท่ีจะต้อง

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	ระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(Compliance	

Audit)	 ในทุกระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ	 จากผลการตรวจสอบภายใน

ในระหว่างปี	 2552	 และจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมายของบริษัทในทุก

ไตรมาส	 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่า	 มีข้อบกพร่องที่มี

นัยสำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม	และ/หรือ	การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด	

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 4.		สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	เพื่อประเมิน

ความเพียงพอ	 เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	และรายงานผลการตรวจสอบของ

บริษัทที่ปรึกษาภายนอก	 ตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ	 และตามแนวทาง

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

สำคัญ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และ

การดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอในระดับที่น่าพอใจ

	 5.		กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 ครอบคลุมเก่ียวกับภารกิจ	 ขอบเขตการ

ปฏิบัติงานขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ	 รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลังคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี	 2552	 ที่จัดทำขึ้น

ตามความเสี่ยงของบริษัท	 การกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบและ

การพัฒนาความรู้	ทักษะ	และความชำนาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน	ตลอดจน

การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบทุก

ระดับ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท

เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอและมีประสิทธิผลที่น่าพอใจ	 สอดคล้องกับเป้าหมาย

ที่กำหนด

	 6.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการ

บริษัททราบทุกไตรมาส	 โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานของฝ่ายจัดการ	 ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ

เสนอแนะอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

	 7.	ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบขอบเขต

และอำนาจหน้าที่	 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ	 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรแล้ว

	 8.		พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีประจำปี	 2553	 โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน	

มารยาทความเป็นอิสระ	 จรรยาบรรณ	 และการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	

ให้เป็นไปตามประกาศของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน	

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขออนุมัติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำกัด	

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี	2553	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

	 ในรอบปี	 2552	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ

รับผิดชอบ	ที่ได้รับมอบหมาย	โดยใช้ความรู้	ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ	

และมีความ	 เป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้

บริหาร	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	

เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

	 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 คณะกรรมการ

บริษัท	 ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท	 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้

ระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม	 มีการกำกับ
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ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	 โปร่งใสและเชื่อถือได้	 รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบน้ีได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะ

กรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ตรึงใจ			บูรณสมภพ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

16  กุมภาพันธ์  2553
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ค่าสอบบัญชี
	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี	2549	ถึง	ปี	2552	ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด	สำหรับ

การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายละเอียดมีดังนี้	

หมายเหตุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการ

สอบบัญชี

	2.	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	ที่ปรึกษาธุรกิจ	จำกัด

1.	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด

หน่วย	=	บาท	 2552	 2551	 2550	 2549

โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบรายงาน

การให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินตาม	IFRS

ค่าตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน

ค่าที่ปรึกษาภาษีสำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย

รวม

2,996,000

1,819,000

1,551,500

2,876,000

9,242,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วย	=	บาท	 2552	 2551	 2550	 2549

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ
	และ	บ.	ย่อย  3,750,000	 3,960,000	 3,820,000	 3,560,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		 202,356	 116,000	 70,653	 74,500

	 รวม	 3,952,356	 4,076,000	 3,890,653	 3,634,500

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย	=	บาท	 2552	 2551	 2550	 2549
รายงานตรวจสอบ	 595,802	 430,920	 408,605	 185,150
ตามเงื่อนไข	BOI  
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พฤกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ความสำเร็จของบริษัทฯ	ไม่เพียงขึ้นอยู่กับการประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

เท่านั้น	แต่ยังหมายรวมไปถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	พฤกษาจึงกำหนด

ในวิสัยทัศน์ว่า	 “พฤกษา	 เป็นบริษัทฯ	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ	 1	 ใน	 10	

ของเอเชีย	 ที่มุ่งเน้น	 คุณภาพในการจัดการระดับช้ันนำของโลก	 โดยให้ความสำคัญ

ในด้านความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 ด้านความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด

แก่ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	และผู้ถือหุ้น	ตลอดจน	ดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความ

รับผิดชอบท่ีจะตอบแทนต่อสังคมในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ”

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility:	 CSR)	

ของพฤกษา	 เราคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆ	 ที่ดำเนินการอยู่ในกระบวนการหลักของ

ธุรกิจ	หรือ	CSR-in-process	ด้วยการให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	

ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา	 มีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย	 และการดำเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคม	 ที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการทางธุรกิจ	 หรือ	 CSR-after-

process	ดังนี้	

	 CSR-in-process	ของพฤกษา	ได้แก่

 •	เทคโนโลยี	Pruksa	Precast

  พฤกษา	 ดำเนินการก่อสร้างโครงการด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้าและบริการ	ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมจึงได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำเร็จรูป	 หรือ	 Pruksa	 Precast	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยป้องกันและลด

ปัญหาด้านมลภาวะ	เช่น	การลดปัญหาขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง	ลดมลภาวะทางเสียง	

ฝุ่น	และปัญหาการจราจรในการ	ก่อสร้างและเทคโนโลยี		Pruksa	Precast	ทำให้บ้าน

มีคุณภาพมาตรฐานมากกว่าระบบการก่อสร้างแบบทั่วไป	 เพราะควบคุมกระบวน

การด้วยระบบคอมพิวเตอร์

	 •	โครงการ	“บ้านต้นแบบ”

	 	 โครงการบ้านต้นแบบ	จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างที่สมบูรณ์

แบบ	 ให้เป็นโครงการตัวอย่างหรือโครงการต้นแบบ	 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	 ของ

พฤกษามาศึกษา	ดูงาน	และนำไปปรับใช้ในโครงการของตนเอง	เช่น	การลดระยะ

เวลาการก่อสร้าง	 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์	 เทคนิคการก่อสร้าง	 ซ่ึงทำให้เกิดการถ่าย

ทอดความรู้จากพนักงาน	สู่พนักงาน	ทำให้ทุกโครงการสามารถสร้างบ้านที่มีคุณภาพ	

ตรงกับความต้องการของลูกค้า	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	

	 •	โครงการ	SGA	“Small	Group	Activity”

	 	 โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการ	 เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทีมงาน	

ตลอดจนการสร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กร	เพื่อความเป็นเลิศของงานที่ส่งมอบให้

กับลูกค้า	(Customer	Excellence)	และนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้รับ

มอบงาน	

	 •	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	

	 	 “บุคลากร”	 ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	 พฤกษาจึงมุ่งเน้นการสนับสนุน

และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้	 ความสามารถ	 ความคิดสร้างสรรค์	 ความคิดเชิง

วิเคราะห์	 และความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ	 เพื่อรองรับการขยายตัว

ของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จึงจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยการอบรมดำเนินการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งจากในและนอกองค์กรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย	อาทิ	ระบบ	Lean	Six	Sigma	

for	 Greenbelt,	 Change	 Management,	 Introduction	 ISO	

9001:2008,	 Service	 Standard	 for	 sale,	 Training	 CRM	 for	

Sale	 Manager	 นอกจากนี้พฤกษา	 ยังได้จัดอบรมให้กับผู้รับเหมา	 เช่น	
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ทักษะการบริหารจัดการ	 การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้	 เพื่อให้ทำงานอย่างเป็นระบบ	

และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

	 •	โครงการ	“Pruksa	Call	Center	1739”

	 	 Pruksa	 Call	 center	 1739	 ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ	 เพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่ลูกค้าและผู้สนใจโครงการของพฤกษา	 และรับเรื่องการขอใช้บริการ

ซ่อมแซมตลอดระยะเวลารับประกันจากลูกค้าทุกโครงการตลอดจนติดตามประสาน

งานการเข้าบริการซ่อมแซม		เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

	 •	www.pruksa.com

	 	 www.pruksa.com	เป็นแหล่งข้อมูลของพฤกษาท่ีนำเสนอรายละเอียดต่างๆ	

เพ่ือให้ลูกค้าและผู้สนใจ	สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมีการอำนวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้า	 ในเรื่องการนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการ	 การติดต่อขอ

ใบราคา	โบรชัวร์	การเสนอข้อคิดเห็น	แนะนำติชม	การแจ้งซ่อมแซมบ้านผ่านทาง	

website	 นอกจากนั้น	 ยังมีการนำเสนอข้อมูลด้านผลประกอบการและรายงาน

สถานะทางการเงิน	

CSR-after-process
	 นอกเหนือจากการตอบแทนสังคมในรูปแบบของ	 CSR-in-process	 แล้ว	

พฤกษา	ยังมีการดำเนิน	โครงการหรือจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ไม่อยู่ในกระบวน

การหลักของธุรกิจ	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	CSR	-	after	process	เพื่อเสริมสร้าง

และสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มในสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนไปด้วยกัน	 โดย

กำหนดนโยบายด้าน	CSR-after-process	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	

-	การศึกษาและพัฒนาเยาวชน	

-	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

-	ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

-	การช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและผู้ด้อยโอกาส

การศึกษาและพัฒนาเยาวชน	

	 •	โครงการ	“ทุนพฤกษา”

	 	 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	 ทั้งที่เป็นบุตรลูกค้าและบุตร

พนักงานของพฤกษา	 ทั้งในระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 มหาวิทยาลัย	 และ

โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งโครงการของพฤกษา	

	 •	โครงการ	“Pruksa	Precast	Factory	Learning	Center”	

	 	 เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	Pruksa	

Precast	 ซึ่งเป็นโรงงานที่มีนวัตกรรมด้านการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัย	 เพื่อให้เกิด

ทักษะในการเรียนรู้จากสถานที่จริง	 โดยการชมกระบวนการผลิตตั้งแต่ในโรงงาน	

จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริงในโครงการต่างๆ	ของพฤกษา	

	 •	การบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนวิศวฯ	100	ปี

	 	 เพื่อการบรรเทาปัญหาด้านสถานที่ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรม

ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พฤกษาได้มอบเงินบริจาคสมทบ	1,000,000	บาท	

เพื่อสร้างอาคารเรียนวิศวฯ	100	ปี	

	 นอกจากนี้	 พฤกษายังได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาและ

พัฒนาเยาวชนอื่นๆ	 อีกด้วย	 อาทิ	 การบริจาคเพื่อกิจกรรมวันเด็ก	 การมอบสนาม

เด็กเล่น	การประกวดวาดภาพ	เป็นต้น
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 •	โครงการ	“พฤกษา	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่”

	 	 จัดขึ้นเพื่อบริการลูกค้าและคนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการ	

โดยร่วมมือ	 กับโรงพยาบาล	 สถานีอนามัย	 องค์การบริหารส่วนตำบลในชุมชน	

เพื่อเข้าไปบริการ	ด้านการแพทย์	การบริการที่จัดเตรียม	ได้แก่	การตรวจโรคทั่วไป	

คัดกรองเบาหวาน	 โรคโลหิตจาง	 วัดไขมันในเลือด	 ตรวจวัดความดัน	 ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 รวมถึงการให้การสนับสนุนการออกกำลังกายในชุมชน	 การ

หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอในเด็ก	เป็นต้น	

	 •	โครงการมหกรรมสร้างบ้านเทิดพระเกียรติ	 82	 พรรษา	 พระบาท

สมเด็จพระเจ้า	อยู่หัวฯ	

  พฤกษา	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมสร้างบ้านเทิดพระเกียรติ	82	พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ท่ีจัดโดยมูลนิธิท่ีอยู่อาศัยเพ่ือมนุษยชาติ	 ประเทศไทย

(Habitat	for	Humanity	Thailand)	โดยมีเป้าหมายในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ขาดแคลน

ท่ีอยู่อาศัย	ณ	หมู่บ้านหนองก้นครุ	ต.	เมืองเล็น	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	จำนวน	82	หลัง 

ในปี	 2552	 และเพื่อการตอบแทนสังคมพร้อมๆ	 กับการสานสัมพันธ์ทุกกลุ่มคน	

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	พนักงาน	หรือประชาชนทั่วไป	ให้มีความเข้าใจและมีความผูกพัน

ซึ่งกันและกันจนก่อให้เกิดความสามัคคีอันจะเป็นพลังหลักของสังคมท่ีมีความสุขและ

ความยั่งยืนต่อไป	 พฤกษาได้จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

ไม่ว่าจะเป็นโครงการ	 Pruksa	 Workshop	 ที่เป็นการส่งเสริมรายได้	 โดยการจัด

อบรมสร้างอาชีพและให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนให้แก่ลูกค้าและประชาชน

ทั่วไป	 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการพาลูกค้าคู่พ่อ-ลูก	

ไปร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ	 โครงการบริจาคโลหิต	ที่ร่วมกับสภากาชาดไทย	 เพื่อการ

รับบริจาคโลหิตจากพนักงานพฤกษาและประชาชนทั่วไป	เป็นต้น	

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

	 •	โครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงพุทธศาสนา	

	 	 พฤกษาสนับสนุนเงิน	 1,000,000	 บาท	 ให้แก่มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ	

เพ่ือผลิตรายการสารคดีชุด	“พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ”	โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนา	และส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักพุทธวิถี

ด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและผู้ด้อยโอกาส

	 พฤกษามอบเงินบริจาค	200,000	บาท	ให้แก่โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	

จ.สมุทรปราการ	 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ	 เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซม

อาคารเรียนที่ถูกเพลิงไหม้และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่	979/83	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	27	ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

ประเภทธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์	บ้านเดี่ยว	และอาคารชุด	

เลขทะเบียนบริษัท	บมจ.	0107574800307	

โทรศัพท์ 0-2298-0101 

โทรสาร 0-2298-0102 

Homepage	www.pruksa.com

โรงงาน	Pruksa	Precast	
สถานที่ตั้งโรงงาน	54/1	หมู่	4	ตำบลลาดสวาย	อำเภอลำลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	

ประเภทธุรกิจ	โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	ผลิตรั้ว	และเสาสำเร็จรูป	

โทรศัพท์	0-2532-8124-32	

โทรสาร	0-2532-8123	

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด	(บริษัทย่อย)	
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่	979/95	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	29	ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

ประเภทธุรกิจ	รับเหมาและตกแต่ง	

โทรศัพท ์	0-2298-0101

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	(บริษัทย่อย)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่	979/99	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	30	ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน		เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

โทรศัพท์	0-2298-0101 

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด	(บริษัทย่อย)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่	979/97	อาคารเอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	30	

ถ.พหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

โทรศัพท ์	0-2298-0101	

บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด	(บริษัทย่อย)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	979/83	อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์	ชั้น	30	ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

โทรศัพท์	0-2298-0101

บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	(บริษัทย่อย)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	979/83	อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์	ชั้น	28	ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0-2298-0101

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮาส์ซิง	จำกัด	
(Preuksa	India	Housing	Private	Limited)	(บริษัทย่อย)			
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Ferns	Icon,	Unit	No.	7,	1st	Floor,	Next	to	Akme	Ballet,	

Marathahalli	Outer	Ring	Road,	Bangalore-560	037	Karnataka,	India

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

โทรศัพท์		+91	9632707654
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บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	คอนสตรัคชัน	จำกัด	
(Preuksa	India	Construction	Private	Limited)	(บริษัทย่อย)    
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 Ferns	Icon,	Unit	No.	7,	1st	Floor,	Next	to	Akme	Ballet,	

Marathahalli	Outer	Ring	Road,	Bangalore-560	037	Karnataka,	India

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

โทรศัพท ์		+91	9632707654

บริษัท	พฤกษา	เวียดนาม	จำกัด	(Preuksa	Vietnam	Co.,	Ltd.)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 Unit	A,	8th	Floor,	No.	116	Nguyen	Duc	Canh,

Cat	Dai	Ward,	Le	Chan	District,	Hai	Phong,	Vietnam

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

บริษัท	พฤกษา	เวียดนาม	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	
(Preuksa	Vietnam	Construction	Co.,	Ltd)	(บริษัทย่อย)				
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่		Unit	B,	8th	Floor,	No.	116	Nguyen	Duc	Canh,	

Cat	Dai	Ward,	Le	Chan	District,	Hai	Phong,	Vietnam		

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

นายทะเบียนหลักทรัพย์	
ชื่อบริษัท	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	62	อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

โทรศัพท์	0-2229-2800 

นายทะเบียนหุ้นกู้	ครั้งที่	1	และ	ครั้งที่	2	/	2550
ชื่อบริษัท	ธนาคารทหารไทย	จำกัด	(มหาชน)	

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่	3000	ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	

โทรศัพท์	0-2299-1111 

นายทะเบียนหุ้นกู้	ครั้งที่	1/2552
ชื่อบริษัท	ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)	

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1	ซอยกสิกรไทย	ถนนราษฎร์บูรณะ	

แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กทม.		

โทรศัพท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888   

ผู้สอบบัญชี	
1.	นางสาวสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3731	และ	/	หรือ	

2.	นายสุพจน์	สิงห์สเน่ห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	2826	และ	/	หรือ	

3.	นางสาววรรณพร	จงพีรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4098	

ชื่อบริษัท	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชยสอบบัญชี	จำกัด	

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	195	เอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	22	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	

เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

โทรศัพท์ 0-2677-2000 

ที่ปรึกษากฎหมาย	
บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	จำกัด	

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	990	อาคารอับดุลราฮิมเพลส	ชั้น	25	ถนนพระราม	4	

กรุงเทพมหานคร	10500	

โทรศัพท์	0-2264-8000 

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	179/74-80	สาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร		

กรุงเทพมหานคร	10500	

โทรศัพท์	0-2344-1000 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ		ผู้ถือหุ้นบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2552	และ	2551	 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	 งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของ	 ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ										

ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	

สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)

และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	ตามลำดับ	

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ

การเงินเหล่านี้	 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า		

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่ง

กำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่				การตรวจสอบ

รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ	 ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ

ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ	 ซึ่งผู้บริหารเป็น

ผู้จัดทำขึ้น	ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ

ในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี	 แสดงฐานะ

การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	 	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 และ	

2551	ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	

พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และของเฉพาะบริษัท	

พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	ตามลำดับโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวสมบูรณ์			ศุภศิริภิญโญ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	3731

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด

กรุงเทพมหานคร

16	กุมภาพันธ์	2553
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบดุล   
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ
ลูกหนี้บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

5
6, 7
8
4
4

6, 9

10
6, 11
6, 12
13
14

2552

846,252,967	
2,304,521,701	

59,779,582	
 - 
 - 

13,201,936,684 
486,380,284 
204,933,667 

17,103,804,885	

 - 
1,299,179,820 
127,869,798 
176,965,607	
86,727,956	
76,524,574	

1,767,267,755	

18,871,072,640	

2552

561,414,129	
1,728,046,212 

56,241,098	
138,895,842	
126,511,235	

11,994,026,728 
486,380,284 
187,604,778 

15,279,120,306	

799,998,300 
1,202,114,667 
127,829,591	
143,992,662 
75,918,654	
58,789,519	

2,408,643,393 

17,687,763,699	

2551

1,526,168,206	
3,424,107 
38,316,705	

 - 
 - 

12,621,939,173 
99,055,113	
138,156,927	

14,427,060,231	

 - 
1,505,913,958	
127,829,591	
116,963,345	
78,830,209 
35,670,611	

1,865,207,714	

16,292,267,945	

2551

1,175,206,278	
3,424,107 
35,460,307	
199,506,187	
328,670,572	

11,383,647,680 
99,055,113	
108,986,625	

13,333,956,869	

275,997,825	
1,402,422,772 
127,829,591	
90,544,730	
68,712,410 
30,985,029	

1,996,492,357	

15,330,449,226	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบดุล   
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551

	 	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
-	บริษัทย่อย
-	บริษัทอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินมัดจำจากลูกค้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว	
หุ้นกู้ระยะยาว
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

6, 15

4

15
4, 15

16

6, 15
15
17

2552

-

-
798,867,269 
350,227,637	
600,000,000 

-
946,558,910	
687,319,333 
924,190,785	

4,307,163,934	

30,000 
1,500,000,000	

40,999,587	
1,541,029,587	

5,848,193,521	

2552

-

81,350,134	
707,189,676 
246,510,049	
600,000,000 

-
926,835,724	
603,399,543	
785,376,435	

3,950,661,561	

20,000 
1,500,000,000	

38,795,851	
1,538,815,851	

5,489,477,412	

2551

1,993,108,263 

-
535,505,161	
300,685,648	
400,000,000 

-
819,156,597	
405,943,812	
490,384,791 

4,944,784,272	

606,656,710	
600,000,000 
30,841,233 

1,237,497,943	

6,182,282,215	

2551

1,845,108,263	

71,359,198	
421,519,193	
240,498,522	
400,000,000 
39,217,225	
782,095,087	
320,700,669 
431,126,542	

4,551,624,699	

583,055,710	
600,000,000 
29,474,916 

1,212,530,626	

5,764,155,325	

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบกำไรขาดทุน   
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551		 	

	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
			ทุนจดทะเบียน
			ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำไรสะสม
			สำรองตามกฎหมาย		
			ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

18
18
18

18

2552

2,224,753,400	
2,206,812,000
1,361,595,353

534,804
35,980

225,575,340
9,228,194,402

13,022,747,879
131,240

13,022,879,119

18,871,072,640

2552

2,224,753,400	
2,206,812,000
1,361,595,353

275,793
-

225,575,340
8,404,027,801

12,198,286,287
-

12,198,286,287

17,687,763,699

2551

2,255,753,400	
2,191,394,200
1,361,595,353

-
-

225,575,340
6,331,244,526

10,109,809,419
176,311

10,109,985,730

16,292,267,945

2551

2,255,753,400	
2,191,394,200
1,361,595,353

-
-

225,575,340
5,787,729,008

9,566,293,901
-

9,566,293,901

15,330,449,226

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบกำไรขาดทุน   
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551		 	 	 	 	

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่วนของกำไรที่เป็นของ
				ผู้ถือหุ้นของบริษัท
				ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสำหรับปี

กำไรต่อหุ้น
			ขั้นพื้นฐาน
			ปรับลด

หมายเหตุ

4, 10

20
21
22

24

25

26
26

2552

18,966,048,930 
 - 

67,399,703 
19,033,448,633	

11,749,037,439 
809,271,694 

1,576,911,182	
52,135,813	

14,187,356,128	

4,846,092,505
(47,053,343)

4,799,039,162	
(1,177,206,394)
3,621,832,768	

3,621,815,864	
16,904 

3,621,832,768	

1.65	
1.64 

2551

12,968,506,304	
 - 

65,093,604	
13,033,599,908	

8,085,646,990	
790,981,129 

1,016,012,063 
50,875,504	

9,943,515,686	

3,090,084,222
(57,393,443)

3,032,690,779	
(659,322,472)
2,373,368,307	

2,373,265,826	
102,481 

2,373,368,307	

1.08 
1.08 

2552

17,033,514,333
99,930,000
84,176,062

17,217,620,395

10,585,074,538
754,131,453

1,430,237,109
52,135,813

12,821,578,913

4,396,041,482
(44,382,280)

4,351,659,202	
(1,010,494,421)
3,341,164,781	

3,341,164,781 
-

3,341,164,781	

1.52	
1.51	

2551

11,442,786,027
 - 

96,876,213
11,539,662,240

7,247,633,103
732,643,746
958,171,207
50,875,504

8,989,323,560

2,550,338,680
(53,756,514)

2,496,582,166	
(518,256,901)
1,978,325,265	

1,978,325,265	
-

1,978,325,265	

0.90 
0.90 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2551	
(ปรับปรุงแล้ว)	
กำไรสำหรับปี
รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้
เงินปันผลจ่าย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2552
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
			สำหรับปี	2552
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
			ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้
			โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสำหรับปี
รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้
เงินปันผลจ่าย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ซื้อคืนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

หมาย
เหตุ

28
18

28
18

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและ
ชำระแล้ว

2,180,178,200	
 - 
-

 - 
11,216,000 

 - 
2,191,394,200	

2,191,394,200	

 - 

 - 

-
 - 
 - 
 - 

15,417,800	
 - 

2,206,812,000	

ผลต่าง
จากการแปลงค่า

งบการเงิน

 - 
 - 
-

 - 
 - 
 - 
 - 

-

 - 

35,980	

35,980	
 - 

	35,980	
 - 
 - 
- 

35,980	

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

1,361,595,353	
 - 
-

 - 
 - 
 - 

1,361,595,353	

1,361,595,353	

 - 

 - 

-
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

1,361,595,353	

สำรองตาม
กฎหมาย

225,575,340	
 - 
-

 - 
 - 
 - 

225,575,340	

225,575,340	

 - 

 - 

-
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

225,575,340	

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย

73,755	
102,481 

	102,481	
 - 
 - 
75	

176,311	

176,311	

 - 

 - 

-
16,904 
16,904	

	(61,000)
-

	(975)
131,240	

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

8,206,308,610	
2,373,368,307 

	2,373,368,307	
(480,907,262)

11,216,000 
75	

10,109,985,730	

10,109,985,730	

534,804	

35,980	

570,784	
3,621,832,768 
3,622,403,552	
(724,926,988)

15,417,800	
(975)

13,022,879,119	

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

 - 
-

 -
- 

 - 
 - 
 - 

-

534,804	

 - 

534,804	
 - 

	534,804	
 - 
 - 
 - 

534,804	

ยังไม่ได้จัดสรร

4,438,885,962	
2,373,265,826	

	2,373,265,826	
(480,907,262)

 - 
 - 

6,331,244,526	

6,331,244,526	

 - 

 - 

-
3,621,815,864	
3,621,815,864	
(724,865,988)

 - 
 - 

9,228,194,402	

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

8,206,234,855	
2,373,265,826	

	2,373,265,826	
(480,907,262)

11,216,000 
 - 

10,109,809,419	

10,109,809,419	

534,804	

35,980	

570,784	
3,621,815,864	
3,622,386,648	
(724,865,988)

15,417,800	
 - 

13,022,747,879	

กำไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2551	
(ปรับปรุงแล้ว)
กำไรสำหรับปี
รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้
เงินปันผลจ่าย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2552
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี	2552
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้
			ในส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้
			โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสำหรับปี
รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้
เงินปันผลจ่าย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

หมาย
เหต ุ

28
18

28
18

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและ
ชำระแล้ว

2,180,178,200	
-
-
-

11,216,000 
2,191,394,200	

2,191,394,200	

-

-
-
-
-

15,417,800	
2,206,812,000	

กฎหมาย

225,575,340	
-
-
-
-

225,575,340	

225,575,340	

-

-
-
-
-
-

225,575,340	

ยังไม่ได้จัดสรร

4,290,311,005	
1,978,325,265	
1,978,325,265	
(480,907,262)

-
5,787,729,008	

5,787,729,008	

-

-
3,341,164,781 
3,341,164,781	
(724,865,988)

-
8,404,027,801	

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

8,057,659,898	
1,978,325,265	
1,978,325,265	
(480,907,262)

11,216,000 
9,566,293,901	

9,566,293,901	

275,793	

275,793	
3,341,164,781 
3,341,440,574	
(724,865,988)

15,417,800	
12,198,286,287	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม

(บาท)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

1,361,595,353	
-
-
-
-

1,361,595,353	

1,361,595,353	

-

-
-
-
-
-

1,361,595,353	

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

-
-
-
-
-
-

-

275,793	

275,793	
-

275,793	
-
-

275,793	
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบกระแสเงินสด 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	

2552

3,621,832,768 

	4,245,452	
 121,921,797 
	45,895,372	

-
	215,628,356	
	(6,696,493)

-
	35,980	

	10,158,354	
	47,053,343	

 1,177,206,394 
5,237,281,323	

(21,462,877)
 - 

	(439,015,474)
	(387,325,171)
	(66,776,740)
	(59,743,644)

 - 
 263,362,108 
	49,541,989	

 127,402,313 
 427,126,761 

	(955,833,135)
4,174,557,453	

2551

2,373,368,307 

	108,359,154	
	(627,526)

-
	(8,860,000)
	189,835,038	
	(1,321,485)

-
-

	9,548,333	
	57,393,443	
	659,322,472	
3,387,017,736 

(23,178,789)
 - 

	(4,459,117,746)
	(28,966,212)
	26,354,022	

	(35,746,029)
 - 

	(64,542,893)
	66,925,148	
	472,401,685	
	171,106,591	

	(470,059,844)
(957,806,331)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(กลับรายการ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ
ลูกหนี้จากบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า	-	บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้า	-	บริษัทอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
เงินมัดจำจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
2552

 3,341,164,781 

2,044,420
121,921,797

-
-

189,267,265
(6,712,882)
(99,930,000)

-
9,320,935

44,382,280
1,010,494,421
4,611,953,017	

(20,780,791)
	60,610,345	

	(461,383,500)
	(387,325,171)
	(78,618,153)
	(44,543,471)

 9,990,936 
	285,670,483	
	6,011,527	

 144,740,637 
	347,570,660	

	(781,243,479)
3,692,653,040	

2551

1,978,325,265	

	104,696,859	
(627,526)

-
(8,860,000)
174,171,462 
(1,347,743)

-
-

8,764,664 
53,756,514	
518,256,901	

2,827,136,396 

(22,027,991)
(165,127,813)

(3,871,802,841)
(28,966,212)
(70,049,133)
(32,011,909)
(40,208,599)
(37,680,009)
105,895,877	
452,155,095	
150,314,906	

(361,238,890)
(1,093,611,123)
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

งบกระแสเงินสด 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

 1,772,312 
(17,569,681,784)
	15,267,346,682	

 - 
 - 

	(139,153,296)
	(37,825,734)

 - 
 - 

 19,243,049 
(2,458,298,771)

	(1,993,108,263)
426,730,252	

	1,500,000,000	
-

15,417,800
(1,033,356,962)
(400,000,000)

 - 
	(975)

	(186,928,785)
	(724,865,988)

	(61,000)
(2,396,173,921)

(679,915,239)
1,526,168,206
846,252,967

2551

		51,067,325	
 - 
 - 
 - 
 - 

	(394,952,785)
 - 
 - 
 - 

	23,140,358	
(320,745,102)

 1,993,108,263 
1,804,910,000 

 - 
 - 

11,216,000
(1,417,528,260)

 - 
 - 

	75	
	(133,291,636)
	(480,907,262)

 - 
1,777,507,180

498,955,747	
1,027,212,459
1,526,168,206

2552

 1,772,312 
(14,419,176,370)
12,693,057,746	
(351,877,089)
554,036,426	

(120,205,364)
 - 

(524,000,475)
 99,930,000 
18,850,358

(2,047,612,456)

(1,845,108,263)
426,730,252

	1,500,000,000	
372,080,837
15,417,800

(1,009,765,962)
(400,000,000)
(411,298,062)

-
(182,023,347)
(724,865,988)

 - 
(2,258,832,733)

(613,792,149)
1,175,206,278
561,414,129

2551

	51,067,325	
 - 
 - 

(307,576,788)
390,043,542	

(289,341,195)
 - 

(174,999,925)
 - 

23,058,536
(307,748,505)

1,845,108,263
1,716,310,000

 - 
39,217,225
11,216,000

(1,268,528,260)
 - 
 - 
 - 

(125,864,886)
(480,907,262)

 - 
1,736,551,080

335,191,452	
840,014,826

1,175,206,278

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง		
ซื้อตราสารหนี้	
ขายตราสารหนี้	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว	
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	
จ่ายเงินปันผล	
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	

(บาท)
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บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	

1		ข้อมูลทั่วไป
2		เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3		นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4		รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6		สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน
7		เงินลงทุนชั่วคราว
8		ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ
9		อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	
12	ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
13	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
14	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
17	ผลประโยชน์พนักงาน

18	ทุนเรือนหุ้น	ใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			 	 	
			และสำรองตามกฎหมาย	
19	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
20	ค่าใช้จ่ายในการขาย
21	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
22	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
23	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
24	ต้นทุนทางการเงิน
25	ภาษีเงินได้
26	กำไรต่อหุ้น
27	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
28	เงินปันผลจ่าย
29	เครื่องมือทางการเงิน
30	สัญญาเช่า
31	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32	อื่น	ๆ
33	มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้
34	การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2553

1.	ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	“บริษัท”	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย	 และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่	 979/83	 อาคารเอส	 เอ็ม	 ทาวเวอร์	
ชั้น	27	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮาส์ซิง	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	คอนสตรัคชั่น	จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ตกแต่งบ้าน/รับเหมาก่อสร้าง

ขายอสังหาริมทรัพย์

ขายอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในบริษัทอื่น

ลงทุนในหุ้นทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และก่อสร้างที่อยู่อาศัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

อินเดีย

อินเดีย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

2552

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

100.00

100.00

2551

99.93

99.99

99.99

99.99

-

-

-

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม	2548
	 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย	รายละเอียด
ของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
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	 แม่บทการบัญชี	 เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน	 (ปรับปรุง	 2550)		

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายน	2552)

	 การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

เหล่าน้ี	ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ในระหว่างปี	2552	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

หลายฉบับซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบ

การเงินน้ี	 มาตรฐานการบัญชีท่ีได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีได้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	33

	 งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปัดเศษในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาท	 ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน	 งบการ

เงินน้ีได้จัดทำข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	 ยกเว้นที่กล่าวไว้ใน

นโยบายการบัญชี

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการราย

งานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ	 สินทรัพย์	

หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวน

อย่างต่อเนื่อง		การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการ

ดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

2.	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	
	 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย	

และจัดทำเป็นภาษาไทย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวก

ของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

	 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศไทย			

	 เมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2552	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่	

12/2552	 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม่ให้ตรงตามมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ

	 กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี	 2551	 และ	 2552	 ต่อไปนี้	 ซึ่งมี

ผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	

2552	เป็นต้นไป	

 

	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 36	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่อง	 การด้อยค่าของ

สินทรัพย์	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2550)	เรื่อง	สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	(ฉบับ	54	เดิม)
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3.	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

	 (ก)	เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า

“กลุ่ม	บริษัท”)	

	 บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท		การควบคุมเกิด

ข้ึนเม่ือกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทาง

การเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น	 เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ

บริษัทย่อย	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม	 นับแต่วันที่มีการ

ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง		นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยน

ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

	 การตัดรายการในงบการเงินรวม

	 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม	รวมถึงรายได้หรือค่าใช้

จ่ายที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม	ถูกตัดรายการใน

การจัดทำงบการเงินรวม		

	 (ข)	เงินตราต่างประเทศ	

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก

เปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันท่ีรายงาน

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น		กำไรหรือขาดทุนจากการ

แปลงค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน

	 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม	แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	

ณ	วันที่เกิดรายการ	

	 กิจการในต่างประเทศ		

	 สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน	ณ	วันที่รายงาน

	 รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตรา	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า	 บันทึกไว้เป็นรายการ

แยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น	จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

	 ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท	โดยในสาระ

สำคัญแล้ว	การลงทุนดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการที่เป็นตัวเงิน	ผลต่างจากอัตราแ

ลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากรายการที่เป็นตัวเงินและรายการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

ให้บันทึกไว้เป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนน้ัน
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	 (ฉ)	เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 บันทึกบัญชีโดย

ใช้วิธีราคาทุน					

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	 ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด	 จัดประเภท

เป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด		เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตั

ดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน		ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้

อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอด

อายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

	 ตราสารหนีซ้ึง่เปน็หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด		นอกเหนอืจากทีต่ัง้ใจ

ถือไว้จนครบกำหนด	 จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 ภายหลังการรับรู้มูลค่าใน

ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม	 และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็น

ตัวเงิน	บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่าง

จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	 	 เมื่อมีการจำหน่าย

เงินลงทุน	 จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าใน

งบกำไรขาดทุน	 ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย	 จะต้องบันทึกดอกเบี้ย

ในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคา

เสนอซื้อ	ณ	วันที่รายงาน

	 (ค)	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย	 ยอดเงินสด ยอดเงินฝาก

ธนาคารประเภทเผื่อเรียก	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงิน

ในงบกระแสเงินสด

	 (ง)	ลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้	และการ

คาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า	 	 ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชี

เมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

	 (จ)	อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

	 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคืออสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไว้ด้วยความต้ังใจใน

การพัฒนาและการขายในการดำเนินธุรกิจปกติ		อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

แสดงในราคาทุนที่บวกด้วยสัดส่วนของกำไรที่เหมาะสม	 หรือ	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

โดยประมาณ	 (สุทธิจากจำนวนที่เรียกเก็บ)	 แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า	 มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย

	 ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย	ต้นทุนของแต่ละ

โครงการ	รวมต้นทุนในการได้มา	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	ต้นทุนการกู้ยืม	และ	

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ
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	 การจำหน่ายเงินลงทุน

	 เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน	 	 ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูล

ค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคย

บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น	จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

	 (ช)	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาด

ทุนจากการด้อยค่า

 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	 คำนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ	 ประมาณการอายุ

การใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 10	 ปี

อาคาร		 20	 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 5,	10	 ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง	และเครื่องใช้สำนักงาน	 3,	5	 ปี

ยานพาหนะ	 5	 ปี

	 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาสำหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 (ซ)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

	 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์	ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด	แสดงในราคา

ทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุน	โดยวิธีเส้นตรง

ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	10	ปี

	 (ฌ)	การด้อยค่า

	 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานว่า	

มีข้อบ่งชี้	เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่		ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ี

คาดว่าจะได้รับคืน

	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าตาม

บัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	 ขาดทุนจาก

การด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน	
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การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน		หมายถึ

งมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแ

ล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์		ประมาณการ

กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน

คำนึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตาม

เวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์	 	 สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	 ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 การกลับรายการด้อยค่า

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	 หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิน

ทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย	เสมือน

หนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 (ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

การเกิดหนี้สิน	 	 ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดย

วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	 	 ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนด

ไถ่ถอน	จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 (ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทคำนวณโดยการประมาณยอดผลประโยชน์

ในอนาคต	(เงินชดเชยให้ออกจากงาน	เมื่อเกษียณอายุ)	ที่พนักงานจะได้รับจากการ

ทำงานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ	โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดเพื่อหามูลค่า

ปัจจุบัน	และอัตราคิดลดท่ีนำมาใช้	อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตร

รัฐบาล	 การคำนวณผลประโยชน์พนักงานคำนวณตามวิธี	 The	 Projected	 Unit	

Credit	Method	

      

 (ฐ) ประมาณการหนี้สิน

	 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมาย

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระ

หนี้สินดังกล่าว		และสามารถประมาณภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ		ถ้าผลกระทบ

ดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ	 	 ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษี

เงินได้		เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลา

 (ฑ) รายได้

	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิ

ในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
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 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

	 รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา

บวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน	 การ

เรียกร้องค่าเสียหาย	หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

ก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ	 	 เมื่อสามารถประมาณผล

ของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ	 รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับ

รู้ในงบกำไรขาดทุนตามสัดส่วนของข้ันความสำเร็จของงานก่อสร้าง	 ขั้นความสำเร็จ

ของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการสำรวจงานที่ทำ		เมื่อไม่สามารถประมาณ

ผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ	 รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุน

ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน		ผลขาด

ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในงบกำไรขาดทุนทันที

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

	 ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง		เงินปันผลรับบันทึกใน

งบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล			

รายได้อื่น

 รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

 (ฒ) ค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าดำเนินงาน

	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า	 ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็น

ส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา		ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุ

นในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

	 ต้นทุนทางการเงิน

	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวด

ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น	 ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของ

สินทรัพย์	อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา		ก่อสร้างหรือการผลิต

สินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย
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 (ณ)  ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ

รายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไร

ประจำปีที่ต้องเสียภาษี		โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	

วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมาย

ทางภาษี	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

ต่อไปนี้	 	 การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก	 	 การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้ง

แรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี	 ผลกระทบต่อกำไรทาง

บัญชีหรือกำไรทางภาษี	 และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

กิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้			ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมี

การกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	 วันที่

รายงาน

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน	ณ	

ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.	 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆที่มีความเกี่ยว

ข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท			โดยการเป็นผู้ถือหุ้น		หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	หรือมี

กรรมการร่วมกัน	รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดย

ใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ		

	 ความสัมพันธ์ท่ีกลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีการควบคุม	

หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท	หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม	หรือควบคุมร่วมกัน	

หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท	มีดังนี้
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รายการที่สำคัญกับบริษัทย่อยสำหรับแต่ละปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม		2552	
และ	2551	สรุปได้ดังนี้

ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2552	และ	2551	มีดังนี้

ลูกหนี้บริษัทย่อย

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

101,253

24,101

74,152

199,506

115,368

22,838

690

138,896

เงินปันผลรับ

ขายวัตถุดิบ	

รับบริการ

ดอกเบี้ยรับ	

รายได้อื่น	

ดอกเบี้ยจ่าย

ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย

ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ	5	ถึง10

ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ	5

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้	

บวกด้วยร้อยละ	1	(MLR+1)

ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ	5

อัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน	(MMR)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการคิดราคา

2552 25522551 2551

-

71,462

833,426

35,498

1,484

1,783

99,930  

52,484

863,102

22,495

2,759

1,212

(พันบาท) (พันบาท)

ชื่อกิจการ

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮาส์ซิง	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	คอนสตรัคชั่น	จำกัด

นาย	ทองมา	วิจิตรพงศ์พันธุ์

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99		

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99	

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99		

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99		

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99		

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ	100.00

เป็นบริษัทย่อย		บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ	100.00		

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ10	
ขึ้นไปและเป็นกรรมการของบริษัท

ประเทศที่จัดตั้ง	/	สัญชาติ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

อินเดีย

อินเดีย

ไทย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551

124,370

1,447

512

182

126,511

61,950

11,379

8,021

81,350

-

115,291

190,837

-

22,543

328,671

71,359

-

-

71,359

39,217

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเดีย	เฮาส์ซิง	จำกัด

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551

328,671

351,877

(554,037)

126,511

411,137

307,577

(390,043)

328,671

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม	

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

	 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีส้ินสุด
วันท่ี	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	มีดังนี้

2552 2551

39,217

372,081

(411,298)

-

-

279,411

(240,194)

39,217

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม	

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

	 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีส้ินสุด
วันท่ี	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 ในระหว่างปี	 2552	 บริษัทย่อยได้จดภาระจำยอมในที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการ

ดำเนินงานซึ่งมียอดสะสม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำนวนเงิน	45.8	ล้านบาท

ให้แก่โครงการของบริษัทเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีกำหนดเวลา	

และได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน	46.4	ล้านบาท

สัญญาสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	 (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง)	 กับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท	 เริ่มจากเดือนตุลาคม	 2551	 จนถึง

เดือนตุลาคม	2553	ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	

มีจำนวน	1.5	ล้านบาท	(2551:	0.1	ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	เป็นสกุลเงินบาท

5.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	

เช็คในมือ

อื่นๆ

รวม

255225512552 2551

5,035

408,419

83,842

456,127

219,402

2,381

	1,175,206

6,103

36,542

251,806

658

264,236

2,069

	561,414

12,333

408,602

189,087

676,571

237,097

2,478

	1,526,168

8,157

42,964

327,331

182,223

282,253

3,325

	846,253

(พันบาท)
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7.	เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

255225512552 2551

3,424
-

3,424

1,652
1,726,394
1,728,046

3,424
-

3,424

1,652
2,302,870
2,304,522

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6.	สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน
	 เงินฝากออมทรัพย์	และเงินฝากประจำ	(จำนวน	1.7	ล้านบาท	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม		2552)	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน	802	

ล้านบาท	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552)	 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	

(ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน	 128	 ล้านบาท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552)	 และ

ส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	ของบริษัท

ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน	158	ล้านบาท	วงเงินกู้ยืม

จากธนาคารจำนวน	7,829	ล้านบาท	และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

จำนวน	3,513	ล้านบาท	

	 เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน	(จำนวน	3	ล้านบาท	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2551)	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 (ซึ่งมีราคาตามบัญชี

จำนวน	 854	 ล้านบาท	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2551)	 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการ

ดำเนินงาน	(ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน	128	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551)	

และส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	ของ

บริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน	159	ล้านบาท	วงเงิน

กู้ยืมจากธนาคารจำนวน	 8,397	 ล้านบาท	 และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย

ธนาคารจำนวน	3,871	ล้านบาท

	 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	ของบริษัทย่อย

ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน		598	ล้านบาท	และวงเงิน

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน	 779	 ล้านบาท	 (31	 ธันวาคม	 2551:	

736	ล้านบาท	และ	484	ล้านบาท	ตามลำดับ)
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ	วันที่	1	มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุงจากการตีราคา
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

-
-
-
-
-

-
14,419,176

(12,693,058)
276

1,726,394

-
-
-
-
-

-
17,569,682

(15,267,347)
535

2,302,870

(พันบาท)

(พันบาท)8.	ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ		การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ	มีดังนี้

เกินวันครบกำหนดชำระ	:
น้อยกว่า	3	เดือน
3	-	6	เดือน
6	-	12	เดือน
มากกว่า	12		เดือน
รวม

32,575
2,575
310

-
35,460

39,068
10,887
6,000
286

56,241

34,601
3,209
486
21

38,317

42,037
11,282
6,025
436

59,780

255225512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25512552

งบการเงินรวม

2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9.	อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

วัสดุก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง
โครงการระหว่างการพัฒนา
-	 ที่ดิน
-	 ค่าปรับปรุงที่ดิน
-	 ค่าก่อสร้าง
-	 ค่าสาธารณูปโภค
-	 ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
-	 ค่าดอกเบี้ย

ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย
ที่ดินรอการพัฒนา
รวม
หัก	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สุทธิ

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
บ้านพฤกษา
บ้านพฤกษาวิลเลจ
บ้านภัสสร
คอนโดมิเนียม
รวม

173,943
407,759

5,904,317
297,989

1,388,731
507,023
499,914
81,440

8,679,414
1,864,344
2,247,883

13,373,343
(171,406)

13,201,937

57
17
12
9

95

344,219
479,366

5,354,932
359,221

1,996,408
434,629
402,283
86,389

8,633,862
2,314,908
1,016,744

12,789,099
(167,160)

12,621,939

60
15
13
10
98

155,722
378,026

5,571,384
243,386

1,258,660
416,467
437,096
78,900

8,005,893
1,747,452
1,872,477

12,159,570
(165,543)

11,994,027

43
16
12
9

80

316,101
435,514

4,912,078
309,489

1,700,987
357,955
350,287
83,105

7,713,901
2,070,416
1,011,214

11,547,146
(163,499)

11,383,647

46
15
13
9

83

(พันบาท)

255225512552 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีมีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท	เกสรก่อสร้าง	จำกัด

บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	โอเวอร์ซีส์	จำกัด

บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด

รวม

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

800,000

1,000

50,000

200,000

25,000

-

276,000

99.93

99.99

99.99

99.99

-

99,999

100,000

199,999

200,000

200,000

799,998

99,930

-

-

-

-

99,930

999

49,999

199,999

25,000

-

275,997

-

-

-

-

-

-

2552
(%)

2551
(%)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2552 2551

ทุนชำระแล้ว
2552 2551

วิธีราคาทุน
2552 2551

เงินปันผลรับ

10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

275,997

524,001

799,998

100,997

175,000

275,997

ณ	วันที่	1	มกราคม

ซื้อเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

(พันบาท)

2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2550	บริษัทย่อย	(บริษัท	พนาลี	เอสเตท	จำกัด)	
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	50	ล้านบาท	(500,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	
เป็น	200	ล้านบาท	(2,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าวครบ
แล้ว
	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	2552	บริษัทย่อย	 (บริษัท	 เกสร	ก่อสร้าง	 จำกัด)	
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 1	 ล้านบาท	 (10,000	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 100	บาท)	
เป็น	100	ล้านบาท	(1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าวครบ
แล้ว
	 ในระหว่างปี	 2551	 บริษัทได้ลงทุนใน	 บริษัท	 พฤกษา	 โอเวอร์ซีส์	
จำกัด	 (ทุนจดทะเบียน	 1,000,000	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 100	บาท)	 เป็นจำนวนเงิน	
25	 ล้านบาท	 เมื่อวันที่	 16	 มิถุนายน	 2552	 บริษัท	 พฤกษา	 โอเวอร์ซีส์	 จำกัด	
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	100	ล้านบาท	(1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	
เป็น	200	ล้านบาท	(2,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์	
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าว
และชำระค่าหุ้นสำหรับทุนจดทะเบียนครั้งแรกครบแล้ว

	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทได้ลงทุนใน	บริษัท	พฤกษา	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำกัด	 (ทุนจดทะเบียน	 1,000,000	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 100	บาท)	 เป็นจำนวนเงิน	
25	 ล้านบาท	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2552	 บริษัท	 พฤกษา	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำกัด	มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	100	ล้านบาท	 (1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	
100	 บาท)	 เป็น	 500	 ล้านบาท	 (5,000,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 100	 บาท)	
กับกระทรวงพาณิชย์	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
เป็นจำนวนเงิน	175	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2552	บริษัทย่อย	(บริษัท	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด)	
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	50	ล้านบาท	(500,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	
เป็น	100	ล้านบาท	(1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	กับกระทรวงพาณิชย์	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าวครบ
แล้ว
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11.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้

สำนักงาน

สาธารณูปโภค
ส่วนกลาง ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
และอุปกรณ์

ระหว่างการติดตั้ง
รวม

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
เพิ่มขึ้น
โอน	-	สุทธิ
จำหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
			และ	1	มกราคม	2552
เพิ่มขึ้น
โอน	-	สุทธิ
จำหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2551																																																																													
และ	1	มกราคม	2552
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2552

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

1,742,533
394,953

 -
(50,552)

	 (617)
 

2,086,317
139,153
(6,783)
(63,547)
(121,922)
2,033,218

428,397
180,739
(28,733)

 
580,403
204,636
(51,001)
734,038

1,505,914
1,299,180

14,183
134,392

(123,622)
-
-

24,953
60,431

(47,009)
-
-

38,375

-
-
-

-
-
-
-

24,953
38,375

106,816
13,038

77
(10,731)

-

109,200
2,327

-
(27,201)

-
84,326

71,415
18,680
(9,312)

80,783
10,896

(24,493)
67,186

28,417
17,140

724,173
186,937
35,570

(28,162)
(617)

917,901
43,819
30,798

(29,412)
(2,479)
960,627

214,232
110,240
(9,924)

314,548
135,084
(21,314)
428,318

603,353
532,309

16,741
-
-
-
-

16,741
-
-
-
-

16,741

16,741
-
-

16,741
-
-

16,741

-
-

428,901
13,262
84,099

-
-

526,262
-

4,137
-

(88,437)
441,962

54,488
23,682

-

78,170
26,382

-
104,552

448,092
337,410

130,158
39,747

807
(11,659)

-

159,053
32,576
4,583

(6,934)
-

189,278

71,383
27,887
(9,497)

89,773
31,881
(5,194)
116,460

69,280
72,818

321,561
7,577
3,069

-
-

332,207
-

708
-

(31,006)
301,909

138
250

-

388
393

-
781

331,819
301,128

(พันบาท)
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ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้

สำนักงาน

สาธารณูปโภค
ส่วนกลาง ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
และอุปกรณ์

ระหว่างการติดตั้ง
รวม

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
เพิ่มขึ้น
โอน	-	สุทธิ
จำหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
			และ	1	มกราคม	2552
เพิ่มขึ้น
โอน	-	สุทธิ
จำหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
			และ	1	มกราคม	2552
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย
ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2552

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

1,729,695
289,342

-
(50,430)

(617)

1,967,990
120,205
(6,718)
(62,927)
(121,922)
1,896,628

427,934
166,352
(28,718)

565,568
179,734
(50,789)
694,513

1,402,422
1,202,115

13,043
134,329

(122,482)
-
-

24,890
57,357

(46,945)
-
-

35,302

-
-
-

-
-
-
-

24,890
35,302

106,662
5,772

77
(10,696)

-

101,815
1,917

-
(27,201)

-
76,531

71,408
17,612
(9,311)

79,709
9,396

(24,493)
64,612

22,106
11,919

714,956
95,139
34,430

(28,075)
(617)

815,833
32,419
31,345

(29,189)
(2,479)
847,929

213,919
98,217
(9,911)

302,225
114,387
(21,256)
395,356

513,608
452,573

16,741
-
-
-
-

16,741
-
-
-
-

16,741

16,741
-
-

16,741
-
-

16,741

-
-

428,901
13,262
84,099

-
-

526,262
-

4,137
-

(88,437)
441,962

54,488
23,682

-

78,170
26,382

-
104,552

448,092
337,410

127,831
33,263

807
(11,659)

-

150,242
28,512
4,037

(6,537)
-

176,254

71,240
26,591
(9,496)

88,335
29,176
(5,040)
112,471

61,907
63,783

321,561
7,577
3,069

-
-

332,207
-

708
-

(31,006)
301,909

138
250

-

388
393

-
781

331,819
301,128

(พันบาท)
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	 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	 ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2552	มีจำนวน	135	ล้านบาท	(2551:	104	ล้านบาท)

12.	ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

127,829
-

127,829

127,829
-

127,829

127,829
-

127,829

173,765
(45,895)
127,870

2552 2551
เงินปันผลรับ

2552 2551
เงินปันผลรับ

(พันบาท)
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ณ	วันที่	31
ธันวาคม	2552

	บันทึกเป็นรายจ่าย	/	(รายได้)
ในงบกำไรขาดทุน	(หมายเหตุ	25)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	1
มกราคม	2552

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจำจากลูกค้า
อื่น	ๆ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม

56,118
419

-
5,555
51,042
2,642
1,187

116,963

(1,870)
(30,333)
(13,219)
(3,953)
(11,342)

(472)
1,187

(60,002)

57,988
30,752
13,219
9,508

62,384
3,114

-
176,965

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำจากลูกค้า
อื่น	ๆ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม

24,860
2,020
3,588
1,002

14,343
533

2,207
48,553

(31,258)
2,020

(1,967)
(570)

(36,699)
(956)
1,020

(68,410)

56,118
-

5,555
1,572
51,042
1,489
1,187

116,963

13	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
(พันบาท)

(พันบาท)

ณ	วันที่	31
ธันวาคม	2551

	บันทึกเป็นรายจ่าย	/	(รายได้)
ในงบกำไรขาดทุน	(หมายเหตุ	25)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	1
มกราคม	2551
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจำจากลูกค้า
อื่น	ๆ
รวม

34,991
419

5,183
48,297
1,655

90,545

(5,286)
(30,333)
(3,705)
(12,665)
(1,459)

(53,448)

40,277
30,752
8,888

60,962
3,114

143,993

(พันบาท)

ณ	วันที่	31
ธันวาคม	2551

	บันทึกเป็นรายจ่าย	/	(รายได้)
ในงบกำไรขาดทุน	(หมายเหตุ	25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	1
มกราคม	2551

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำจากลูกค้า
อื่น	ๆ
รวม

11,490
2,020
3,447
1,002

12,601
533

31,093

(23,501)
2,020

(1,736)
(570)

(35,696)
31

(59,452)

34,991
-

5,183
1,572

48,297
502

90,545

(พันบาท)

ณ	วันที่	31
ธันวาคม	2551

	บันทึกเป็นรายจ่าย	/	(รายได้)
ในงบกำไรขาดทุน	(หมายเหตุ	25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	1
มกราคม	2551
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

(พันบาท)
14.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

ราคาทุน
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
เพิ่มขึ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	1	มกราคม	2552
เพิ่มขึ้น
ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2552

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	1	มกราคม	2552
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

78,367
26,796

105,163
18,890

124,053

17,313
9,020

26,333
10,992
37,325

78,830
86,728

ราคาทุน
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
เพิ่มขึ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	1	มกราคม	2552
เพิ่มขึ้น
ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2552

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ	วันที่		1	มกราคม	2551
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	1	มกราคม	2552
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552

65,632
26,206
91,838
16,739

108,577

15,382
7,744

23,126
9,532

32,658

68,712
75,919

(พันบาท)
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15.	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
						ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
			ภายในหนึ่งปี
						ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
						ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
						ส่วนที่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ระยะยาว
						ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

รวม

-

600,000

-
600,000

30

1,500,000
1,500,030

2,100,030

1,993,108

400,000

-
2,393,108

606,657

600,000
1,206,657

3,599,765

-

600,000

-
600,000

20

1,500,000
1,500,020

2,100,020

1,845,108

400,000

39,217
2,284,325

583,056

600,000
1,183,056

3,467,381

(พันบาท)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด

	 เงินกู้ยืมบางส่วนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน	

รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

	 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2550	

วันที่	11	เมษายน	2551	และวันที่	9	เมษายน	2552		มีมติอนุมัติการขายและออก

ตราสารหนี้	เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท	และเป็นการเพิ่มทางเลือกใน

การหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการ	โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสาร

หนี้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน	6,500	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	29	มกราคม	2552	บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

จำนวน	1,500	ล้านบาท	(1,500,000	หน่วยๆ	ละ	1,000	บาท)	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	

5.25%	ต่อปี	สำหรับระยะเวลา	1	ปี	6	 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้	และ	5.75%	

ต่อปี	 สำหรับระยะเวลาหลังจาก	 1	 ปี	 6	 เดือนจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	

กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	หุ้นกู้นี้ครบกำหนดไถ่ถอน	ปี	2555

สิงหาคม	2552
สิงหาคม	2553
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการวันที่ครบกำหนด

-
600,000
600,000

400,000
600,000

1,000,000

2552 2551

(พันบาท)

	 ในเดือนสิงหาคม	 2550	 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

จำนวน	600	ล้านบาท	(600,000	หน่วยๆ	ละ	1,000	บาท)	และ	400	ล้านบาท	

(400,000	หน่วย	ๆ 	ละ	1,000	บาท)	หุ้นกู้นี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.91	และ	4.68	

ต่อปี	ตามลำดับ	กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	หุ้นกู้นี้ครบกำหนดชำระดังต่อไปนี้
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16.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17.	ผลประโยชน์พนักงาน
	 ผู้เช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงได้ทำการประเมินภาระหน้ีสินท่ีต้องจ่ายสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน	 โดยใช้วิธีการ	 Projected	 unit	 credit	 ซ่ึงบริษัทได้ต้ัง
สำรองผลประโยชน์พนักงานดังนี้

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	ค้างจ่าย
เงินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
โบนัสค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
อื่น	ๆ
รวม

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนมีดังนี้
					ต้นทุนบริการปัจจุบัน
					ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
อัตราคิดลด	(ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(ร้อยละ)
					พนักงานประจำ
					พนักงานรายวัน
อายุครบเกษียณ	(ปี)

184,477
160,300
160,656
81,373
25,592
27,689

284,103
924,190

14,104
145,655
112,201
43,725
18,913
19,836
135,951
490,385

139,449
146,747
138,053
48,909
25,592
26,411
260,215
785,376

-
139,312
94,607
32,703
18,913
18,258

127,333
431,126

40,999

9,111
1,047

10,158

3.5

5	และ	8
3.5	และ	5

60

38,796

8,321
1,000
9,321

3.5

5	และ	8
3.5	และ	5

60

30,841

8,803
745

9,548	

3.5

5	และ	8
3.5	และ	5

60

29,475

8,040
725

8,765

3.5

5	และ	8
3.5	และ	5

60

(พันบาท)

(พันบาท)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

2552 2551
งบการเงินรวม
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18.	ทุนเรือนหุ้น	ใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมาย	

25512552ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)

ทุนเรือนหุ้น,	หุ้นสามัญ
จำนวนเงิน จำนวนเงินจำนวนหุ้น จำนวนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ	วันที่	1	มกราคม
		หุ้นสามัญ
ลดทุน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม
		หุ้นสามัญ

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ณ	วันที่	1	มกราคม
		หุ้นสามัญ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม
		หุ้นสามัญ

1
1

1

1
1

1

2,255,753
(31,000)

2,224,753

2,191,394
15,418

2,206,812

2,255,753
-

2,255,753

2,180,178
11,216

2,191,394

2,255,753
(31,000)

2,224,753

2,191,394
15,418

2,206,812

2,255,753
-

2,255,753

2,180,178
11,216

2,191,394

(พันหุ้น	/	พันบาท)

	 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2552	

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก	2,255,753,400	บาท	(หุ้นสามัญ

จำนวน	2,255,753,400	หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	1	บาท)	 เป็น	2,224,753,400	บาท	

(หุ้นสามัญจำนวน	2,224,753,400	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท)	บริษัทได้จดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	23	เมษายน	2552

 

	 เมื่อวันที่	30	มกราคม	2552	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้

สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน	5,169,900	หน่วย	ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน	

5,169,900	 หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	 1	 บาท	 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก	

2,191,394,200	 บาท	 เป็น	 2,196,564,100	 บาท	 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออก

และเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2552

	 เมื่อวันที่	 31	กรกฎาคม	2552	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน	 5,086,500	 หน่วย	 ซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทจำนวน	5,086,500	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท	ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท

เพิ่มจาก	2,196,564,100	บาท	เป็น	2,201,650,600	บาท	บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน

ที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2552
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2552)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน	1	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	

1	บาท

	 ในการประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2550	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2550	

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 จากวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	

และเดือนธันวาคม	ของแต่ละปี	เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือน

มกราคมของแต่ละปีโดยมีเงื่อนไขอื่นๆ	คงเดิม	สำหรับวันใช้สิทธิครั้งต่อไปจะตรงกับ

วันที่	31	กรกฎาคม	2550	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่	30	พฤศจิกายน	

2552	

	 ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	 ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ	 6	 เดือน	 ยกเว้นการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกิน	1	ใน	8	ส่วน	

(ร้อยละ	 12.5)	 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ	 ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท	 และใน

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงร้อยละ	12.5	ของใบสำคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทในแต่ละคราว	 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือไปใช้ในคราวต่อไปได้	

	 ในระหวา่งป	ี2552	และ	2551	มกีารใชส้ทิธใิบสำคญัแสดงสทิธขิา้งตน้จำนวน	

15,417,800	หน่วยและ	11,216,000	หน่วย	ตามลำดับ	ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	

จำนวน	15,417,800	หุ้น	และ	11,216,000	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท

	 ในระหว่างปี	 2552	 และ	 2551	 มีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน

471,600	หน่วย	และ	2,447,400	หน่วย	ตามลำดับ	จากการลาออกของพนักงาน

บางราย		

	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2552	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	

ขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน	 5,161,400	 หน่วย	 ซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯจำนวน	5,161,400	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท	ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท

เพิ่มจาก	2,201,650,600	บาท	เป็น	2,206,812,000	บาท	บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน

ที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2552

	 เมื่อวันที่	 31	 มกราคม	 2551	 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน	5,774,500	หน่วย	ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	

จำนวน	 5,774,500	 หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	 1	 บาท	 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ	

เพิ่มจาก	2,180,178,200	บาท	เป็น	2,185,952,700	บาท	บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2551

	 เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2551	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้

สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน	 5,441,500	 หน่วย	 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

จำนวน	 5,441,500	 หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	 1	 บาท	 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

เพิ่มจาก	 2,185,952,700	 บาท	 เป็น	 2,191,394,200	 บาท	 บริษัทฯ	 จดทะเบียน

เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2551

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

	 วันที่	 28	พฤศจิกายน	 2548	บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ชนิดที่เปลี่ยนมือไม่ได้	 ในราคา	 ศูนย์บาท	 จำนวน	 64,401,500	

หน่วย	ให้แก่กรรมการ	พนักงาน	และที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย	ใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	มีอายุ	4	ปี	นับแต่วันที่	1	ธันวาคม	2548	

และครบกำหนดอายุในวันที่	30	พฤศจิกายน	2552	(การใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวั

นที่	30	มิถุนายน	2549	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันท่ี	30	พฤศจิกายน	
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่สามารถใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(2551:	15,889,400	หน่วย)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	51

ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	 บริษัทต้องนำค่าหุ้น

ส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง	 (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได้

 

สำรองตามกฎหมาย

	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	

116	 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง	 (“สำรองตามกฎหมาย”)	 อย่างน้อยร้อยละ	 5

ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าสำรองดังกล่าว

มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

19.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว	 คือ	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

	 ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์	 รายได้ตามส่วนงานแยกตาม

เขตภูมิศาสตร์ได้กำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า	 	 สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตาม

สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่สำคัญ

ดังนี้

ส่วนงาน	1	 ประเทศไทย

ส่วนงาน	2		 ประเทศอินเดีย
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รวมส่วนงานที่	2ส่วนงานที่	1

255225512551 25522552 2551
รายได้
รายได้จากการขายให้กับ
ลูกค้าภายนอก

สินทรัพย์
จำแนกตามส่วนงาน
เงินสดและรายการ
		เทียบเท่าเงินสด
อสังหาริมทรัพย์
		ระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

-

163

161

4

18,966

683

13,041

1,295

18,966

846

13,202

1,299

-

-

-

-

12,969

1,526

12,622

1,506

12,969

1,526

12,622

1,506

(ล้านบาท)ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

20.	ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
อื่น	ๆ
รวม

443
322
21
5

18
809

414
299
19
5

17
754

274
411
79
21
6

791

251
383
74
19
6

733

2552 25512552 2551

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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21.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

22.	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าที่ปรึกษา
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวม

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่น	ๆ	–	โบนัสและค่าสวัสดิการ
รวม

พนักงาน
เงินเดือนและค่าแรง
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่น	ๆ	–	โบนัสและค่าสวัสดิการ
รวม

684
170
142
66
65
55
73

322
1,577

643
123
134
55
62
51
70

292
1,430

469
109
91
46
41
41
33

186
1,016

445
105
88
37
41
39
33

170
958

34
1

17
52

646
16

471
1,133

34
1

17
52

530
13

370
913

34
1

16
51

506
13

296
815

34
1

16
51

432
11

241
684

(ล้านบาท)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม
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	 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท

บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	 โดยพนักงาน

จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	 4	 ของเงินเดือนทุกเดือน	 และบริษัทจ่ายสมทบใน

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย
และโครงการระหว่างการพัฒนา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ดอกเบี้ยจ่ายและค้างจ่ายกับ
			บริษัทย่อย
			สถาบันการเงิน
หัก	ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้าง
สุทธิ

423
6,591
1,185
216

-
193,608

(146,555)
47,053

31
6,089
965
189

1,212
187,490

(144,320)
44,382

(4,817)
9,106
866
190

-
133,291
(75,898)
57,393

(4,050)
7,725
735
174

1,783
124,082
(72,108)
53,757

อัตราร้อยละ	 4	 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้

จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัด

การกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

23.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

24.	ต้นทุนทางการเงิน

(ล้านบาท)

(พันบาท)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

2552 2551
งบการเงินรวม
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำหรับปีปัจจุบัน
ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้

รวม

กำไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย
การลดภาษีเงินได้
รายได้สุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้สุทธิที่ถูกตัดรายการ
ภาษีปีก่อนๆ	ที่บันทึกต่ำไป
อื่นๆ	 	
รวม

1,228,535
8,673

1,237,208

(61,189)
1,187

(60,002)
1,177,206

30

25

1,056,085
7,857

1,063,942

(53,448)
-

(53,448)
1,010,494

30

22

724,153
3,579

727,732

(69,430)
1,020

(68,410)
659,322

4,799,039
1,439,712
(217,583)
(99,432)
18,904
31,923
8,673

(4,991)
1,177,206

574,049
3,660

577,709

(59,452)
-

(59,452)
518,257

3,032,691
909,891

(125,102)
(144,221)

11,760
6,847
3,579

(3,432)
659,322

25512552

(พันบาท) (พันบาท)อัตราภาษี	(ร้อยละ) อัตราภาษี	(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

25.	ภาษีเงินได้ (พันบาท)

2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551

งบการเงินรวม

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
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กำไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
				นิติบุคคลของประเทศไทย
การลดภาษีเงินได้
รายได้สุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีปีก่อนๆ	ที่บันทึกต่ำไป
อื่น	ๆ
รวม

30

23

30

21

4,351,659

1,305,498
(217,583)
(99,214)
17,437
7,857

(3,501)
1,010,494

2,496,582

748,975
(124,829)
(116,082)

9,922
3,660

(3,389)
518,257

25512552

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

รัษฎากร	ฉบับที่	387	พ.ศ.	2544	ลงวันที่	5	กันยายน	2544	ให้สิทธิทางภาษีแก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังวันที่	 6	 กันยายน	 2544	

โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	25	สำหรับกำไร

สุทธิทางภาษี	 เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี

แรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(พันบาท) (พันบาท)อัตราภาษี	(ร้อยละ) อัตราภาษี	(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 กำไรต่อหุ้นปรับลด
	 กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 และ	 2551	 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออก
จำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด	ดังนี้

กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(ปรับลด)

จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ปรับลด)
กำไรต่อหุ้น	(ปรับลด)	(บาท)

3,621,816

2,198,752
7,184

2,205,936
1.64

3,341,165

2,198,752
7,184

2,205,936
1.51

2,373,266

2,187,769
17,063

2,204,832
1.08

1,978,325

2,187,769
17,063

2,204,832
0.90

(พันบาท	/	พันหุ้น)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(ขั้นพื้นฐาน)

จำนวนหุ้นสามัญที่ออก	ณ	วันที่	1	มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ขั้นพื้นฐาน)
กำไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน)	(บาท)

3,621,816

2,191,394
7,358

2,198,752
1.65

3,341,165

2,191,394
7,358

2,198,752
1.52

2,373,266

2,180,178
7,591

2,187,769
1.08

1,978,325

2,180,178
7,591

2,187,769
0.90

(พันบาท	/	พันหุ้น)

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

26.	กำไรต่อหุ้น
 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออก

จำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี	โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	แสดงการคำนวณดังนี้
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27.	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

	 กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	

พ.ศ.	 2520	 สำหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้

ปานกลาง	(พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า	31	ตาราง

เมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน	600,000	บาท)	

	 เมื่อวันที่	 10	 มิถุนายน	 2552	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับ

เงื่อนไข	 และราคาจำหน่ายสำหรับโครงการที่ตั้งในเขต	 1	 ดังนี้	 กรณีการก่อสร้าง

อาคารชุด	จะต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า	28	ตารางเมตร	และจำหน่าย

ในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านบาท	(รวมค่าที่ดิน)	และกรณีการก่อสร้างบ้านแถว

หรือบ้านเดี่ยวจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า	70	ตารางเมตร	และจำหน่าย

ในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท	(รวมค่าที่ดิน)	

	 สิทธิพิเศษที่สำคัญได้แก่	การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	5	ปี	

นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสิทธิ

พิเศษนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลาต่าง	ๆ	กันจนถึงวันที่	10	ธันวาคม	2557

	 เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 บริษัทและบริษัทย่อย

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน	
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	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

	 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษา

ระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่ม

บริษัท	และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

	 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออม

ทรัพย์	 เงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใช้เงิน	 และลูกหน้ีและเจ้าหน้ีมีราคาตามบัญชี

ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	 โดยประมาณเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น	

จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว	 มีราคาตาม

บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมี

อัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	หุน้กูร้ะยะยาวมมีลูคา่ตามบญัช	ี

และมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวนเงิน	2,100	ล้านบาท	และ	2,146	ล้านบาท	ตามลำดับ	

(2551:	1,000	ล้านบาท	และ1,024	ล้านบาท	ตามลำดับ)	มูลค่ายุติธรรม	คำนวณ

จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย	ซึ่งคิดลดโดย

ช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดพิจารณาจากหนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกัน	 ณ	 วันที่ใน

รายงาน

28.	เงินปันผลจ่าย

	 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2552	

มีมติอนุมัติ	การจัดสรรเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ

ปี	2551	แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	หุ้นละ	0.33	บาท	เป็นจำนวนทั้งสิ้น	724.9	ล้านบาท	

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี	2552

	 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 2551	

มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ

ปี	2550	แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.22	บาท	เป็นจำนวนทั้งสิ้น	480.9	ล้านบาท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี	2551

29.	เครื่องมือทางการเงิน

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยน

แปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนิน

งานและกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิัท	ผู้บรหิารเชือ่วา่บรษิัทมีความเสี่ยงในอัตราดอก

เบี้ยน้อย	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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 การบริหารจัดการทุน

	 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ	 การ

ดำรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง	และการดำรงไว้ซ่ึงโครงสร้าง

ของทุนท่ีเหมาะสม	 และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญา

เงินกู้ยืม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เป็น	 0.16:1	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น	 0.17:1)	 ซึ่ง

คำนวณตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

30.	สัญญาเช่า
	 (ก)	 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	(รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง)	เป็น

เวลา		3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลาต่าง	ๆ	กัน	จนถึงเดือนพฤศจิกายน	2555	ค่าเช่า

และค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีจำนวนประมาณ	 12.8	

ล้านบาท	(2551:	11.0	ล้านบาท)

	 (ข)	 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	 (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง)	

เป็นเวลา	3	ปี	สิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ	กัน	จนถึงเดือนพฤศจิกายน	2553	ค่าเช่า

และค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีจำนวน	 7.0	 ล้านบาท	

(2551:	7.0	ล้านบาท)

31.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

	 (ก)	 บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับการซื้อที่ดินจำนวน	 3,303	 ล้านบาท	

(2551:742	ล้านบาท)

	 (ข)	 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสำหรับการพัฒนาและก่อสร้างโครง

การของบริษัทเป็นจำนวน	118	ล้านบาท	(2551:	130	ล้านบาท)

	 (ค)	 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสำหรับสัญญาว่าจ้างงานบริการ

และค่าที่ปรึกษาของบริษัทเป็นจำนวน	22	ล้านบาท	(2551:	11	ล้านบาท)

	 (ง)	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการท่ีธนาคาร

ในประเทศหลายแห่งออกหนังสือ		ค้ำประกันบริษัทกับหน่วยงานราชการบางแห่ง

เป็นจำนวนเงินรวม	1,869	ล้านบาท	(2551:	1,683	ล้านบาท)

	 (จ)	 บริษัทมีภาระผูกพันต่อธนาคารเก่ียวกับการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

จำนวนรวม65	ล้านบาท	วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน	598	ล้านบาท	และวงเงิน

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน	829	ล้านบาท	ของบริษัทย่อย	(2551:	

40	ล้านบาท	736	ล้านบาท	และ	834	ล้านบาท	ตามลำดับ)
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32.	อื่น	ๆ	 มูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้วและมูลค่ารวมของโครงการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	มีดังนี้

33.	มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้

	 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้	ณ	วันที่รายงาน	เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้		มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ดังต่อไปนี้กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	ในปีดังต่อไปนี้	

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้ว

มูลค่าขายรวมของโครงการ

อัตราส่วนของมูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้ว
ต่อมูลค่าขายรวมของโครงการ	(ร้อยละ)

90,146

97,895

92.08

85,094

92,108

92.39

67,371

76,835

87.68

64,158

72,327

88.71

2552 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551
งบการเงินรวม

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2550)				

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40

2555

2554

2554

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชีเรื่อง

(ล้านบาท)



ANNUAL REPORT 2009175

34.	การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินของปี	2551	บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี	2552	ดังต่อไปนี้

	 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	
พ.ศ.	2552	ลงวันที่	30	มกราคม	2552	และผู้บริหารเห็นว่าการแยกแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่หลังจัด

ประเภทใหม่
หลังจัด

ประเภทใหม่
งบดุล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

78,831
35,671

-
-

790,981
1,016,012

50,876
57,393

-
114,502

1,887,063
28,199

-
-
-
-

68,713
(68,713)
-

(1,765,465)
(29,982)
732,644
958,171
50,876
53,756

-

-
99,698

1,765,465
 29,982
 -
 -
 -
 -

78,831
(78,831)
-

(1,887,063)
(28,199)
790,981

1,016,012
50,876
57,393

-

68,713
30,985

 -
 -

732,644
958,171

	 50,876
	 53,756

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

(พันบาท)


