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สวนที่ 1  ขอมูลสรุป  บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด ภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาโครงการประเภทบานทาวนเฮาส และบานเดี่ยว ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง โดยในป 2548 และ ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯ มี

สวนแบงการตลาดรอยละ 14.4 และรอยละ 13.4 ของยอดจํานวนหนวยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทสราง

โดยผูประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามลําดับ และรอยละ 9.0 และรอยละ 8.4 ของยอดจํานวนหนวยการ

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยโดยรวม (รวมที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการและที่อยูอาศัยสรางเอง) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามลําดับ  
 
 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีกลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรวม

จํานวน 1,690,890,700 หรือคิดเปนรอยละ  77.8  ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ จํานวน 2,173,850,400 หุน   
 
บริษัทฯ ถือเปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง และเชื่อวามีสวนแบงการตลาดสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากยอดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสที่สรางโดยผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  โดยบริษัทพัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสภายใตชื่อ “บานพฤกษา” ซึ่งมีระดับราคาระหวาง 0.6 ลานบาท ถึง 1.2 

ลานบาท  “พฤกษาวิลล” ซึ่งมีระดับราคาระหวาง 0.9 ลานบาท ถึง 1.2 ลานบาท และ “เดอะคอนเนค” มีระดับราคาระหวาง 1.2 

ถึง 1.7 ลานบาท  ทั้งนี้ตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ ในป 2536 จนถึงเดือนธันวาคม 2549 นอกจากตลาดบานทาวนเฮาส แลวในป 2544 

บริษัทฯ  ไดเร่ิมโครงการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูง  ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการ

บานเดี่ยวภายใตชื่อ “พฤกษาวิลเลจ” ซึ่งมีระดับราคาระหวาง 1.7 ลานบาท ถึง 2.2 ลานบาท  และ“ภัสสร” ซึ่งมีระดับราคา

ระหวาง 2.4 ลานบาท ถึงสูงกวา 4.0 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดบานเดี่ยว โดยจํานวน

หนวยของบานเดี่ยวที่บริษัทฯ สรางและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้นมาตลอด 
 
ลักษณะการขายบานทาวนเฮาสหรือบานเดี่ยวใหกับลูกคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะดําเนินการพัฒนา

ที่ดิน และเริ่มการกอสรางบานตัวอยางกอนการเปดจองซื้อบาน เมื่อลูกคาไปจองซื้อบานแลว ลูกคาจะตองชําระเงินดาวน

ประมาณรอยละ 10  หรือต่ํากวา ของราคาขาย และชําระราคาสวนที่เหลือ ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บาน 
 
  ขอไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีการบริหาร

จัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปน  

ผูนําดานการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสรางบานทาวนเฮาส และบานเดี่ยวดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนัก แบบ

ตาง ๆ (โปรดดูรายละเอียดของเทคโนโลยีการกอสรางในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 – บานทาวนเฮาส และขอ3.12 – บานเดี่ยว)  อีกทั้ง

บริษัทฯ  ยังมีโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory)  ที่มีระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดใน

ประเทศไทย  โดยมีกําลังการผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบานเดี่ยวสูงสุดจํานวน  3,600  หลังตอป หรือ 110,000 ตรม.ตอ

เดือน   โดยโรงงานดังกลาวไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตแลวในเดือนมกราคม  2548  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมี

โรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบ Baterry  Mold เพื่อใชผลิตรั้วและเสา   โรงงานดังกลาวมี

กําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 3,500 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ปจจุบันโรงงานดังกลาวไดเพิ่มการผลิตในสวนเสาโชวและ Parapet  

ของทาวนเฮาส 
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 การที่บริษัทฯ บริหารจัดการกอสรางดวยตนเอง  และมีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย  ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุม

ตนทุน  คุณภาพ  และระยะเวลาการกอสรางไดเปนอยางดี  ทําใหบริษัทฯ สามารถที่จะใชกลยุทธทางดานราคา  ซึ่งโดยทั่วไป  

บริษัทฯ สามารถที่จะตั้งราคาขายไดต่ํากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นในอัตรารอยละ  15-20  สําหรับ

บานทาวนเฮาส  และรอยละ  10-15  สําหรับบานเดี่ยว  เมื่อเทียบกับบานในรูปแบบ  ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกัน  อีกทั้งยังทํา

ใหบริษัทฯ  สามารถสรางบานที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับบานทาวนเฮาสอีกดวย (โปรดดูรายละเอียดของ BOI 

ในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 – บานทาวนเฮาส) 
 

 ตั้งแตป  2536  จนถึง  วันที่  31  ธันวาคม  2549  บริษัทฯ เปดโครงการแลวจํานวน 66  โครงการ  มีมูลคารวมทั้งส้ิน  

53,028.2  ลานบาท  โดยเปนมูลคาของที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แลวจํานวน  33,970.1  ลานบาท  ในป  2545  

2546  2547  2548  และส้ินสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2549  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งส้ินจํานวน  

2,604.1  ลานบาท  3,723.9  ลานบาท  4,868.2  ลานบาท  และ  7,620.8  ลานบาท  8181.0 ลานบาท ตามลําดับ 
 

 ในชวง 13  ปที่ผานมาตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาโดยตลอด แมในชวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ําก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกําไรของบริษัทฯ ในป 2545 2546 2547 2548 และส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มี

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเปนจํานวน 765.6 ลานบาท 953.6 ลานบาท 930.2 ลานบาท 1,272.4 ลานบาท และ 1,303.3

ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของรายไดจากการขาย

บานเดี่ยว และบานทาวนเฮาส และ ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.60 บาท มีสินทรัพยรวมจํานวน 

9,386.2 ลานบาท หนี้สินรวมจํานวน 2,048.6 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 7,337.6 ลานบาท 
 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชนจํากัดเมื่อวันที่  27 เมษายน 2548 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700.0 ลานบาท เปน 2,232.5 ลานบาท โดยการ

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 532.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท และจัดสรรดังนี้ (1) ใหแกประชาชนจํานวน 425.0 

ลานหุน (2) รองรับการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินจํานวน 42.5 ลานหุน และ (3) รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแก

กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 65.0 ลานหุน โดยบริษัทฯ ไดเสนอ ขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิพรอมกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนเมื่อธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ไดในจํานวนหนึ่งในแปดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรร ภายในระยะเวลา 4 ป  ปละ 2 ครั้ง 

โดยมีราคาการใชสิทธิ 1 บาทตอหุนสามัญหนึ่งหุนและสามารถใชสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
 

 วันที่  30 มิถุนายน 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

6,992,400 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 6,992,400 หุนในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจาก 

2,159,753,400 บาท เปน 2,166,745,800 บาท  
  

 วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

7,104,600 หนวย ซึ้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 7,104,600 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจาก 

2,166,745,800 บาท เปน 2,173,850,400 บาท  
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 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมในการ

พัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 มีทุนจดทะเบียน จํานวน 1.0 ลานบาท และบริษัทฯ ถือ

หุนจํานวน 9,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียนบริษัทยอย นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ไดมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท 

พนาลี เอสเตท จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทยอยทั้งสองไดจดทะเบียน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 มีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ลานบาท และ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียนใน

บริษัทยอย ซึ่งตอมาไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน  2549 
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1.   ปจจัยความเสี่ยง 
 
1.1  ความเส่ียงเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ 
   

1.1.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและนโยบายการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
 
จากการที่บริษัทฯ อยูในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  รายไดของบริษัทฯ จะมีความสัมพันธโดยตรงกับสภาวะ

เศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได  เชน  ความผันผวนของราคาน้ํามัน หรือแนวโนมการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความ

ผันผวนทางการเมือง ฯลฯ อาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของผูที่จะซื้อที่อยูอาศัย ทําใหปริมาณการซื้อที่อยูอาศัยลดต่ําลง 

ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ตลอดจน ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  

นอกจากนั้นแลวนโยบายการปลอยสินเชื่อรายยอยของธนาคารพาณิชยก็มีผลกระทบตอการดําเนินงาน ของบริษัท

ฯ เพราะลูกคามากกวารอยละ 90 จะซื้อบานโดยการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมาชําระคาบานที่เหลือในวันโอน ดังนั้นถา

ธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอาคารสงเคราะห ไมมีนโยบายทางสินเชื่อสวนนี้ หรือควบคุมสินเชื่อสวนนี้ก็จะมีผลกระทบกับ

ลูกคาเนื่องจากไมสามารถหาแหลงเงินกูเพื่อสนับสนุนคาบานในสวนที่เหลือได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อม่ันวา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน ยังมีการเติบโตรอยละ 4.5-5.0   

อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ํามัน มีแนวโนมปรับตัวลดลง ตลอดจน ความตองการของตลาดที่อยูอาศัย ยังมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้ง ภาครัฐบาลไดมีการลงทุนในระบบขนสงมวลชน   ปจจัยที่กลาวมาทั้งหมด นาจะสงผลใหตลาดที่อยูอาศัยป 

2550 ยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 10-15  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดปรับกลยุทธตางๆ ขององคกรเพื่อรับมือ

กับผันผวนของเศรษฐกิจป 2550   เชน การดําเนินกลยุทธ เร่ือง Supply Chain , Products and Services Differentiate, 

Focus Market  Segment  เปนตน ตลอดจน การพัฒนาทักษะบุคคลากร   อีกทั้งบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงซึ่ง

นาจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดในระยะยาว 

อยางไรก็ดี บริษัทไดติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของธนาคารที่จะมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และปรับกลยุทธของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

 
1.1.2  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันสูง 

 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก รวมถึงที่อยูอาศัยที่สรางโดย

ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการเสนอขาย ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ทําใหมีการแขงขันที่

รุนแรงยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากคูแขงในดานตาง ๆ เชน การทําการตลาดโดยการ

สรางบานกอนขาย (Pre-Built) การเปดตัวโครงการของคูแขงในบริเวณเดียวกันกอนโครงการของบริษัทฯ ซึ่งมีรูปแบบ

โครงการและเปาหมายกลุมลูกคาเดียวกันกับของบริษัทฯ หรือการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายโดยการลดราคาบาน

พรอมของสมนาคุณตาง ๆ เปนตน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 

อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   
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บริษัทฯ ไดติดตามและทบทวนภาวะการแขงขันอยางสม่ําเสมอ และไดปรับแผนการดําเนินงาน รวมทั้งกลยุทธ

อยางตอเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวลงหรือหลีกเล่ียง 

 
1.1.3  ความเส่ียงเนื่องจากการเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 
 

ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ตองใชเงินทุน เพื่อลงทุนในดานตาง ๆ กอนที่จะสามารถเปด

จองหรือขายที่อยูอาศัยที่บริษัทฯ สรางได เชน ตองลงทุนในการซื้อที่ดิน วัสดุกอสราง หรือตองจายคาจางผูรับเหมา ซึ่งเปน

จํานวนเงินที่สูง ในขณะที่เมื่อบริษัทฯ เปดจองโครงการ บริษัทฯ จะไดรับเพียงเงินดาวน ซึ่งมีจํานวนประมาณรอยละ 10.0 

ของราคาขายเพื่อหมุนเวียนในโครงการเทานั้น ทําใหบริษัทฯ ตองกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการลงทุนดังกลาว อีกทั้ง

การที่บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับ

การสรางบานเดี่ยว และบานทาวนเฮาสในบางประเภท เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในเรื่องที่อยูอาศัยที่มี

จํานวนมากขึ้น ทําใหบริษัทฯ ตองกูยืมเงิน เพื่อใชลงทุนในการกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) ซึ่งมีมูลคาประมาณ 650.0 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน) โดยโรงงานดังกลาวไดเร่ิมกอสรางในป 

2547 และแลวเสร็จในป 2548 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองลงทุนพัฒนาโครงการใหม ๆ ในทําเลที่บริษัทฯ ไมมีความคุนเคย 

ซึ่งหากยอดการขายของโครงการดังกลาวไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว อาจเปนสาเหตุทําใหบริษัทฯ ขาดเงินทุน

หมุนเวียนและอาจทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน ดอกเบี้ย เปนตน  

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนไดเพียงพอหรือบริษัทฯ ไมสามารถขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่

อยูอาศัยใหแกผูซื้อบานไดตามระยะเวลาที่กําหนดหรือตามเปาหมายที่ไดวางไว อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสภาพ

คลองของบริษัทฯ และอาจสงผลโดยตรงตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ดีความเสี่ยงนี้มีผลตอบริษัทฯ คอนขางต่ําในการดําเนินงานระยะสั้น และระยะปานกลาง (1-18 

เดือน) เนื่องจากฐานะการเงินปจจุบันของบริษัทฯ คอนขางแข็งแกรง โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) อยูที่ 

0.28 ซึ่งต่ํามากทําใหมีศักยภาพสูงในการกูยืมเพิ่มขึ้น 
 

1.1.4  ความเส่ียงเรื่องราคาตนทุนวัสดุกอสราง 
 

วัสดุกอสรางถือเปนตนทุนการกอสรางที่สําคัญยิ่ง ราคาของวัสดุกอสรางในชวงที่ 2-3 ปที่ผานมาไดมีการปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตองการวัสดุกอสรางที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ใชในภาคอสังหาริมทรัพยและในการ

กอสรางโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญตาง ๆ การที่ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอยางมาก รวมถึงการที่ราคาน้ํามัน

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอตนทุนการขนสงวัสดุกอสราง ทําใหราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นเชนกัน วัสดุกอสรางที่มีราคา

แพงขึ้น จะสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนสูงขึ้น บริษัทฯ อาจไมสามารถปรับราคาขายไดในทันทีหรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถ

ปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนที่สูงขึ้นดังกลาว ก็อาจสงผลกระทบตอปริมาณการขายที่อยูอาศัยของบริษัทฯ และเหตุ

ดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ การที่มีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหปริมาณของวัสดุกอสรางมี

จํานวนไมพอกับความตองการ ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นและบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดทันในเวลาที่

กําหนดหรือเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ หรือถาหากบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดเลย จะทําใหบริษัทฯ 
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ไมสามารถดําเนินการกอสรางบานไดครบในเวลาที่กําหนดหรือตามจํานวนที่ตองการ หรืออาจไมสามารถกอสรางบานไดเลย 

ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

เพื่อปองกันความเสี่ยงขางตน ตั้งแตป 2549 เปนตนมา บริษัทฯ ไดใชกลยุทธคัดเลือกผูขายโดยวิธีจัดประกวดราคา

ในกลุมวัสดุกอสรางหลักทั้งหมดเพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนคากอสรางที่คงที่ตลอดทั้งป และนโยบายดังกลาวยังเปนการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามแนวปฏิบัติเพื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ดวย 

 
1.1.5  ความเส่ียงจากการขาดแคลนผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานเพ่ือชวยในการกอสราง 
 

 จากวิธีการกอสรางของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบใหมีกระบวนการเปนระบบติดตั้ง ณ สถานที่กอสราง โดยมีแผน

คอนกรีตหลอสําเร็จ (Precast Concrete Panel) เปนโครงสรางหลัก และบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางโครงการ

ตางๆ ดวยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหนาที่ควบคุมดูแลงานกอสราง 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมตองวาจางผูรับเหมาเพื่อเขาดําเนินการกอสรางทั้งโครงการแตอยางใด แตบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่

มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อเขาดําเนินการกอสรางในแตละสวนงาน เชน งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้น

กระเบื้อง  งานหลังคา และ งานสี  เปนตน     โดยวิศวกร และผูควบคุมงานกอสรางของบริษัทฯ เปนผูวางแผนและ

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของผูรับเหมาดังกลาว 

อยางไรก็ดี เนื่องจากในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีงานกอสราง

โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญผูประกอบการดังกลาวจะวาจางผูรับเหมากอสรางในการ

ดําเนินการกอสรางทั้งโครงการจนแลวเสร็จ ซึ่งผูรับเหมาดังกลาวจะวาจางผูรับเหมารายยอย หรือที่มีความชํานาญเฉพาะ

ดานเพื่อดําเนินการกอสรางแทนตน ปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนผูรับเหมาที่มีความชํานาญความเฉพาะดาน

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยได ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานเพื่อเขาดําเนินงาน

ในโครงการของบริษัทฯ ได อาจทําใหงานกอสรางของบริษัทฯ ลาชาหรือไมเสร็จสมบูรณและทําใหบริษัทฯ ไมสามารถโอน

บานใหแกผูซื้อไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไมสามารถโอนไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดขายและจะมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  เพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีดังกลาว บริษัทฯ จึงใช

นโยบายพัฒนาฝมือแรงงานกลุมผูรับเหมาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยการจัดฝกอบรมใหความรูแก

ผูรับเหมา และบุคลากรของบริษัทไปพรอมๆ กัน งานดังกลาวไดแก งานมุงหลังคา งานทาสี งานติดตั้ง Precast ฯลฯ สําหรับ

การวาจางผูรับเหมา สําหรับงานพิเศษที่มีมูลคามาก และตองการความรวดเร็ว เชน งานสะพานขามคลอง เพื่อเขาโครงการ 

งานซุมประตู งานสโมสร สระวายน้ํา บริษัทฯ ใชวิธีการประมูล และทําสัญญาจางเชนเดียวกับงานจัดซื้อวัสดุหลัก เพื่อใหได

ผูรับเหมาที่มีความสามารถ สงมอบผลงานไดตามมาตรฐานที่บริษัทตองการ พรอมทั้งเงื่อนไขและราคาที่อยูในงบประมาณที่

บริษัทวางแผนไว 
 

1.1.6  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 

ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ 

ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง ในสภาวะที่ธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันที่สูงรวมทั้งในสภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวเปนอยางมากอาจทําใหเกิด



สวนที่ 2  บริษัททีอ่อกหลักทรัพย  บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
 

 
 สวนที่ 2  หนา  5 

การแยงชิงวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง  บริษัทฯ จึงไมอาจรับรองวาวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งมีความสําคัญ

ตอบริษัทฯ จะยังคงทํางานอยูกับบริษัทฯ ตอไป ซึ่งหากมีการโยกยายของวิศวกรและผูควบคุมงานกอสรางดังกลาว อาจ

สงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของธุรกิจ ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหาวิศวกรและผูควบคุมงานกอสรางใหม ๆ ที่มีความรูความสามารถเขา

มารวมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจของบริษัทฯ เปนหนึ่งในปจจัย

สําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามแผนการขยายธุรกิจและบรรลุเปาหมายในการดําเนินการธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ 

ไมอาจคาดการณไดวาบริษัทฯ จะสามารถคัดสรรวิศวกรและผูควบคุมงานกอสรางที่มีความรู ความสามารถเพื่อเขามา

ทํางานใหแกบริษัทฯ ไดมากนอยเพียงใด หรือไดทันตามความตองการของบริษัทฯ หรือไม ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถหา

บุคลากรดังกลาวไดในจํานวนที่ตองการ หรือในเวลาที่กําหนดอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
1.1.7  ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา  

 
บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา (Land Bank) ไวสําหรับการกอสรางโครงการตาง ๆ ในอนาคต  

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการซื้อที่ดินเปลาโดยยังไมมีแผนการกอสรางโครงการที่ชัดเจนจะทําใหบริษัทฯ มีภาระตนทุนทาง

การเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ ได โดยเฉพาะในชวงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

โดยที่ผานมา บริษัทฯ จะซื้อที่ดินตอเมื่อบริษัทฯ มีความประสงคที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเทานั้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ตองการ

ซื้อที่ดินในทําเลที่ตองการ บริษัทฯ อาจตองซื้อที่ดินในราคาที่สูงกวาที่บริษัทฯ กําหนด หรืออาจไมสามารถซื้อที่ดินไดครบ

ตามจํานวนที่ตองการ หรืออาจไมสามารถซื้อที่ดินไดเลย ซึ่งในกรณีดังกลาว จะสงผลกระทบทําใหบริษัทฯ มีตนทุนในการ

กอสรางที่สูงขึ้น หรืออาจไมสามารถกอสรางไดตามจํานวนที่ตองการ หรืออาจไมสามารถกอสรางโครงการใด ๆ ไดเลย ซึ่งจะ

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
1.1.8  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยูภายใตกฎหมายที่เขมงวด 

 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวของกับการกอสรางที่อยูอาศัยซึ่งตองขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร นอกจากนี้ 

บริษัทฯ จะตองมีการขอใบอนุญาตในการจัดสรรที่ดินและใบอนุญาตคาที่ดินจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอีกดวย  

ดังนั้น หากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของออกใบอนุญาตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ ลาชา หรือไมออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของใหแก

บริษัทฯ อาจทําใหบริษัทฯ ดําเนินโครงการลาชากวาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถดําเนินโครงการไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได  

 นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังอยูภายใตกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เขมงวด ดังนั้น การกําหนดหรือการ

เปล่ียนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หรือนโยบายใด ๆ ยอมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การขึ้นคาธรรมเนียมการโอน

อสังหาริมทรัพย การคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยใหผูบริโภคสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือการ

ที่จะนํากฎหมายการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการตรวจพิจารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาตอไป รวมทั้งการตองขออนุญาตจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดบังคับมิใหผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งรวมถึงบริษัท

ฯ นําเงินดาวน หรือคางวดที่ไดรับชําระจากผูซื้อมาใชในการดําเนินธุรกิจ แตจะตองเก็บเงินจํานวนดังกลาวไวในบัญชีดูแล
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ทรัพยสินแยกตางหาก ทําใหบริษัทฯ ตองมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ หรือตองมีแหลงเงินกูที่บริษัทฯ สามารถใชได ซึ่ง

บริษัทฯ อาจไมสามารถกูเงินมาเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดเพียงพอ หรือกูเงินไดแตในอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งเหตุการณ

ดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 
 
1.2  ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ 
 

1.2.1 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 
 กลุมผูถือหุนรายใหญที่สุด คือ กลุมนายทองมา ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 1,690.89  ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 

77.8 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผูถือหุนในเรื่องที่

สําคัญตาง ๆ ที่กฎหมายหรือขอบังคับไดกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งในกลุมผูถือหุนราย

ใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 1,351,993,800 หุน หรือ คิดเปนรอยละ 62.1 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  และ 

ยังจะคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไม

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกลุมผูถือหุนรายใหญได 
 

1.2.2  ความเส่ียงเรื่องผลกระทบตอราคาหุนจากการใชสิทธ์ิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และ จากการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคตโดยผูถือหุนเดิม 

 
 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ใหกับกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 65.0 ลานหนวย ในราคาศูนยบาท

โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในราคา 1 บาทตอหุน ซึ่งเปน

ราคาที่ต่ํากวาราคาที่ซื้อขายหุนในขณะนี้ โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยที่ไดรับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 

หุนสามัญ ไดทุก ๆ 6 เดือนยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ ในจํานวนรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่ไดรับการจัดสรร โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวจะเริ่มใช

สิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งหากมีการใชสิทธเิต็มจํานวนจะทําใหบริษัทฯ ตองออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ

รวมจํานวน 65.0 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้  

ดังนั้น ผูถือหุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาดังกลาวนําหุนออกขาย 

 นอกจากนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (ไมรวมผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแก

กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย) ซึ่งถือหุนรวมกันเปนจํานวน 1,692.3 ลานหุน หรือคิดเปน

รอยละ 78.3 ของทุนชําระแลว อาจจะทยอยขายหุนดังกลาว ในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกหามขายทั้งหมดเมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งราคาหุนที่ไดมาเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่ซื้อขายกันอยูในขณะนี้ ดังนั้น ผูลงทุนจึง

อาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่ผูถือหุนเดิมตามที่ระบุไวขางตนนําหุนออกขาย  

 ณ ส้ินป 2549 กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ไดมีการใชสิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิไปแลวทั้งส้ิน 14,097,000 หนวย และยังมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 50,304,500 หนวย 

 



สวนที่ 2 บริษัททีอ่อกหลักทรัพย                                                                                บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมา 
 

บริษัทฯ ไดกอตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 ในรูปของบริษัทจํากัดภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารชุดโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเปน
จํานวน 50.0 ลานบาท และมีคุณทองมา วิจิตรพงศพันธุ เปนผูริเริ่มกอตั้งบริษัทฯ โดยนําประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การดําเนิ ธุรกิจกอสรางใหแกทั้งภาครัฐและเอกชนมาใชในการดําเนินธุรกิจ น

 
นับตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ ในป 2536 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาโดยตลอด 14 ป แมในชวง

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  และไดเปดโครงการไปแลวทั้งส้ิน 66 โครงการ เปนโครงการบานทาวนเฮาส 45 โครงการ และโครงการ
บานเดี่ยวอีก 20 โครงการ และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทําเลศักยภาพทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อาทิ เชน รังสิต พุทธมณฑล บางใหญ บางบัวทอง สุวินทวงศ สนามบินสุวรรณภูมิ บางปู เทพารักษ ประชาอุทิศ และ บางขุน
เทียน เปนตน ทั้งนี้โครงการบานเดี่ยวภายใตแบรนด “ภัสสร” และ “พฤกษาวิลเลจ” จะเนนตลาดสําหรับผูมีรายไดปานกลางถึง
สูง และโครงการบานทาวนเฮาสภายใตแบรนด “บานพฤกษา” “พฤกษาวิลล” และ “เดอะคอนเนค” เนนตลาดสําหรับผูมีรายได
นอยถึงปานกลาง และโครงการคอนโดมิเนียม “ซิตี้วิลล คอนโดมิเนียม” เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดนอย  

 
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายที่มีการบริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง 

ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่น ที่จะจางผูรับเหมาเพื่อดําเนินงานกอสรางที่อยูอาศัยทั้ง
โครงการ โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ สวนการ
ดําเนินการกอสรางโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานกอสรางเองโดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ  เชน งานฐานราก งานปูน 
งานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน โดยในสวนงานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง
และงานหลังคาบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว และ บริษัทฯ จะควบคุม
การกอสรางเองโดยการจัดสงวิศวกรและผูควบคุมงานกอสรางของบริษัทฯ เขาไปตรวจสอบดูแลงานกอสรางใหเปนไปตาม
รูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเองทั้งหมด ซึ่งการที่บริษัทฯ บริหารจัดการงาน
กอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนํา
ดานตนทุน (Low Cost Leader) 

 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวยเทคโนโลยี
แบบอุโมงค (Tunnel Technology) จากประเทศฝรั่งเศสมาใชสําหรับการกอสรางบานทาวนเฮาส และเทคโนโลยีการกอสราง
แบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) จากเยอรมันซึ่งเปนผลผลิตจากโรงงานผลิตชิ้นสวน
คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงานดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated 
Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในปจจุบันในการกอสรางบานเดี่ยว และบานทาวนเฮาส
บางประเภท และยังไดกอสรางโรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปเพื่อใชในการกอสรางบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาสบางประเภท 
ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัยนี้ สงผลใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานใหได
มาตรฐาน และลดระยะเวลาการกอสราง รวมทั้งทําใหประหยัดตนทุนและคาแรง ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถใชกลยุทธทางดาน
ราคา ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทฯ จะตั้งราคาขายบานทาวนเฮาสไดต่ํากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นในอัตรา
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รอยละ 15 –20 สําหรับบานทาวนเฮาส และรอยละ 10 –15 สําหรับบานเดี่ยว เมื่อเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่
ใกลเคียงกัน 

 
บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 และไดรับอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

1,700 ลานบาท เปน 2,232.5 ลานบาท จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 532.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตสัญลักษณ “PS” ไดเขา
ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยปจจุบัน (ณ วันที่ 10 มกราคม 
2550) บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวนทั้งส้ิน 2,173.8 ลานบาท 
 
บริษัทยอย 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมใน
การพัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 มีทุนจดทะเบียน จํานวน 1.0 ลานบาท และ
บริษัทฯ ถ หุนจํานวน 9,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียน ือ

 
 นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ไดมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทยอย 
2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทยอยทั้งสองไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 มีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1.0 ลานบาท และ 
บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียน และตอมาไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50ลานบาท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2549 
 
พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา  
 
ป 2545 
- บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 660.0 เปน 1,700.0 ลานบาท โดยมีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 920.0 ลานบาท  

- บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับ โครงการบานพฤกษา 12/1 โครงการบานพฤกษา 13 โครงการบาน

พฤกษา 14 โครงการบานพฤกษา 14 A โครงการบานพฤกษา 14 B และโครงการบานพฤกษา 15 รวมทั้งส้ิน 6 โครงการ 

 
ป 2546 
- บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับโครงการบานพฤกษา 16 และโครงการบานพฤกษาริมคลอง 3 รวม

ทั้งส้ิน 2 โครงการ 

- บริษัทฯ เรียกทุนชําระแลวจาก 920.0 ลานบาท เปน 1,388.0 ลานบาท  

 
ป 2547 
- บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับโครงการบานพฤกษา 17 

- บริษัทฯ เรียกทุนชําระแลวเพิ่มเติมจาก 1,388.0 ลานบาท เปน 1,700.0 ลานบาท  
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- บริษัทฯ เร่ิมกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงานดังกลาวใช

ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีมูลคา

โครงการประมาณ 650.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงงาน) 

- บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานใหทันสมัยยิ่งขึ้น โดยวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร (Enterprise Resource Planning) 

และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาว เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และ

ยกระดับระบบบัญชีในมูลคาประมาณ 30.0 ลานบาท 

 
ป 2548 
- บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับโครงการบานพฤกษา 18/1 โครงการบานพฤกษา 22(B) และโครงการ

บานพฤกษา 24 รวมทั้งส้ิน 3 โครงการ 

- โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบาน 

- บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูป โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 150.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอัน

เปนที่ตั้งโรงงาน) ซึ่งโรงงานดังกลาวไดสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปแลว 

- บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท เกสรกอสราง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนผูรับเหมางานตกแตงตอเติมที่อยูอาศัย 

- บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700.0 ลานบาท เปน 

2,232.5 ลานบาท และเปลี่ยนมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดเปนวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 

- บริษัทฯ ไดวางระบบปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (Business Process Improvement and Workforce Management) 

ของบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด ในมูลคา 12.7 ลานบาท เพื่อพัฒนาระบบงานหลักภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย

การบริหารจัดการ (ดานกอสราง การขาย การตลาด และการบริการ) และการบริหารงานดานบุคคล ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต และเพื่อลดคาใชจายจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
ป 2549 
- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,125.0 ลานบาท เปน 2,159.7 ลานบาท ในวันที่ 9 มกราคม 2549  

- เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท 

จํากัด เพื่อใหมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น 

- บริษัทฯ ไดมีการนําระบบ BPI (Business Process Improvement), BI (Business Intelligence) และ BSC (Balance 

Score card) Software เขามาชวยพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการบริหารงานบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับโครงการบานพฤกษา 21 โครงการบานพฤกษา 23  โครงการบาน

พฤกษา 23 C  โครงการบานพฤกษา 25  โครงการบานพฤกษา 26 โครงการบานพฤกษา 27, โครงการบานพฤกษา 28, 

โครงการบานพฤกษา 28/1  โครงการบานพฤกษา 29   โครงการบานพฤกษา 30 โครงการบานพฤกษา 30/1 โครงการบาน

พฤกษา 31 โครงการบานพฤกษา 32  โครงการบานพฤกษา 32/1 และ โครงการซิตี้วิลล คอนโดมิเนียมอีก 1 โครงการ  รวม

ทั้งส้ิน 15 โครงการ 
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- บริษัทฯ ไดปรับปรุงโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสําหรับการกอสรางบานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติใหออกตราสารหนี้ระยะสั้น (ไมเกิน 270 วัน) สําหรับขายใหผูลงทุน โดยมีวงเงินทั้งส้ิน 1,000 ลาน

บาท 

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,159.7 ลานบาท เปน 2,166.7 ลานบาท ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 จากการใช

สิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ 

บริษัทยอย (PS-WA) ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 6,992,400 หนวย 

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,166.7 ลานบาท เปน 2,173.8 ลานบาท ในวันที่ 10 มกราคม 2550 จากการใช

สิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ 

บริษัทยอย (PS-WA) ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จํานวน 7,104,600 หนวย 

 
2.2 โครงสรางรายได 
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีรายไดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายไดคาเชา เงินไดจาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก และการขายสินทรัพยที่ไมใชงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงรายไดดังตอไปนี้ 

 
หนวย : ลานบาทยกเวนอัตรารอยละ 

รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2547 2548 2549  

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย       

 - บานทาวนเฮาส  3,774.5 77.5 4,255.9 55.7 4,840.8 59.0 

 - บานเดี่ยว  1,068.7 21.9 3,339.1 43.7 3,309.1 40.3 

 - อื่น ๆ (1) 25.0 0.5 25.8 0.4 31.1 0.4 

รายไดอื่น(2)  3.3 0.1 14.1 0.2 22.8 0.3 

 รวม 4,871.5 100.0 7,634.9 100.0 8,203.8 100.0 
หมายเหตุ  

 (1)  ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะซื้อจะขายที่อยูอาศัย รายไดจากอาคารชุด และการขายที่ดินเปลา 

 (2) ไดแกเงินที่ไดจากการ การขายทรัพยสิน คาเชา ดอกเบี้ย และรายไดอื่น 

ที่มา :  ขอมูลบริษัทฯ 

 
2.3  ขอไดเปรียบในการแขงขัน 
 

บริษัทฯ เชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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2.3.1  บริษัทฯ ครองสวนแบงการตลาดสูงและเปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง  
 

บริษัทฯ เปนผูดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเอกชนที่มีสวนแบงการตลาดสูงโดยในป 2549 บริษัทฯ มีสวนแบง

การตลาดรอยละ 13.6 ของมูลคาจํานวนหนวยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทสรางโดยผูประกอบการ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรอยละ 8.4 ของยอดจํานวนหนวยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยโดยรวม (รวมที่

อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการและที่ผูอยูอาศัยสรางเอง) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปน

ผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางอีกดวย ในป 2536 บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการบานทาวนเฮาส

สําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางภายใตชื่อ “บานพฤกษา 1” บริเวณพื้นที่ถนนรังสิต-องครักษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปน

อยางดี บานทาวนเฮาสสวนใหญของบริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งนี้  ตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯในป 2536 จนถึง 

2549 บริษัทฯ เปดตัวโครงการบานทาวนเฮาสมาแลวจํานวน  45 โครงการ และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บาน

ทาวนเฮาสแลวจํานวน 35,601 หลัง บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

โดยในป  2547  2548 และ 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสจํานวนทั้งส้ิน  4,964 หลัง 5,041 หลัง

และ 5,374 หลัง ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 35.2 รอยละ 41.9 และรอยละ 34.7 ของจํานวน

รวมบานทาวนเฮาสที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ประเภทสรางโดยผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ตามลําดับ ซึ่งจากการที่บริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดที่สูง ทําใหชื่อเสียงของบริษัทฯ เปนที่รูจักของกลุมลูกคาเปาหมายของ

บริษัทฯ เปนอยางดี โดยในปจจุบัน บริษัทฯ มีฐานลูกคามากกวา 30,000 ครัวเรือน และทําใหบริษัทฯ สามารถขายที่อยูอาศัยที่

บริษัทฯ สรางไดเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) 

 
2.3.2 บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่บริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ 

สามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

บริษัทฯ ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยผูถือหุนรายใหญและผูบริหารระดับสูงหลาย

ทานของบริษัทฯ เปนผูที่มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจกอสรางมากอน จึงทําใหบริษัทฯ เปนหนึ่งในผู

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานกอสรางไดดวยตัวเอง ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ 

สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกลายเปนหนึ่งในผูนําดานตนทุน (Low Cost Leader)  
 

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงาน และลด

ระยะเวลาการกอสรางไดเปนอยางดีรวมทั้งทําใหประหยัดตนทุนและคาแรง ทําใหบริษัทฯ สามารถใชกลยุทธทางดานราคา ซึ่ง

โดยทั่วไป บริษัทฯ สามารถที่จะตั้งราคาขายบานทาวนเฮาสไดต่ํากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นใน

อัตรารอยละ 15 –20 สําหรับบานทาวนเฮาส และรอยละ 10 –15 สําหรับบานเดี่ยว เมื่อเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและ

ทําเลที่ใกลเคียงกัน 
 

2.3.3 บริษัทฯ เปนผูนําในการใชเทคโนโลยีสําหรับการกอสรางและขายจํานวนมาก (Mass-production) มาใชใน
การพัฒนาการกอสรางที่อยูอาศัย  
 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ  ไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในกระบวนการ

กอสราง เพื่อใหบริษัทฯ สามารถสรางบานที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และประหยัดตนทุนและแรงงาน ทําใหสามารถ
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บริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2536 บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนัก

แบบหลอในที่จากประเทศฝรั่งเศสมาใชในกระบวนการกอสรางบานทาวนเฮาส แบบชั้นเดียวในโครงการบานพฤกษา 1 และ

บานพฤกษา 2  และตอมาไดพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวเปนระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่แบบอุโมงค (Tunnel 

Technology) โดยนํามาใชในกระบวนการกอสรางบานทาวนเฮาสแบบสองชั้นในโครงการบานพฤกษา  3 ในป 2538 และใน

โครงการตอ  ๆ  มา  และในป 2544 บริษัทฯ  ไดนําเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักมาใชในกระบวนการ

กอสรางบานเดี่ยว และบานทาวนเฮาสบางประเภท ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภทจะเหมาะกับการกอสรางในโครงการขนาด

ใหญ  ซึ่งมีจํานวนบานทาวนเฮาส  หรือบานเดี่ยว  ที่มีแบบในลักษณะเดียวกันจํานวนมาก  ในป  2547 บริษัทฯ  ไดลงทุน

กอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ซึ่งเปนเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน โดยมีมูลคาโครงการประมาณ  

650.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงงาน) ซึ่งโรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบาน

เดี่ยวสูงสุดจํานวน 3,600 หลังตอป ในเดือนมกราคม 2548 โรงงานดังกลาวไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตแลว

โดยในปจจุบันสามารถผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบานเดี่ยวเทากับรอยละ 80.0 ของกําลังการผลิตสูงสุดตอป 

 
2.4.2 บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายและเปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เพียงรายเดียวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับการกอสรางที่อยูอาศัยที่ระดับราคา

ไมเกิน 600,000.0 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดใชบัตรสงเสริมการลงทุนกับบานทาวนเฮาส การที่ผูประกอบการสวนใหญมิไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องมาจากผูประกอบการดังกลาวไมสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิทธิ

ประโยชนที่บริษัทฯ ไดรับภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนของ BOI รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดรับจากการประกอบกิจการในโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีกําหนดเวลา 5 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ

ประกอบกิจการนั้น ซึ่งโครงการของบริษัทฯ ที่ผานมาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากBOI บริษัทฯ สามารถจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ไดภายในกําหนดระยะเวลา 5 ป ตามที่กําหนดไวเปนสงเสริมการลงทุนโดยในป  2547 2548 และ 2549 บริษัทฯ มี

รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งส้ินจํานวน 2,266.7 ลานบาท 1,913.3 ลานบาทและ 2,021.1 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 46.5 รอยละ 25.2 และ รอยละ 24.6 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลเปนจํานวน  563.3 ลานบาท 406.9 ลานบาท และ 427.5 ลานบาท คิดเปน  รอยละ 60.6 รอยละ 31.9 และรอย

ละ 32.8 ของกําไรสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ  
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2.5.1 เปาหมายและกลยุทธในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูนําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากกลุมลูกคาเปาหมาย 

โดยเนนการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา และคงความเปนผูนําในดานตนทุนอยาง

ตอเนื่อง บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะบรรลเุปาหมายดังกลาวโดยอาศัยกลยุทธดังตอไปนี้ 

 
2.5.1 บริษัทฯ จะมุงเนนการพัฒนาบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางเพื่อคงความเปนผูนํา
ตลาด 
 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการขายบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางภายใตโครงการ 

“บานพฤกษา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง บานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งบริษัทฯ มีขอไดเปรียบจากการที่มี

ตนทุนในการกอสรางที่ต่ํากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นทําใหบริษัทฯ สามารถใชกลยุทธดานราคาซึ่ง

โดยทั่วไป บริษัทฯ สามารถที่จะกําหนดราคาเสนอขายบานทาวนเฮาสไดต่ํากวาผูประกอบการรายอื่นในอัตรารอยละ15-20 

เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหผูประกอบการรายอื่นเขามาแขงขันในตลาดดังกลาวไดยาก 

บริษัทฯ จึงจะคงมุงเนนการพัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสในลักษณะดังกลาวตอไป โดยบริษัทฯ เชื่อม่ันวาความตองการบาน

ทาวนเฮาสในลักษณะดังกลาวยังมีอีกมาก เนื่องจากเปนตลาดที่มีฐานลูกคากลุมเปาหมายคอนขางกวางตามลักษณะการ

กระจายรายได (Wealth Distribution) ของประเทศ และจากแนวโนมการหลั่งไหลของประชากรเขาสูเขตเมือง (Urbanization) 

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีชื่อเสียง และเปนผูนําในตลาดดังกลาว รวมถึงการเปนผูนําดานตนทุน  (Low Cost Leader) จะชวย

ใหบริษัทฯ มีโอกาสที่จะครองสวนแบงทางการตลาดในระดับที่สูงตอไป นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเปดโครงการบานทาวเฮาสใน

รูปแบบใหมภายใตโครงการ “พฤกษาวิลล” ในป 2548 และ “เดอะคอนเนค” ในป 2549 เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาผูมี

รายไดระดับต่ําถึงปานกลางใหมากขึ้น  

 
2.5.2 บริษัทฯ จะรุกตลาดบานเดี่ยวสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางอยางตอเนื่อง 
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรุกตลาดบานเดี่ยวสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนา

โครงการบานเดี่ยวภายใตชื่อโครงการ “ภัสสร” ตั้งแตป 2544 เนื่องจากบริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดบาน

เดี่ยวโดยอาศัยขอไดเปรียบจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีเทคโนโลยี

ทางการผลิตที่ทันสมัยซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพ และลดระยะเวลาการกอสรางไดเปนอยางดี รวมทั้ง ประหยัดตนทุนและ

คาแรงงาน ทําใหบริษัทฯ สามารถที่จะใชกลยุทธทางดานราคา ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทฯ สามารถที่จะตั้งราคาขายบานเดี่ยวไดต่ํา

กวาผูประกอบการรายอื่นในอัตรารอยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกัน โดยในป  2547 

2548 และ 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บานเดี่ยวไปแลวจํานวน  367 หลัง 1,093 หลัง และ 1,193 หลัง 

ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรายไดเทากับ  1,068.7 ลานบาท 3,339.1 ลานบาท และ 3,309.1 ลานบาท ตามลําดับ  
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2.5.3 บริษัทฯ จะคงความยืดหยุนในการหาโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร ซึ่ง

รวมถึงการพัฒนาโครงการบานเดี่ยวราคาสูง และโครงการอาคารชุด  
 

บริษัทฯ จะพิจารณาเขาพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในลักษณะอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาโครงการบานเดี่ยว

ราคาสูง และโครงการอาคารชุด บริษัทฯ เล็งเหน็ศักยภาพและโอกาสในการทํากําไร ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทาง

ธุรกิจและแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดีของคอนโดมิเนียมระดับลาง บริษัทฯ จึงมีการวางแผนที่จะเปดโครงการคอนโดมิเนียม

ระดับลาง ซึ่งถือเปนโครงการทดลองที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมูลคารวมของโครงการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีมูลคาโครงการ

ประมาณ 400.0 ลานบาทและจะมีราคาขายเพียงประมาณ 500,000 – 700,000 บาทตอหนวย ซึ่งในป 2549  บริษัทฯ

สามารถเปดขายโครงการคอนโดมิเนียมดังกลาวแลวจํานวน 1 โครงการ  อยางไรก็ตามการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ 

จะขึ้นอยูกับสภาวะตลาด อุปสงค อุปทาน แนวโนมของสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความพรอมของบริษัทฯ ทั้งทางดานการผลิต 

การตลาด และบุคลากร  โดยบริษัทฯ จะทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ทําการสํารวจความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมาย และพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของโครงการกอนการดําเนินการดังกลาว 

 
2.5.3 บริษัทฯ จะมุงเนนการพัฒนาคุณภาพสินคา เพ่ิมศักยภาพทางการผลิต และบริหารตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนสากล 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินคา เพิ่มศักยภาพทางการผลิต และบริหารตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัยและเปนสากล ที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ

เขามาปรับใช เพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถคงความเปนผูนําทางดานตนทุน พัฒนาคุณภาพสินคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตตอไป ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป  ซึ่งมีกําลังการผลิต

ชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบานเดี่ยวสูงสุดจํานวน 3,600 หลังตอป โดยโรงงานดังกลาวไดกอสรางแลวเสร็จในเดือนมกราคม 

2548  และเริ่มดําเนินการผลิตแลวโดยในปจจุบันสามารถผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบานเดี่ยวเทากับรอยละ 80.0 ของ

กําลังการผลิตสูงสุดตอปในปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการสรางโรงงานผลิตชิ้นสวน

คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง เพื่อรับรองการขยายตัวของตลาดที่อยูอาศัย และโครงการใหม ๆ ของบริษัทฯ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการกอสรางโรงงานผลิตหองน้ําสําเร็จรูปปูกระเบื้องแลวเสร็จพรอมติดตั้ง

สุขภัณฑดวย 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการพัฒนาระบบงานใหทันสมัยยิ่งขึ้น โดยวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร 

(Enterprise Resource Planning ) และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาวเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และรับรองการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวาจางบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศ

ไทย) จํากัด เพื่อวางระบบปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (Business Process Improvement and Workforce 

Management) มาใชในการพัฒนาระบบงานหลักภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยการบริหารจัดการ(ดานกอสราง การขาย 

การตลาด และการบริการ) และการบริหารงานดานบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันในอนาคตและลดคาใชจายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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2.5.5 บริษัทฯ จะสรรหา และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 
 บริษัทฯ ตระหนักเสมอวา บุคลากรเปนทรัพยสินที่มีคุณคาของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะสรรหา และรักษาไว

ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการจูงใจใหบุคลากรทํางานรวมกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยการใหอัตราผลตอบแทน และ

ผลประโยชนอื่น ๆ ในอัตราที่เหมาะสม และสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการฝกอบรม

พนักงานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และจัดใหมีระบบประเมินผลการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพโดยใชระบบ Balanced Score Card และ การกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Key Performance Indicator หรือ KPI) 

และในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

เพื่อเปนการสรางขวัญ และกําลังใจ และเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรเหลานั้นรวมงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวอีกดวย 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารชุด โดยเนนการ

พัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง เชน รังสิต พุทธมณฑล 

บางใหญ บางบัวทอง สุวินทวงศ สนามบินสุวรรณภูมิ บางปู และ เทพารักษ เปนตน โดยมีโครงการบานทาวนเฮาสที่เนน

ตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางภายใตชื่อ “บานพฤกษา”  “พฤกษาวิลล”  และ “เดอะคอนเนค”  โครงการบาน

เดี่ยวที่เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูงภายใตชื่อ “พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร”  และโครงการ

คอนโดมิเนียม ภายใตชื่อ “ซิตี้วิลล คอนโดมิเนียม” 
 

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานกอสรางได

ดวยตัวเอง ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นที่จะจางผูรับเหมาเพื่อดําเนินงานกอสรางที่

อยูอาศัยทั้งโครงการ โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ 

สวนการดําเนินการกอสรางโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานกอสรางเองโดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ  เชน งาน

ฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน โดยในสวนงานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร 

งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคาบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว 

และ บริษัทฯ จะควบคุมการกอสรางเองโดยการจัดสงวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ เขาไป

ตรวจสอบดูแลงานกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเอง

ทั้งหมด ซึ่งการที่บริษัทฯ บริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ตั้งแตป 2536 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ เปดโครงการแลวจํานวน 66โครงการ โดยบริษัทฯ มีรายได

จากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งส้ินจํานวน 4,868.2 ลานบาท และ 7,620.8 ลานบาท 8,181.0  ลานบาท  ในป 2547, 

2548 และ 2549 ตามลําดับ โดยสามารถแบงรายไดออกเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาทยกเวนอัตรารอยละ 

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
ประเภทผลิตภัณฑ 2547 2548 2549 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

บานทาวนเฮาส  3,774.5   77.5   4,255.9   55.7      4,840.8           59.0  

บานเดี่ยว  1,068.7   21.9   3,339.1   43.7      3,309.1           40.3  

อื่น ๆ (1)  25.0   0.5   25.8   0.4           31.1             0.4  

รวม 4,868.2 100.0 7,620.8 100.0 8,181.0 100.0 
ที่มา: ขอมูลของบริษัทฯ 

หมายเหตุ (1) ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะซื้อจะขายที่อยูอาศัย รายไดจากอาคารชุด และการขายที่ดิน

เปลา 
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ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยแยกตามราคาบาน โดยมีรายไดจากการขายบานที่มี

ราคาขายต่ํากวา 1.0 ลานบาท จํานวน  2,916.5 ลานบาท บานที่มีราคาขายระหวาง 1.0 – 3.0 ลานบาท  จํานวน 3,883.1 

ลานบาท  บานที่มีราคาขายระห วาง 3.0 – 5.0 ลานบาทจํานวน  711.6 ลานบาท และบานที่มีราคาขายสูงกวา 5.0 ลาน

บานจํานวน 638.8  ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 35.8 รอยละ 47.7 และ รอยละ 8.7 และรอยละ 7.8 ของรายไดรวมจาก

การขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ  

 
3.1.1 บานทาวนเฮาส 
 

บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานทาวนเฮาสภายใตแบรนด “บานพฤกษา” “พฤกษาวิลล” และ “เดอะคอน

เนค” โดยแบงระดับของบานออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

 

• ระดับราคาระหวาง 0.6 ถึง 1.2 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตแบรนด “บานพฤกษา” และ 

• ระดับราคาระหวาง 0.9 ถึง 1.2 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตแบรนด “พฤกษาวิลล”  

• ระดับราคาระหวาง 1.2 ถึง 1.7 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตแบรนด “เดอะคอนเนค”  

 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และมิใชเพื่อ

การเก็งกําไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานภายใตแนวคิด “บานสําหรับทุกคน” โดยกอสรางใหบานมีคุณภาพที่

ทัดเทียมและตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของผูซื้อไดในราคาที่ต่ําที่สุด เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเล

ที่ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยทั่วไป บานทาวนเฮาสของบริษัทฯ จะมีราคาขายที่ต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น

อยูประมาณรอยละ 15-20 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ บริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ สามารถ

บริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547, 2548 และ 2549 บริษัทฯ ไดโอน

กรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสแลวจํานวน 4,964 หลัง 5,041 หลังและ 5,374 หลัง ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายบาน

ทาวนเฮาสเปนจํานวน 3,774.5 ลานบาท  4,255.9 ลานบาท และ  4,840.8  ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 77.5  

รอยละ 55.7 และรอยละ 59.0  ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีโครงการบานทาวนเฮาสที่อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

 มูลคา
โครงการ  ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 

จํานวน 
ยูนิต(1) 

 (ลานบาท)  

เปดโครงการ 
  

% โอน 
ตอมูลคา
โครงการ 

1  บานพฤกษา 2  ธัญบุรี คลอง8 จ.ปทุมธานี 

   

40  

   

36.0  ไตรมาส 2 - 2548 34.1% 

2  บานพฤกษา 5  เพชรเกษม จ.นครปฐม 

   

189  

   

177.3  ไตรมาส 3 - 2548 43.8% 

3  บานพฤกษา 8 พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม 

   

842  

   

663.1  ไตรมาส 3 - 2544 91.7% 
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 มูลคา
โครงการ  ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 

จํานวน 
ยูนิต(1) 

% โอน 
เปดโครงการ ตอมูลคา

   (ลานบาท)  โครงการ 

4  บานพฤกษา 15 เทพารักษ จ.สมุทรปราการ 

   

3,246  

   

2,752.9  ไตรมาส 3 - 2545 95.8% 

5  บานพฤกษา 18 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

487  

   

505.1  ไตรมาส 3 - 2547 84.1% 

6  บานพฤกษา 18/1 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

1,099  

   

893.2  ไตรมาส 2 - 2548 66.7% 

7  บานพฤกษา 19 บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

   

473  

   

539.7  ไตรมาส 2 - 2547 96.5% 

8  บานพฤกษา 20 ลําลูกกา คลอง 2 จ.ปทุมธานี 

   

2,975  

   

2,935.7  ไตรมาส 2 - 2548 25.3% 

9  บานพฤกษา 21 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

497  

   

467.9  ไตรมาส 2 - 2549 12.2% 

10  บานพฤกษา 22 รังสิต คลอง3 จ.ปทุมธานี 

   

3,729  

   

3,033.6  ไตรมาส 4 - 2547 70.1% 

11  บานพฤกษา 24 บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

   

482  

   

415.6  ไตรมาส 2 - 2548 49.8% 

12  บานพฤกษา 25 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

480  

   

434.7  ไตรมาส 1 - 2549 29.7% 

13  บานพฤกษา 26 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

435  

   

403.2  ไตรมาส 1 - 2549 19.9% 

14  บานพฤกษา 27 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

   

453  

   

370.2  ไตรมาส 2 - 2549 10.0% 

15  บานพฤกษา 28 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

   

172  

   

178.4  ไตรมาส 2 - 2549 0.0% 

16  บานพฤกษา 28/1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

   

398  

   

389.1  ไตรมาส 2 - 2549 0.0% 

17  บานพฤกษา 30 บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

   

212  

   

213.4  ไตรมาส 2 - 2549 9.0% 

18  บานพฤกษา 31 พุทธมณฑล จ.นครฐม 

   

436  

   

416.4  ไตรมาส 2 - 2549 0.0% 

19  บานพฤกษาคลองแปด 3 รังสิต คลอง8 จ.ปทุมธานี 

   

40  

   

29.0  ไตรมาส 3-2549 0.0% 

20  บานพฤกษาริมคลอง 3 บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

   

313  

   

235.2  ไตรมาส 2 - 2548 97.0% 

21  บานพฤกษาริมคลอง 4 บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

   

92  

   

111.9  ไตรมาส 1 -2549 0.0% 

22  พฤกษาวิลล 1 ลําลูกกา คลอง 2 จ.ปทุมธานี 495   835.8 ไตรมาส 3 - 2548 17.0% 
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 มูลคา
โครงการ  ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 

จํานวน 
ยูนิต(1) 

% โอน 
เปดโครงการ ตอมูลคา

   (ลานบาท)  โครงการ 

23  พฤกษาวิลล 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

   

341  

 

        555.5  ไตรมาส 3 - 2548 92.2% 

รวมโครงการบานทาวนเฮาส 23 โครงการ   17,926  
  

16,592.8     

หมายเหตุ:  (1)  เปนจํานวนรวมหนวยของบานทาวนเฮาส บานแฝด อาคารพาณิชยและบานเดี่ยว 

 
การบริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management) 

 
ในการบริหารจัดการงานกอสราง บริษัทฯ ไดแบงการบริหารออกเปน 2 ฝาย ไดแก 

• ฝายบริหารงานกอสราง ซึ่งจะทําหนาที่ดูแลและดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทุกโครงการใหเปนไป

ตามแผนและรูปแบบที่กําหนด นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลคาใชจายตาง ๆ ใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

รวมทั้งติดตอประสานงานกับฝายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของบานแตละหลังที่สราง

เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานกอสราง ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนทั้งใน

สวนของบานทาวนเฮาส และบานเดี่ยว โดยฝายสนับสนุนดังกลาวไดแก 

• ฝายสรรหาผูรับเหมา ซึ่งจะทําหนาที่หาผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานและแรงงานเพื่อชวยในการ

กอสรางตามจํานวนที่ตองใชในแตละโครงการ 

• ฝายวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทําหนาที่ในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชในการออกแบบและการ

กอสราง 

• ฝายพัฒนาโครงการ ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูประสานงานและรวมพัฒนาการออกแบบที่อยูอาศัยในโครงการ

ตาง ๆ 

• ฝายจัดซื้อ ซึ่งจะทําหนาที่จัดซื้อวัสดุที่ใชในการกอสราง  
 
การออกแบบบาน  ในการออกแบบบานในแตละโครงการ ฝายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝาย

พัฒนาโครงการเพื่อกําหนดแนวทาง ลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบานที่ตองการจะสรางในแตละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณในการสรางบาน หลังจากนั้น ฝายพัฒนาโครงการจะวาจางสถาปนิกภายนอกเพื่อใหออกแบบ

โครงบานตามแนวทาง ลักษณะและรูปแบบดังกลาว เม่ือฝายพัฒนาโครงการเห็นวาแบบโครงบานที่ออกแบบโดยสถาปนิก

มีความเหมาะสมแลว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในสวนที่เปนรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อใหแบบบานมี

ความสมบูรณกอนที่บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการกอสราง 
 
ในการกอสรางบานทาวนเฮาส บริษัทฯ จะแบงงานกอสรางออกเปนสายการผลิต (Production Line) แตละ

สายการผลิตจะสามารถกอสรางบานทาวนเฮาสไดประมาณ 40 หลังตอเดือน โดยในโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีสายการผลิต

มากกวาหนึ่งสายการผลิต ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดโครงการ บริษัทฯ จะสงพนักงานของบริษัทฯ เขาทําการดูแลควบคุมงาน
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กอสรางซึ่งจะมีประมาณ 10 คนตอสายการผลิต ประกอบดวยผูจัดการโครงการเปนผูดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผูควบคุมงานกอสรางเปนผูดูแลงานกอสรางในแตละระดับขั้นของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานที่บริษัทฯ วาจางเพื่อเขาทํางานที่เปนรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ เชน งานฐานราก 

งานปูน งานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคา เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะดานและลูกจางรายวันในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแตละสายการผลิต ในระหวางการกอสราง ฝาย

ควบคุมคุณภาพจะเขาตรวจสอบคุณภาพของบานเปนระยะ ๆ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเมื่อการกอสรางบานเสร็จสมบูรณ

กอนการเสนอขายหรือสงมอบบานใหแกลูกคาตอไป 
 
บริษัทฯ สามารถสรางบานประเภทนี้ไดในราคาที่ต่ํา แตมีคุณภาพเทียบเทากับและมีพื้นที่ใชสอยมากกวาบานใน

รูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันที่สรางโดยผูประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มีความสามารถใน

การบริหารจัดการงานกอสรางไดเองดังที่กลาวขางตนแลว ยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง อันไดแกการที่บริษัทฯ มีการ

ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยลดระยะเวลาการกอสราง ทําใหประหยัดตนทุนและคาแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ไดยังมีคุณภาพ

ดีอีกดวย โดยใชเทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่สําหรับบานในโครงการบาน

พฤกษา และใชเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักซึ่งเปนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใชในการกอสรางบานเดี่ยว

มาใชในการกอสรางบานในโครงการพฤกษาวิลลและเดอะคอนเนค  
 
เทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ (Cast-Institu Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซื้อเทคโนโลยีการกอสรางระบบสําเร็จรูปนี้จากประเทศฝรั่งเศส โดยระบบนี้จะใชผนังเปนตัวรับ

น้ําหนักแทนเสาและคาน จึงลดขั้นตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใชการประกอบและติดตั้งแบบเหล็กผนัง ณ จุด

กอสราง จากนั้นจะนําเหล็กผูกมาใสในแบบเหล็กและเทปูนลงไป ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ นับเปน

ผูประกอบการรายแรก ๆ ที่นําระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักนี้มาใชในการกอสราง โดยระบบนี้ใชกับการกอสรางบาน

ทาวนเฮาสแบบชั้นเดียว ทําใหใชเวลาในการกอสรางทั้งส้ินประมาณ 30 วันนับจากวันเริ่มกอสรางจนแลวเสร็จทั้งหลัง ซึ่ง

นับวามีประสิทธิภาพและรวดเร็วกวาวิธีกอสรางแบบทั่วไป (Conventional Method) ซึ่งใชเวลาประมาณ 90 วันตอหลัง 

โดยบริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการกอสรางนี้กับโครงการบานทาวนเฮาสในชวงแรกซึ่งไดแกโครงการบานพฤกษา 1 และบาน

พฤกษา 2 
 
ตอมา ดวยพัฒนาการที่ไมหยุดยั้ง บริษัทฯ ไดคนควาหาเทคโนโลยีการกอสรางใหม ๆ ที่จะชวยใหการดําเนินการ

กอสรางบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงนําระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวยเทคโนโลยี

แบบอุโมงค หรือ Tunnel Technology เขามาเพิ่มเติมเพื่อใชในการกอสรางบานทาวนเฮาสแบบสองชั้น โดยขั้นตอนการ

กอสรางเริ่มต้ังแตการกอสรางโดยประกอบติดตั้งแบบเหล็กผนัง และพื้นชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงเท

คอนกรีตพรอมกันทั้งผนังชั้นลางและพื้นชั้นบน ขั้นตอนตอไปจึงสรางผนังชั้นตอไปและติดตั้งโครงหลังคาใหไดงานภายนอก

ที่สมบูรณในระยะเวลาที่ส้ันกวาการกอสรางทั่วไปเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังไดงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน

ดานความแข็งแรง หรือพื้นผิวที่เรียบสวยงาม ทั้งนี้ เทคโนโลยีแบบอุโมงคจะใชเวลาการกอสรางตั้งแตตนจนจบทั้งส้ิน

ประมาณ 60-80 วัน ซึ่งนับวารวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการกอสรางแบบทั่วไป ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 180 วัน โดย

บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการกอสรางนี้กับโครงการบานพฤกษา 3 และโครงการตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน นอกจากเทคโนโลยี
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ชนิดนี้จะใชสําหรับการกอสรางบานทาวนเฮาสแลว เทคโนโลยีชนิดนี้ยังสามารถใชในการกอสรางอาคารชุดที่มีความสูง

ประมาณ 8 ชั้นไดอีกดวย 
 
ทั้งนี้ จดุเดนของระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักนี้มีดังนี้ 
 
1) โครงสรางมีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความทนทานกวาผนังในระบบธรรมดา 

2) สามารถควบคุมคุณภาพไดดีกวาเนื่องจากการกอสรางดวยระบบนี้จะมีมาตรฐานที่แนนอน 

3) สามารถควบคุมระยะเวลาในการกอสรางไดดีกวา เนื่องจากการลดขั้นตอนการกอสรางที่ไมจําเปนออกไป 

ทําใหระยะเวลาการกอสรางตอหนวยนอยกวาการกอสรางแบบทั่วไป  

4) เหมาะกับการกอสรางโครงการขนาดใหญ ซึ่งแตละหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

5) ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการกอสราง 

6) ลดขั้นตอนการกออิฐ และฉาบปูนสาํหรับผนัง นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนการกอเสาและคาน 

(7) ลดขยะที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งเปนปญหาใหญในการกอสราง ทําใหสามารถลดคาใชจายในการสูญเสีย

วัสดุโดยไมจําเปน อีกทั้งยังชวยใหหนวยงานกอสรางมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

เทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Fabrication)โปรดดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในขอ 3.1.2- บานเดี่ยว 
 
นอกจากบริษัทฯ จะใชเทคโนโลยีดังกลาวขางตนมาใชในการกอสรางบานทาวนเฮาสแลว บริษัทฯ ยังมี

โรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปซึ่งใชเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบ Battery Mold ในการกอสรางรั้วและเสาสําเร็จรูป

สําหรับบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาส (พฤกษาวิลล และ เดอะคอนเนค)  
 
ดังนั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถสรางบานทาวนเฮาสไดเปนจํานวนมาก (Mass Production) ซึ่งทําใหบริษัทฯ 

สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) 

 
การไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  
 
 บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนเพียงไมกี่รายที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 

BOI เนื่องจากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความตองการของผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง จึงมีนโยบายในการกอสรางที่อยูอาศัยในราคาไมเกิน 600,000 บาท โดยอาศัยตนทุนการกอสรางที่ต่ํากวา

ผูประกอบการรายอื่น ผูประกอบการสวนใหญไมสามารถไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องมาจากผูประกอบการ

ดังกลาวไมสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับ

โครงการประเภทบานทาวนเฮาส  ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขที่สําคัญโดยสรุปไดดังนี้ 
 
1.   บริษัทฯ ตองมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียน  

2.   บริษัทฯ จะตองจําหนายบานในราคาเงินสดไมเกิน 600,000 บาท ตอหนวย ซึ่งราคาดังกลาวรวมราคาที่ดิน  

แลว 

 3.   พื้นที่ใชสอยตอหนวยจะตองมีขนาดไมนอยกวา 31.0 ตารางเมตร 
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4.   ตองมีขนาดของโครงการตามจํานวนที่กําหนดโดยตองมีจํานวนขั้นต่ําไมนอยกวา 150 หนวย และสถานที่ตั้ง

ของโครงการตองอยูในทองที่ที่กําหนด 

 5.   ตองไดใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือเทียบเทา 
 

 สําหรับรายละเอียดของสิทธิประโยชนที่สําคัญที่บริษัทฯ ไดรับมีดังนี้ 
 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการในโครงการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนมีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ทั้งนี้ จํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่

ไดรับยกเวนจะมีจํานวนตามที่กําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนแตละฉบับ (มีจํานวนตั้งแต 6.6 ลานบาท ถึง 183.4 ลาน

บาท ซึ่งอาจปรับเปล่ียนไดตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามแต

ละโครงการ) 
  

2. ในกรณีที่กิจการในโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีผลขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนดังกลาวหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลาย

ปก็ได 
  

นอกจากนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ จะไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่ง

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลดวย   
 
 ทั้งนี้ ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวน 

2,021.1 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.7 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
 

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
ประเภทรายได 2547 2548 2549 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

โครงการบานทาวนเฮาส

ที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจาก BOI  

 

2,266.7 

 

60.1 

 

1,913.3 

 

45.0 

 

2,021.1 

   

41.8  

โครงการบานทาวนเฮาส

ที่ไมไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI 

 

1,507.8 

 

39.9 

 

2,342.6 

 

55.4 

 

2,819.7 

   

58.2  

รายไดรวมจากบาน
ทาวนเฮาส 

 
3,774.5 

 
100.0 

 
4,255.9 

 
100.0 

 
4,840.8 

 
100.0 

แผนการในอนาคต    บริษัทฯ ยังคงมีแผนในการพัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางตอไปทั้งนี้ 

โดยอาศัยความเปนผูนําในดานตลาดบานทาวนเฮาสและความไดเปรียบในการเปนผูนําดานตนทุน (Low Cost Leader) 
 

3.1.2 บานเดี่ยว 
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บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานเดี่ยวโดยอยูภายใตแบรนด “พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร” ตามระดับของ
ราคาบาน ดังมีรายละเอียดดังนี้  

• ระดับราคาระหวาง 1.7 - 2.2 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตแบรนด “พฤกษาวิลเลจ” 

• ระดับราคาระหวาง 2.4 – 4.0 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตแบรนด “ภัสสร” 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง เพื่อสนองความตองการกลุมลูกคาดังกลาวให

สามารถเปนเจาของบานเดี่ยวหลังใหญที่มีพื้นที่ใชสอยภายในคุมคากับเงินที่จายใหไดมากที่สุด (Value for Money) เม่ือ

เทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยบานเดี่ยวของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะมี

ราคาถูกกวาของผูประกอบการรายอื่นประมาณรอยละ 10-15 ทั้งนี้ ในป 2547 , 2548 และ 2549 บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์

บานเดี่ยวไปแลวจํานวน 367 หลัง 1,093 หลัง และ 1,193 หลัง ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายบานเดี่ยวเปนจํานวน 

1,067.7 ลานบาท 3,339.1 ลานบาท และ 3,309.1 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 21.9 , 43.7 และ รอยละ 40.3 ของ

รายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ 
 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีโครงการบานเดี่ยวระหวางดําเนินการ ดังนี้ 
 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 
จํานวน 
ยูนิต 

 มูลคา
โครงการ  

(ลานบาท) 

เปดโครงการ 
  

% โอน 
  

1  ภัสสร 2 รังสิต คลอง3 จ.ปทุมธานี 

   

455  

   

1,272.6  ไตรมาส 3 - 2546 67.8% 

2  ภัสสร 4 รังสิต คลอง3 จ.ปทุมธานี 

   

541  

   

2,913.4  ไตรมาส 3 - 2546 48.2% 

3  ภัสสร 5 เขตสาทร กรุงเทพฯ 

   

76  

   

667.2  ไตรมาส 2 - 2548 68.1% 

4  ภัสสร 7 ถ.รัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี 

   

476  

   

2,110.7  ไตรมาส 2 - 2547 29.0% 

5  ภัสสร 8 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

474  

   

1,117.5  ไตรมาส 2 - 2547 88.9% 

6  ภัสสร 9 ถ.วิภาวดี 60 กรุงเทพฯ 

   

71  

   

436.2  ไตรมาส 3 - 2548 20.0% 

7  ภัสสร 11 เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ 

   

65  

   

606.6  ไตรมาส 2 - 2547 40.7% 

8  ภัสสร 12 รังสิต คลอง3 จ.ปทุมธานี 

   

492  

   

1,091.4  ไตรมาส3 - 2547 24.5% 

9  ภัสสร 13 เขตสุวินทวงศ กรุงเทพฯ 

   

308  

   

996.1  ไตรมาส 3 - 2548 17.3% 

10  ภัสสร 14 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

248  

   

686.5  ไตรมาส 2 - 2549 5.1% 
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 มูลคา
จํานวน เปดโครงการ % โอน ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ โครงการ  
ยูนิต 

    (ลานบาท) 

11  พฤกษาวิลเลจ 1 ลําลูกกา คลอง 6 จ.ปทุมธานี 

   

527  

   

1,022.7  ไตรมาส 3 - 2548 27.3% 

12  พฤกษาวิลเลจ 2 ธัญบุรี คลอง7 จ.ปทุมธานี 

   

543  

   

998.4  ไตรมาส 3 - 2548 18.9% 

13  พฤกษาวิลเลจ 3 รังสิต คลอง3 จ.ปทุมธานี 

   

381  

   

748.0  ไตรมาส 3 - 2548 42.3% 

14 พฤกษาวิลเลจ 4 ซ.แกวอินทร จ.นนทบุรี 

   

325  

   

655.9  ไตรมาส 3 - 2548 49.3% 

15  พฤกษาวิลเลจ 5 บางใหญ จ.นนทบุรี 

   

403  

   

872.2  ไตรมาส 2 - 2549 5.3% 

รวมโครงการบานเดี่ยว 15 โครงการ        5,385          16,195.4      

 
 
การบริหารจัดการงานกอสราง 

 
การบริหารจัดการงานกอสรางบานเดี่ยวจะเปนไปในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานกอสรางของโครงการ

บานทาวนเฮาส แตสําหรับในสวนการกอสรางในแตละโครงการ บริษัทฯ จะแบงเจาหนาที่รับผิดชอบเปนแตละโครงการ

แทนการแบงเปนสายการผลิต เนื่องจากโครงการบานเดี่ยวมีจํานวนบานในการกอสรางตอโครงการนอยกวาของบาน

ทาวนเฮาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงพนักงานของบริษัทฯ เขาทําการควบคุมดูแลงานกอสรางประมาณ 30 - 40 คนตอโครงการ

และจะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานและลูกจางรายวันในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแตละโครงการ 
 
เทคโนโลยีการการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication)ในระยะแรก

บริษัทฯ ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technolohy) ในการนําวิธีการกอสรางระบบโครงสราง

ผนังรับน้ําหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ เรียกสั้นๆวา  Precast มาใช โดยการหลอผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักจะ

กระทําในพื้นที่ของแตละโครงการ ตอมาในป 2547 บริษัทฯ ไดสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) ขึ้นโดยซื้อเทคโนโลยีดังกลาวจากประเทศเยอรมัน ซึ่งใชระบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อันเปนระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และไดใชเทคโนโลยีการ

กอสรางชนิดนี้สําหรับโครงการบานเดี่ยวแบบสองชั้นเนื่องจากบานเดี่ยวจะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย  โดยบานหลังหนึ่ง

จะมีสวนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิ้น 

 

เทคโนโลยีการกอสรางแบบนี้เปนการหลอช้ินงานแตละชิ้นในโรงงาน จากนั้นจึงขนถายชิ้นงานมาประกอบที่

สถานที่ตั้งบานแตละหลัง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
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Cleaning & Oiling 

Station 
Plotting 
Station  

 

Shuttering 
Station 

Embedment 

Curing 

Reinforcement 
Station 

Shuttering Removing 
Station 

Precast 

Concrete 
Placing 
Station 

Screeding 
Station 

Smoothening 
Station

Tilting 

ขั้นตอนการผลิต 

1.1 ขั้นตอนการผลิตในโรงงาน สามารถแบงออกไดเปน 10 ขั้นตอนหลัก ไดแก 

1.1.1 ขั้นตอน Cleaning & Oiling เปนขั้นตอนที่โตะหลอจะเคลื่อนที่ไปตาม Roller Blockผาน

เครื่องจักรทําความสะอาดและพนน้ํายาทาแบบ 

1.1.2 ขั้นตอน Plottering เปนการทํางานของเครื่อง Plotter ที่จะนําขอมูลจาก Master Computer 

ซึ่งควบคุมการผลิตนําไป Plot  ขนาดของชิ้นงานตลอดจนตําแหนงขององคประกอบตางๆ 

เชน ประตู หนาตาง ปล๊ักไฟ ทอไฟ ทอน้ําและอื่นๆ เปนตน 

1.1.3 ขั้นตอน Shuttering   เปนขั้นตอนการวางเหล็กกั้นแบบขางเพื่อเปนแนวในการเทคอนกรีต  

1.1.4 ขั้นตอน Embedment   เปนขั้นตอนการวางวงกบประตู หนาตาง และวัสดุฝงบางสวน 

1.1.5 ขั้นตอน Reinforcement   เปนขั้นตอนการวางเหล็กเสริมและวัสดุฝงทั้งหมด ตามตําแหนงที่

กําหนดไว  

1.1.6 ขั้นตอน Concrete Placing  เปนขั้นตอนการนํากระสวยบรรจุคอนกรีตรับคอนกรีตผสมเสร็จ 

มาเทลงในเครื่องเทคอนกรีต (Conerete Distributor) และเครื่องเทคอนกรีตจะเทคอนกรีตลง

บนโตะหลอ 

1.1.7 ขั้นตอน  Smoothening   เปนขั้นตอนการขัดผิวหนาคอนกรีตใหเรียบโดยใชเครื่องขัดมัน 
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1.1.8 ขั้นตอน  Curing  เปนขั้นตอนที่ทําการเก็บโตะหลอพรอมชิ้นงานไวในหองบมคอนกรีตเพื่อเรง

ชิ้นงานใหไดกําลังอัดของคอนกรีตเร็วขึ้น  

1.1.9 ขั้นตอน  Shuttering Removing   เปนขั้นตอนของจุดถอดแบบขางซึ่งจะทําการถอดเหล็ก

แบบขางที่วางไวออกแลวนําไปทําความสะอาดและสงกลับไปเก็บที่ Shuttering  Station  โดย

ใชสายพานลําเลียง 

1.1.10 ขั้นตอน  Tilting   เปนขั้นตอนโตะหลอจะถูกยกขึ้นจากแนวราบเปนแนวตั้ง เพื่อทําการยก

ชิ้นงานออกจากโตะหลอและจัดเก็บใน Rack ที่จัดไว จากนั้นโตะหลอจะเคลื่อนเขาสูจุดทํา

ความสะอาดและพนน้ํายาทาแบบอีกครั้ง เพื่อผลิตงานในรอบตอไป 

1.2 ขั้นตอนการกอสราง ณ จุดกอสราง 

1.2.1 กอสรางงานฐานราก  

1.2.2 เม่ือช้ินงานถูกลําเลียงมายังจุดกอสรางแลวก็ทําการประกอบผนังชั้นลางและยึดระหวางแผง

โดยวิธีการเชื่อมวางแผนพื้นชั้นลางโดยยึดพื้นกับผนังเขาดวยกัน   

1.2.3 ทําการประกอบผนังชั้นสองและยึดระหวางแผงและตามดวยวางแผนพื้นชั้นสองเชนเดิมโดย

ทุกขั้นตอนการยึดก็จะใชการเชื่อม   

1.2.4 ทําการเท Topping ทั้งชั้น 1 และ 2   

1.2.5 ทําการวางหลังคาประกอบในที่โดยมุงหลังคาดวยกระเบื้องโมเนียทั้งหลัง 

 ทั้งนี้ จุดเดนของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเดนในทํานองเดียวกับจุดเดนของเทคโนโลยีการกอสรางบาน

ดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่แลวยังมีจุดเดนอื่น ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึง การที่ไมตองเสียพื้นที่คานเสาทํา

ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น ผนังมีความตานทานไฟและเปนฉนวนกันความรอนสูง มีความทึบเสียงมากกวาการกอสรางโดย

ใชวัสดุแบบอื่น รวมถึงมีความตานทานการซึมน้ําสูงดวย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกลาวตองการการบํารุงรักษาที่ต่ํา

เนื่องจากเปนโครงสรางสําเร็จและทําใหผูอยูอาศัยเสียคาเบี้ยประกันภัยต่ํา เนื่องจากบานที่สรางเปนโครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็ก มีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและมีความทนทาน 
 

บานที่กอสรางดวยเทคโนโลยีนี้  จะสามารถกอสรางไดภายในระยะเวลา 75 - 90 วัน ซึ่งหากเปนการกอสรางดวย

วิธีการกอสรางแบบทั่วไปแลวจะใชระยะเวลาประมาณ 180 วัน อยางไรก็ดี การที่บริษัทฯ นําเทคโนโลยีการกอสรางแบบนี้

มาใชในระยะแรก จะเปนการหลอช้ินงานแตละชิ้นในบริเวณสถานที่กอสราง และเนื่องจากชิ้นงานที่ผลิตไดในระยะแรกไม

สามารถผลิตไดทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางบานในโครงการระยะแรกจึงมีการใชชิ้นงานที่ผลิตไดจากการใชเทคโนโลยีแบบ

นี้ และการกอสรางแบบทั่วไปรวมกัน (ยกเวนการกอสรางบานเดี่ยวในโครงการภัสสร 11 ซึ่งบริษัทฯ ใชวิธีการกอสรางแบบ

ทั่วไปทั้งโครงการ) บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีแบบนี้ในการผลิต

ชิ้นสวน ซึ่งโรงงานนี้ไดสรางในป 2547 แลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตชิ้นสวนสําหรับ

การกอสรางบานเดี่ยวสูงสุดจํานวน 3,600 หลังตอป โรงงานดังกลาวไดเริ่มดําเนินการผลิตชิ้นสวนแลวโดยในปจจุบัน   

บริษัททําการปรับปรุงกําลังการผลิต  จากเดิม 60%  ของการผลิตสูงสุดเปน  80%  ของกําลังการผลิตสูงสุด  แลวเสร็จเมื่อ

เดือน  มิถุนายน  2549     ตารางตอไปน้ีแสดงกําลังการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปต้ังแต

เดือนมกราคม 2549 จนถึงเดือนธันวาคม  2549 โดยคํานวณเปนอัตรารอยละของกําลังการผลิตสูงสุดตอป 
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เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รอยละของ
กําลังการผลิต
สูงสุดตอป 

26 35 44 27 35 50 45 60 61 44 60 49 

หมายเหตุ : 1.  กําลังท่ีสามารถผลิตได = 80% ของกําลังการผลิตท้ังหมด 

 2. การผลิตจริงตามตารางเปนไปตามคําสั่งผลิตของโครงการ 
 
บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบ Baterry Mold  เพื่อใชผลิต

ร้ัวและเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมดวยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให

ประกบและหางออกจากกัน หลังจากที่แบบเหล็กประกบกันโดยมีระยะหางตามที่ตองการแลวจะมีการเทปูนลงในแบบ

เหล็ก หลังจากนั้นจะถอดแบบเหล็กออก เพื่อนํารั้วและเสาสําเร็จรูปไปใชในการกอสรางบานตอไป โรงงานดังกลาวมีกําลัง

การผลิตสูงสุดสําหรับบานจํานวน 12 หลังตอวัน   ปจจุบันโรงงานดังกลาวไดเพิ่มการผลิตในสวนเสาโชวและ Parapet  

ของทาวนเฮาส 
 

3.1.3 อาคารชุด (Condominium) 
 

บริษัทฯ มีการกอสรางโครงการอาคารชุด  2 แหงคือโครงการอาคารชุดพฤกษา 5 และ โครงการซิตี้วิลล

คอนโดมิเนียม  โดยโครงการพฤกษา 5 ตั้งอยูบนที่ดินบริเวณพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดจํานวนประมาณ 44 ไร 

โดยบริษัทฯ ไดนําเนื้อที่สวนหนึ่งของที่ดินแปลงดังกลาวมาใชในการกอสรางโครงการอาคารชุด บริษัทฯ ไดเปดขาย

โครงการอาคารชุดดังกลาวในป 2538 จํานวน 604 หองในราคาประมาณหองละ 200,000 - 300,000 บาท โดยบริษัทฯ ได

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หองชุดไปแลวจํานวน 439 หองและมีหองชุดคงเหลือจํานวน 165 หอง เนื่องจากยอดขายไม

เปนไปตามแผนการตลาดที่วางไวอันมีสาเหตุมาจาก ความตองการของผูบริโภคในเรื่องที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาวจะ

เปนลักษณะของการเชาเพื่ออยูอาศัยมากกวาที่จะซื้อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดสํารองคาเผ่ือการลด

มูลคาของสินทรัพยของโครงการดังกลาวจํานวนทั้งส้ิน 35.4 ลานบาทซึ่งเปนการสํารองในป 2547 - ป2549 เพื่อปรับมูลคา

ทางบัญชีใหสะทอนราคาตลาดของสินทรัพยในโครงการดังกลาว สําหรับที่ดินสวนที่เหลือ ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนาที่อยู

อาศัยในรูปแบบที่เหมาะสมบนที่ดินดังกลาวแลว 
 

และบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการกอสรางคอนโดมิเนียมอีก  1 โครงการ ในป 2549 ภายใตแบรนด “ซิตี้วิลล 

คอนโดมิเนียม” โดยมุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดนอย ราคาขายตอหนวยอยูที่ 0.5 - 0.7 ลานบาท เนื่องจากโครงการ

ดังกลาวอยูระหวางการกอสราง และ ยังมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไมไดมีการรับรูรายไดจาก

การขายคอนโดมิเนียมสําหรับป 2549 นี้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 
จํานวน 
ยูนิต 

 มูลคา
โครงการ  

(ลานบาท) 

เปดโครงการ 
  

% โอน 
  

1  ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

   

616  

   

433.96  ไตรมาส 2 - 2549 0.00% 

รวมโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 616 433.96   
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3.2  สรุปภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ป  2549  และแนวโนม ป 2550 
 
ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 
 
 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆ    หลายประการ เชน อัตราการเจริญเติบโต

ของผลิตภัณฑมวลรวมเศรษฐกิจของประเทศ อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน อัตราการเพิ่มขึ้นของคาครองชีพ เงินเฟอ รวมทั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 
 
ตารางขอมูลสถิติสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ราคา

ปจจุบัน (Nominal GDP) (พันลานบาท) 
4922.7 5,133.5 5,450.6 5,917.4 6,489.8 7,087.7 7,813.1 N/A 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ราคาป 

2531 (Real GDP) (พันลานบาท) 
3008.4 3,073.6 3,237.6 3,468.2 3,685.9 3,851.3 4,043.1 N/A 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวล

รวมของประเทศ (รอยละ) 
4.8 2.2 5.3 6.9 6.1 4.5 5.0 4.0-5.0 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ป 2.5 1.75 1.50 0.75 0.75 2.5-4.00 4.0-5.0 3.75-5.0 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาช้ันดี 

(MLR) 
7.55 7.13 6.69 5.69 5.69 6.81 7.99 7.5-8.0 

ที่มา   :  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

สภาวะการเจริญเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจ  ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 2545-2549  ประเทศไทยมีการ

เจริญเติบโตของ GDP  เฉล่ียตอปในอัตรารอยละ  5.0  โดยในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดคาดการณอัตราการ

เติบโตของ  GDP  อยูที่ระดับรอยละ 5.0  โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2549 ยังคงขยายตัวอยูในเกณฑที่นาพอใจ แมวาจะ

ไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายประการ  อาทิ ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และปญหา

เสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งภาวะอุทกภัย   ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในชวงครึ่งปหลัง  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่

กดดันการบริโภคและการลงทุน  อยางไรก็ดี ผลผลิตในภาคเกษตร ที่ขยายตัวสูงจากฐานที่ต่ําในป 2548 ประกอบกับภาคการ

สงออกและการทองเที่ยวที่ขยายตัวดี ยังคงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวไดในอัตรารอยละ 5.0 
 

สภาวะอัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยนั้น มีผลกระทบโดยตรงตอการ

ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความสามารถในการผอนชําระเงินกู  และ

กําลังซื้อของผูบริโภค ในชวงป 2548-2549 ที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหสูง

แบบคอยเปนคอยไปตลอดทั้งป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

โดยรวม อันมีผลทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู ในตลาดเงิน ไดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย

เงินฝาก 1 ป  สําหรับป 2549  อยูที่รอยละ  4.00 - 5.00    และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่เฉล่ีย

รอยละ  7.99   ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนโครงการที่ตองกูยืมเงินเพื่อพัฒนาโครงการ  และผูกูซื้อบานที่ตองเพิ่ม

สวนที่ 2 หนา  28 



สวนที่ 2  บริษัททีอ่อกหลักทรัพย                                  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

อัตราการผอนชําระตอเดือน เพิ่มขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได  แตอยางไรก็ตามความตองการซื้อที่อยูอาศัย โดยเฉพาะบาน

ระดับราคาถูกยังคงมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่อง 
 
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2550   
 
 สรุปจากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยและบทวิเคราะหของสถาบันการเงินแนวโนมการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยในปปจจุบันนาจะมีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับป 2549  ที่รอยละ 4.0-5.0 โดยคาดวา ปจจัยสนับสนุนที่

สําคัญจะมาจาก ปจจัยภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวโดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.0-

5.0 โดยมีปจจัยบวกจากแรงกดดันเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง รวมทั้งทิศทางราคาน้ํามันที่มีแนวโนมลดลงเชนกัน 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยมีนโยบายที่คาดวาจะเริ่มปรับลดลงในชวงตนถึงกลางป 2550 นาจะเปนปจจัยสําคัญ  ที่จะชวย

กระตุนเศรษฐกิจโดยรวม และโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยนาจะไดรับประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่ลดลง  

รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่นาจะเพิ่มขึ้นได ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนนาจะมีแนวโนมที่ฟนตัว แตคาดวาอัตราการ

ขยายตัวยังคงต่ํากวาคาเฉลี่ยในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากนักลงทุนบางสวน  โดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติ ที่ยังคงรอดู

ความชัดเจนของนโยบายจากรัฐบาลชุดใหมจากการเลือกตั้ง ในชวงปลายป  2550 และมาตรการควบคุมเงินทุนที่

ประกาศใชโดยธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือเดือนธันวาคม  2549 รวมทั้ง พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการแกไขและปรับปรุง  
 

นอกจากนี้ ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมาจาก แรงกระตุนจากการใชจายภาครัฐบาล โดย

รัฐบาลไดเสนองบประมาณประจําป พ.ศ.2550 แบบขาดดุล ซึ่งคาดวางบลงทุนจะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภาค

การกอสรางและวัสดุกอสราง รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ตามแนวสวนตอขยายของระบบรถไฟฟา รวมทั้ง นโยบาย

หลักของรัฐบาลชั่วคราวยังมุงเนนที่จะปูแนวทางไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาเปนกรอบ

ในการดําเนินนโยบายและมุงเนนแกไขและออกกฎหมายเพื่อใชเปนกรอบในการบริหารประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงในประเทศที่ตองจับตามอง จะมาจากเสถียรภาพการเมือง รวมทั้งประสิทธิภาพของ

รัฐบาลรักษาการในการดําเนินการปฏิรูปทางการเมืองตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  ตลอดจนผลกระทบระยะสั้นตอความเชื่อม่ันของ

ผูบริโภคและนักลงทุน จากเหตุการณกอวินาศกรรมในกรุงเทพฯ   ในชวงวันที่ 31 ธันวาคม 2549ที่เกิดขึ้น สําหรับปจจัยเสี่ยง

จากภายนอกประเทศที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแนวโนมการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจสงผลใหมูลคาการสงออก

ของประเทศปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป 2549 ประกอบกับคาเงินบาทที่มีทิศทางผันผวนและแข็งคาเพิ่มขึ้นคาดวาจะสงผล

กระทบโดยตรงตอภาคการสงออก และสถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลก  
 

กลาวโดยสรุป ภาพรวมแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2550 คาดวา ยังสามารถขยายตัวไดในเกณฑที่นาพอใจ แม

จะเผชิญกับปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยประเด็นที่ตองจับตามองคือทิศทางของคาเงินบาท ภาวะอัตรา

ดอกเบี้ย สถานการณทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก 
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ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 
ตารางที่สัดสวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตามประเภท 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

 หลัง รอย
ละ 

หลัง รอย
ละ 

หลัง รอย
ละ 

หลัง รอย
ละ 

หลัง รอย
ละ 

หลัง รอย
ละ 

หลัง รอยละ 

ท่ีอยูอาศัยสรางเอง
18,064 

 

56.4 19,630 

 

57.7 17,693 52.0 

 

18,598 36.8 19,859 31.6 25,241 

 

37.2 28,949 

 

37.1 

ท่ีอยูอาศัยที่สรางโดย
ผูประกอบการ

                   

บานทาวนเฮาส บานแฝด

และอาคารพาณิชย 1,842 

 

5.8 3,898 

 

11.5 5,767 16.9 

 

12,177 24.1 14,121 22.5 12,046 

 

17.8 15,501 

 

19.8 

บานเดี่ยว 6,489 

 

20.3 5,802 

 

17.1 8,604 25.3 

 

17,911 35.4 26,631 42.4 23,889 

 

35.2 16,700 

 

21.4 

อาคารชุด 5,633 

 

17.5 4,693 

 

13.7 1,971 5.8 

 

1,908 3.7 2,185 3.5 6,653 

 

9.8 16,966 

 

21.7 

รวมบานท่ีสรางโดย
ผูประกอบการ 13,964 

 

43.6 14,393 

 

42.3 16,342 48.0 

 

31,996 63.2 42,937 68.4 42,588 

 

62.8 49,167 

 

62.9 

รวมทั้งหมด 32,028 

 

100.0 34,023 

 

100.0 34,035 100.0 

 

50,594 100.0 62,796 100.0 67,829 

 

100.0 78,116 

 

100.0 

ที่มา  :  การเคหะแหงชาติรวบรวมโดยฝายวิชาการ ธอส. (ป 2543 – 2549) และศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส.  

 

สําหรับที่อยูอาศัยที่เปนบานสรางเองกวารอยละ  90.0  จะเปนบานเดี่ยว  และในสวนที่เหลือจะเปนบาน
ทาวนเฮาส  ในสวนของที่อยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปนบาน
สรางโดยผูประกอบการ  บานเดี่ยวจะมีสัดสวนสูงสุด  โดยในป  2543  มีบานเดี่ยวที่สรางโดยผูประกอบการจํานวน  6,489  
หลัง  คิดเปนสัดสวนรอยละ  46.5  ของที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการทั้งหมด  บานเดี่ยวมีการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ในชวงป  2543 – 2548  ตามการฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวม  แตในป 2549  มีบานเดี่ยวที่สรางโดย
ผูประกอบการจํานวน  16,700  หลัง  คิดเปนสัดสวนรอยละ  34.0  ของที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการทั้งหมด ซึ่ง
ลดลงจากป 2548  ในสวนของบานทาวนเฮาส บานแฝด และอาคารพาณิชย ที่สรางโดยผูประกอบการที่สรางเสร็จและจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ มีอัตราการเจริญเติบโตอยางเนื่องของตลาดอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกัน  โดยในป  2543  มีบาน
ทาวนเฮาสที่สรางโดยผูประกอบการจํานวน  1,842  หลัง  คิดเปนสัดสวนรอยละ  13.2  ของที่อยูอาศัยที่สรางโดย
ผูประกอบการทั้งหมด  และในป  2549  มีบานทาวนเฮาสที่สรางโดยผูประกอบการเพิ่มเปน 15,501 หลัง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 31.5 ของที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการทั้งหมด   

 
 สําหรับอาคารชุดที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โดยสรางโดยผูประกอบการนั้น  มีจํานวน  5,633 ยู
นิตในป  2543  คิดเปนสัดสวนรอยละ  40.3  ของที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในปดังกลาว  อยางไรก็ดี  อาคารชุดที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มีจํานวนลดลงในปตอ ๆ มา 
เนื่องจาก ในชวงกอนหนานี้มีการเปดโครงการอาคารชุดนอย อันมีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทําใหจํานวน
อาคารชุดที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในปตอมาจึงมีจํานวนลดลง  อยางไรก็ตามในป  2549  สืบเนื่อง มาจากการ 
ดําเนินการขยายโครงการขนสงมวลชนภาครัฐ ตามแนวสวนตอขยายของระบบรถไฟฟา  ทําใหตลาดมีความตองการใน
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อาคารชุดเพิ่มขึ้น  ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม   ป 2549  มีอาคารชุดที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ที่
สรางโดยผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากในป  2548  ซึ่งมีจํานวน  6,653 ยูนิต  คิดเปนสัดสวนรอยละ  15.6  เปนจํานวน  

6,966 ยูนิต  คิดเปนสัดสวนรอยละ  34.5 ตามลําดับ 1
 
  จากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  และ
สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลง การเขามาหางานทําของประชากรเขาสูเขตเมือง  และมาตรการ
สนับสนุนตาง ๆ จากภาครัฐ  สงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2-3 
ปที่ผานมา  สังเกตไดจากจํานวนที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ในชวงป  2543  2544  และ 2545  มีจํานวน 32,028  หลัง  34,023 หลัง  และ 34,035 หลังตอป  ตามลําดับ  
โดยประมาณการรอยละ  44.7  เปนบานที่สรางโดยผูประกอบการ  และสวนที่เหลือเปนบานที่ผูอยูอาศัยสรางเอง  ในป 
2546  2547 2548 และ  2549  จํานวนที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นเปน 50,594  หลัง  
62,796 หลัง 67,829 หลัง  และ 78,116 หลัง   ตามลําดับ  โดยการเพิ่มขึ้นทั้งหมดมาจากบานที่สรางโดยผูประกอบการ  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ  14,000  ถึง  16,000  หลังตอป  ในชวงป  2543  ถึงป  2545  มาอยูที่  31,996  42,937  42,588 
และ 49,167 หลังตอป  ในป  2546  2547 2548 และ 2549 ตามลําดับ  ในขณะที่จํานวนที่อยูอาศัยเปนบานสรางเองอยูใน
ระดับใกลเคียงจํานวนเดิม  ทําใหสัดสวนของบานที่สรางโดยผูประกอบการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  63.2  68.4  62.8 และ 62.9 
ในป  2546 2547 2548 และ 2549 ตามลําดับ  สําหรับในป  2549  จํานวนบานสรางเองมีสัดสวนลดลงเล็กนอย  จากรอย
ะ  37.2  เปน 37.1 ในขณะที่สัดสวนบานที่สรางโดยผูประกอบการมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก  รอยละ  62.8  เปนรอยละ  62.9 ล

 
แตอยางไรก็ตาม ในชวง 9 เดือนแรกของป 2549 การจดทะเบียนขึ้นบานใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสูงขึ้น

ถึงรอยละ 21 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันในป 2548 ซึ่งมีการขยายตัวแครอยละ 8 เทานั้น   ขณะที่วงเงินสินเชื่อ Mortgage 
loans มีการขยายตัวในอัตราต่ํารอยละ 12 เทานั้น ซึ่งบอกไดวา ราคาบานโดยเฉลี่ยในชวงป 2549 นั้นมีราคาที่ลดลง ทั้งนี้ 
เนื่องจากผูประกอบการหลายรายไดเปลี่ยนเปาหมายไปที่กลุมลูกคาระดับลางถึงลูกคาระดับกลางในตลาดมากขึ้นนั้นเอง 
 

สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป  2550 มีการคาดการณวา ราคาน้ํามัน และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ซึ่ง
จะชวยเพิ่มความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อบานมากขึ้น   จากการวิเคราะหพบวา หากอัตราดอกเบี้ยลดลงไป 
1% จะทําใหความสามารถในการใชจายซื้อบานเพิ่มสูงขึ้น 8 - 10%   ซึ่งโดยปกติธนาคารพาณิชยมักจะนําเอากลยุทธดาน 
Mortgage loans ที่นาสนใจมาดึงดูดลูกคาในชวงที่มีการลดดอกเบี้ย   อันจะสงผลใหการขยายตัวของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ในป 2550 นาจะมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกับปจจัยหลักที่นาจะมีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย มี 
ดังนี้คือ 

 

ปจจัยหลักที่สําคัญตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยในระยะยาว 
 

1)  การจดทะเบียนบานใหมซึ่งมีการขยายตัว 21% ในชวง 9 เดือนแรกของป 2549 โดยมีสาระสําคัญ คือ การจด
ทะเบียนบานเดี่ยว (single-detached-houses; SDH) และทาวนเฮาส (townhouses; TH) รวมกันลดลงไป 9% หลังจากที่
เคยลดลง 12% ในป 2548 ในขณะที่การจดทะเบียนอาคารชุดมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุเนื่องจากผูที่ตัดสินใจ
ซื้อที่อยูอาศัยมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง คือชอบความสะดวก ประหยัดพลังงาน และมีเวลามากขึ้น โดยสวนใหญ
ผูประกอบการอาคารชุดจะเลือกทําเลที่อยูใกลรถไฟฟาและรถไฟใตดิน   ทั้งนี้ ระยะทางโดยรวมของรถไฟฟาและรถไฟใต
ดินยาว 43 กม. และในระยะอันใกลนี้จะมีการสรางรถไฟใตดินเพิ่มขึ้นอีก 5 เสนทาง ทําใหระยะทางโดยรวมของระบบ
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ขนสงมวลชนฯ เพิ่มเปน 118 กม. เสนทางที่จะสรางเพิ่มมาใหมนั้น สงผลใหความนาสนใจซื้ออาคารชุดใกลสถานี ของ
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีมากขึ้น   
 

2) การเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวนประชากรของกรุงเทพฯ ไมใชเฉพาะประชากรของกรุงเทพฯเทานั้นที่เติบโตใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของจังหวัดอื่นๆ แตคาเฉลี่ยของอายุของคนกรุงเทพฯ นั้นก็มีผูสูงวัยมากขึ้นดวย
เชนกัน   เม่ือ 10 ที่ผานมา สัดสวนของประชากรที่อยูในสวนของผูตัดสินใจซื้อบานซึ่งมีอายุระหวาง 25-44 ปนั้นมีอัตรา
ลดลง 1%  
 

3)  ตั้งแตเกิดวิกฤตดานเศรษฐกิจเมื่อป 2540 เปนตนมา   GDP ในสวนภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น   การที่เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคมีการขยายตัวอยางรวดเร็วนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายตางๆของรัฐบาลที่ตองการชวยลดการอพยพเขาเมือง
หลวง ซึ่งเหตุผลที่สําคัญในการอพยพเขากรุงเทพคือตองการหางานทํา อยางไรก็ตาม นโยบายการกระตุนทางเศรษฐกิจจะ
สงผลใหสวนภูมิภาคสามารถรักษาประชากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลใหความตองการซื้อที่อยูอาศัยใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
 

4)  ปจจัยอื่นๆ ที่มีบทบาทสําคัญตออํานาจการตัดสินใจซื้อ ไดแก การขยายการกอสรางระบบขนสงมวลชน 
(Mass Transit) การขยายตัวของตลาดบานมือสอง  และการประกาศใชกฎหมายการแสดงกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ
ของชาวตางชาติ     ราคาน้ํามัน และ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่ดี   โดยในป 2550 มีการคาดการณเร่ืองอัตราดอกเบี้ยที่มี
แนวโนมลดลง นาจะชวยสรางโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่เปนอุปสรรค
สําคัญในการทําธุรกิจอสังหาริมทรพย  เชน การแขงขันที่คอนขางสูง ยังมีอยู แตอยางไรก็ตาม ประสบการณการ
บริหารงานและทักษะความรอบรูที่ชํานาญในการทําธุรกิจของผูประกอบการกับฐานะทางการเงินที่ม่ันคง นาจะเปนจุดที่
ลดความเสี่ยงไดดีที่สุด 
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 

บริษัทฯ มีกลยุทธตางๆ เพื่อสงเสริมการจําหนายดังนี้ 
 
กลยุทธดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ มีจุดเดนในการสรางที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ไมสูงและมีพื้นที่ใชสอยที่

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่อยูอาศัยของผูประกอบการรายอื่นรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไมหยุดยั้งในการแสวงหาเทคโนโลยีการสรางที่อยูอาศัยที่มีประสิทธิภาพมาใชอยูเสมอ ซึ่งทําให

สามารถสรางที่อยูอาศัยไดรวดเร็ว บริษัทฯ ใชเทคโนโลยีการสรางบานที่ทันสมัย ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถสรางบานที่มี

คุณภาพและ ลดระยะเวลาการกอสราง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใชวิธีการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) เพื่อบริหารสินคาคงเหลือใหสอดคลองกับยอดขายที่อยูอาศัยอีกดวย 
 

กลยุทธดานราคา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงชองวางในตลาดที่อยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดที่อยูอาศัยราคาไม

สูง ซึ่งเหมาะสําหรับผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุงเนนตลาดที่อยูอาศัยระดับนี้ บริษัทฯ มีตนทุนการสราง

บานที่ต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 

ใชเทคโนโลยีการสรางบานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําใหมีตนทุนการผลิตต่ําและสามารถกอสรางบานไดรวดเร็ว 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาขายไดต่ํากวาผูประกอบการทั่วไปประมาณรอยละ 15 – 20 สําหรับบานทาวนเฮาส 
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และรอยละ 10 – 15 สําหรับบานเดี่ยว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักในการสรางบานสําหรับผูมีรายไดต่ํา

เพื่อชวยเหลือสังคม บริษัทฯ จึงเปนหนึ่งในผูประกอบการจํานวนไมกี่รายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI โดยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับบานราคาไมเกิน 600,000 บาท 
 

กลยุทธดานโฆษณาประชาสัมพันธ   บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนงานขาย โดยการ

โฆษณาในหนังสือพิมพ และบริษัทฯ ยังไดมีการโฆษณาผานปายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ ใน

พื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเปนการสรางชื่อของบริษัทฯ (Brand-Building) ให

เปนที่รูจักของประชาชนในวงกวาง โดยการเขาเปนผูสนับสนุนในรายการตาง ๆ เชน รายการแฟนพันธุแท เปนตน หรือโดย

การนําระบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relations Mangement) มาใช เชน การจัดใหมีการมอบ

ทุนการศึกษาแกบุตร ธิดาของผูอาศัยในโครงการตาง ๆ การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกใหบริการแก ผูอาศัยในโครงการ

ตาง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ หรือ การจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เปนตน 
 

 กลยุทธดานการจําหนาย บริษัทฯ มีการใชชองทางการจัดจําหนายโดยการขายตรงผานสํานักงานขายของบริษัท

ฯ เองเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายบานผานงานมหกรรมบานและที่อยูอาศัยอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ

สงเสริมการขายสําหรับโครงการที่จะเปดขายใหมเพื่อขยายฐานกลุมลูกคาของบริษัทฯ หลายวิธี เชน โครงการ “Member 

gets member” โดยลูกคาที่สามารถแนะนําลูกคารายใหมใหกับบริษัทฯ จะไดรับเงินคาแนะนํา ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ มี

ฐานลูกคามากกวา 30,000 ครัวเรือน 
 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

3.3.1  การจัดซื้อที่ดิน 
 
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา (Land Bank) ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีความสนใจที่จะดําเนินการ

กอสรางและพัฒนาที่ดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเปนไปไดของโครงการโดยสํารวจสภาวะการณของตลาด และ

สภาวะการแขงขัน ตลอดจนความตองการของลูกคาในพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินโครงการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินหรือนายหนาขายที่ดินโดยตรงเพื่อดําเนินการ

พัฒนาตอไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อใหแนใจวาที่ดินที่ซื้อจะมีราคาที่

ไมแพงเกินไป 
 

3.3.2  วัสดุกอสราง  
 
 เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางโครงการตาง ๆ ดวยตัวเอง บริษัทฯ จึงเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุกอสรางเอง โดยหลังจากที่ฝายจัดซื้อไดรับรายละเอียดของวัสดุกอสรางที่ตองการใชในโครงการตาง ๆ แลว โดยสวน

ใหญฝายจัดซื้อจะดําเนินการติดตอกับผูผลิตวัสดุกอสรางแตละแหงโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุกอสรางที่จะซื้อ 

โดยปกติ บริษัทฯ จะไดสวนลดคอนขางสูง เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อวัสดุกอสรางในปริมาณที่มาก เมื่อบริษัทฯ สามารถตกลง

ปริมาณของวัสดุกอสรางและราคากับผูผลิตไดแลว บริษัทฯ จะส่ังซื้อวัสดุกอสรางผานตัวแทนของผูผลิตเพื่อใหดําเนินการ

สงวัสดุกอสรางไปยังโครงการตาง ๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจายคาวัสดุกอสราง (Credit Term) อยูในชวง
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เวลาระหวาง 15 – 90 วัน นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการกอสรางเชน 

ปูนซีเมนต, เหล็ก, กระเบื้อง ฯลฯ โดยเปนการประมูลและตกลงราคาในระยะยาว เชน 1 ป หรือ 3-6 เดือน ซึ่งทําใหบริษัทฯ

ลดความเสี่ยในเรื่องของความผันผวนในราคา โดยในป 2549 มีการจัดซื้อวัสดุโดยการประมูลและกําหนดราคาไว  28 

รายการเปนเงิน 2.3 พันลานบาท  และการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัสดุกอสราง จึงสามารถสั่งซื้อวัสดุ

กอสรางไดตามปริมาณที่ตองการ และไมเคยมีปญหาการขาดแคลนวัสดุกอสรางแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทฯ มิไดพึ่งพาผู

จําหนายวัสดุกอสรางรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ 

 
3.3.3  ผูรับเหมากอสราง 

 
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายที่สามารถบริหารจัดการงานกอสรางได

ดวยตัวเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ สวนการ

ดําเนินการกอสรางโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานกอสรางเองโดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ เชน งานฐานราก งาน

ปูน งานติดตั้งชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน โดยบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญ

เฉพาะดานเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว และ จะควบคุมการกอสรางเองโดยการจัดสงเจาหนาที่ของบริษัทฯ  อันไดแก 

วิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foremen) เขาไปตรวจสอบใหเปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ 

จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเอง ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
3.3.4  เทคโนโลยีการผลิต 

 
บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีในการกอสรางเพื่อชวยในการกอสรางบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารชุด 

 
3.3.5  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
 การกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ของโครงการจะอยูภายใตการควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใตประกาศดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชยในขนาดที่ดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกวา 100 ไร จะตองมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร

ที่ดิน และกอนเริ่มการกอสรางจะตองยื่นรายงานดังกลาวตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งในสวนนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Report) เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายแลว 

โดยรายงานดังกลาวไดจัดทําโดยบุคคลผูเชี่ยวชาญภายนอกซึ่งจากรายงานดังกลาว บริษัทฯ ไมเคยมีประเด็นเรื่อง

ส่ิงแวดลอมแตอยางใด  
 

นอกจากนี้ ในการกอสรางที่อยูอาศัยโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการบานเดี่ยว อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยสิ่ง

ที่สําคัญ ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานแตละหลัง และระบบบําบัดน้ําเสีย
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สวนกลาง เพื่อมิใหสงผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะ ที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีปญหาหรือขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม 
 
ในสวนของโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยูภายใตการ

ควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของ

เสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ

กําหนดมาตรการควบคุมในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมเพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ ดําเนินการดวย

ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดย บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) การควบคุมมลพิษทางน้ําโดย

การจัดใหมีบอบําบัดน้ําเสีย และบอตกตะกอน เพื่อปองกันมิใหมีการปลอยน้ําเสียสูแหลงชุมชน (ข) การควบคุมมลพิษทาง

อากาศ โดยการจัดใหมีสเปรยพนน้ําในบริเวณโรงงานเพื่อมิใหเกิดฝุนรบกวนในโรงงาน นอกจากนี้ ในตนเดือนกรกฎาคม 

2548 นี้ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการติดตั้งพัดลมไอน้ําในโรงงานเพื่อลดความรอนในโรงงานและเปนการปองกันมิใหเกิดฝุน

รบกวนในโรงงานเชนเดียวกัน และ(ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง โดยบริษัทฯ มีโครงการที่จะติดตั้งแผนซับเสียง (Noise 

Barrier) เพื่อปองกันมลพิษทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการกอสรางภายในโรงงาน  
 
3.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีบานในโครงการบานพฤกษามีการจองแลวและรอสงมอบจํานวน 33 

โครงการ จํานวน 2,335  หนวย ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 2,092.3 ลานบาท โครงการภัสสรจํานวน 10 โครงการ จํานวน 

278 หนวย ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 963.1 ลานบาท โครงการบานพฤกษาวิลเลจ จํานวน 5 โครงการ จํานวน 207 หนวย 

มูลคารวมประมาณ 425.3 ลานบาท และโครงการซิตี้วิลล คอนโดมิเนียม จํานวน 100 หนวย มูลคารวมประมาณ 70.3 

ลานบาท   โดยมีมูลคารวมทั้งโครงการบานพฤกษา, โครงการภัสสร ,โครงการพฤกษาวิลเลจ และ โครงการซิตี้วิลล

คอนโดมิเนียม  ที่รอการสงมอบจํานวน 3,551.0 ลานบาท 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

 บริษัทฯ มีปณิธานในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอมาจึงไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหที่อยูอาศัยที่จะสงมอบใหกับลูกคามีความสมบูรณแบบ และสอดคลองกับความตองการสูงสุดของลูกคา โดย

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายวิจัยการตลาดภายในรวมทั้งไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อการสํารวจวิจัยและ

วิเคราะหเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค (อุปสงค) ในแตละพื้นที่ รวมทั้งโครงการของผูประกอบการรายอื่น ๆ (อุปทาน) ใน

พื้นที่เดียวกัน ตลอดจนศักยภาพของทําเลดังกลาวในดานสาธารณูปโภคตาง ๆ  โดยจากการสํารวจ วิจัยและวิเคราะหดังกลาวทํา

ใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความตองการในตลาดที่อยูอาศัยของผูบริโภค ซึ่งรวมถึงประเภทและรูปแบบ

ที่อยูอาศัย ทําเลที่ตั้ง และระดับราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไดนําผลในการสํารวจดังกลาวไปใชประกอบในการพัฒนาโครงการใหม ๆ 

ตอไปในอนาคต  
 
 สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางบาน บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาการกอสรางบานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวย

ระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวยเทคโนโลยีแบบอุโมงค (Cast-Institu Load Bearing Wall Structure-Tunnel 

Technology) สําหรับบานทาวนเฮาส และเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) สําหรับบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาสบางประเภท ตลอดจนไดสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ซึ่งใชเงินลงทุนในการสรางโรงงานดังกลาวประมาณ 650.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุน

ที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงงาน)โดยโรงงานดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบที่

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสรางโรงงานผลิตรั้วและเสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีระบบ Battery Mold 

เพื่อชวยในการกอสรางสําหรับบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาสบางประเภท  
 
 ฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางที่อยูอาศัยอยางตอเนื่อง เชน การ

สรางหองน้ําสําเร็จรูปปูกระเบื้องแลวเสร็จ พรอมติดตั้งสุขภัณฑ เปนตน โดยเทคโนโลยีดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ ใชเวลาในการ

กอสรางที่อยูอาศัยลดลงและเปนประโยชนในการพัฒนาใหที่อยูอาศัยมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ภายใตตนทุนที่เหมาะสมเพื่อเปนการ

รองรับการขยายโครงการใหม ๆ ตามแผนการของบริษัทฯ  
 
 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการสํารวจและวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาของบริษัทฯ อยางตอเนื่องในแตละดาน 

เชน การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ คุณภาพบาน การบริการเปนตน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง การใหบริการและสงมอบที่อยูอาศัยที่มี

คุณภาพของบริษัทฯ  โดยในป 2545 2546 2547 2548 และ ป 2549บริษัทฯ ไดดําเนินการสํารวจวิจัยทั้งทางดานการตลาดและ

เทคโนโลยีการกอสรางโดยทีมงานของบริษัทฯ เองทําใหมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวเปนจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบ

กับรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25489 สินทรัพยถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิตาม

บัญชีหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เทากับ 1,201150.4.6 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการทรัพยสนิถาวร ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาสุทธิตามบัญชี 
หลงัหักคาเสื่อมราคาสะสมและ 

ขาดทนุจากการดอยคา  
(ลานบาท) 

1. ที่ดินและอาคาร เปนเจาของ 607.36 

2. เครื่องจักรและอุปกรณ เปนเจาของ 424.1482.7 

3. เครื่องตกแตง ติดต้ัง และเครื่องใชสํานักงาน เปนเจาของ 42.13.8 

4.    ยานพาหนะ เปนเจาของ 60.552.9 

5.    งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรและอุปกรณ

ระหวางการติดตั้ง 

เปนเจาของ 14.416.6 

รวม - มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรหลัก  1,150.4201.6 

หมายเหต ุ บริษัทฯ ไดใชท่ีดินและอุปกรณ ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 896 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25489 เปนสวนหนึ่งของสินทรัพยท่ีใชเปน

หลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 8454 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 65,989995 ลานบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ี

ออกโดยธนาคารจํานวน 21,786465 ลานบาท 

5.2 สินคาคงเหลือในโครงการตาง ๆ 

ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

บานพฤกษา 1 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 00-0-0 N/A 0.30 

 

- - - 

บานพฤกษา 2 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 3-0-0 N/A 25.65 20.42 - - 

บานพฤกษา 3 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-3-59.80 N/A 4.66 

 

4.66 - - 

บานพฤกษา 4 
พุทธมณฑลสาย 4/
นครปฐม 

เปนเจาของ 00-2-86 N/A 2.27 2.27 - - 

บานพฤกษา 5 
พุทธมณฑลสาย 5/
นครปฐม 

เปนเจาของ 7-0-68.22 N/A 151.04 

 

166.10 25.0 14.95 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

 
 

 สวนที่ 2 หนา 38 

ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

บานพฤกษา 7 
คลอง 8/ปทุมธานี 
 

เปนเจาของ 0-0-52.20 N/A 1.40 0.82 - - 

บานพฤกษา 8 
พุทธมณฑลสาย 4/
นครปฐม 

เปนเจาของ 6-0-80.30 N/A 73.16 

 

32.66 - - 

บานพฤกษา 9 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 00-1-43.40 N/A 2.76 2.76 - - 

บานพฤกษา 10 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-1-8.80 N/A 6.25 

 

4.20 3.0 1.63 

บานพฤกษา 11 
คลอง 3/ปทุมธานี 
 

เปนเจาของ 00-0-00 N/A - - - - 

บานพฤกษา 12 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-0-80.30 N/A 13.28 

 

23.94 10.0 9.48 

บานพฤกษา 12/1 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ - N/A - - 35.0 1.44 

บานพฤกษา 13 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-1-15.60 N/A 39.39 

 

15.11 100.0 5.74 

บานพฤกษา 14 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-45.40 N/A 13.98 

 

11.16 - - 

บานพฤกษา 14 A 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-94.40 N/A 1.55 

 

1.56 - - 

บานพฤกษา 14 B 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-28 N/A 2.17 

 

0.88 - - 

บานพฤกษา 15
เทพารักษ/
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 18-2-51.67 N/A 373.65 

 

30.20 28.24 28.24 

บานพฤกษา 16 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-70.00 N/A 5.53 

 

6.88 - - 

บานพฤกษา 17 
ลําลูกกา/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-2-18.00 N/A 19.97 

 

18.55 5.0 1.81 

บานพฤกษา 18 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 4-0-55.10 N/A 73.53 

 

35.69 - - 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

 
 

 สวนที่ 2 หนา 39 

ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

บานพฤกษา 18/1 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 18-3-82.10 N/A           111.26 

 

120.82 - - 

บานพฤกษา 19 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-0-61.5 N/A 95.96 

 

16.62 

 

- - 

บานพฤกษา 20 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 137-1-81.5 N/A 540.46 

 

586.73 643.99 266.78 

บานพฤกษา 22 (B) 
รังสิต คลอง 3 / 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 61-1-79.3 N/A 492.53 

 

341.50 70.0 19.72 

บานพฤกษา 23 
รังสิต คลอง 3 / 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 128-0-19 N/A - 89.21 50.0 39.13 

บานพฤกษา 24 
บางน้ําเปรี้ยว /       
ฉะเชิงทรา 

เปนเจาของ 16-1-12 N/A 116.57 87.19 50.0 18.73 

รังสิตคลองแปด 1 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ - N/A - - - - 

รังสิตคลองแปด 2 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ - N/A - - - - 

รังสิตคลองแปด 3 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 3-2-65.60 N/A 25.75 25.79 

 

- - 

ริมคลอง 1 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-88.10 N/A 0.47 0.47 - - 

ริมคลอง 2 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ - N/A - - - - 

ริมคลอง 3 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-2-69.00 N/A 62.59 4.96 - - 

ริมคลอง 4 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 8-3-28 N/A - 0.88 - - 

บานพฤกษาวิลล 1 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 30-0-15.5 N/A    246.12 239.27 40.0 4.98 

บานพฤกษาวิลล 2 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 2-1-63.7 N/A 168.36 32.99 30.0 4.32 

โครงการพฤกษา 21 
บางคูรัด / นนทบุรี 

เปนเจาของ 26-3-25.2 47.30 - 101.00 80.0 40.31 

โครงการพฤกษา 25 
บางใหญ / นนทบุรี 

เปนเจาของ 21-2-63.6 N/A - 76.68 75.0 40.01 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

 
 

 สวนที่ 2 หนา 40 

ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

โครงการพฤกษา 26 
บางใหญ / นนทบุรี 

เปนเจาของ 21-1-78.7 N/A - 69.47 50.0 30.77 

โครงการพฤกษา 27  
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 23-0-44.30 36.82 - 107.52 66.65 54.99 

โครงการพฤกษา 28  
แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 11-3-22.1 

 
N/A - 59.92 

 

365 187.45 

โครงการพฤกษา 28/1 
ต.แพรกษาใหม 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 191-0-64 N/A - 1.32 

 

- - 

โครงการพนาลี 29/1 
ต.พันทายนรสิงห
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 41-1-41.9 N/A - 9.25 45 31.29 

โครงการพุทธชาด 29/2 
ต.พันทายนรสิงห
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 42-2-95 N/A - 0.25 45 - 

โครงการพฤกษา 29/3 
ต.พันทายนรสิงห
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 29-2-12.4 N/A - 0.56 35 24.51 

โครงการพุทธชาด 29/4 
ต.พันทายนรสิงห
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 35-2-36.4 N/A - 0.23 36 26.35 

โครงการพนาลี 29/5 
ต.พันทายนรสิงห
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 28-2-50.3 N/A - 0.17 35 - 

โครงการพฤกษา 30 
บางคูรัด+คลอง
พระราชาพิมล นนทบุรี 

เปนเจาของ 14-0-85.5 122.0 - 66.59 159.0 91.72 

โครงการพฤกษา 30/1 
บางคูรัด+คลอง
พระราชาพิมล นนทบุรี 

เปนเจาของ 50-1-85 N/A - 0.29 

 

- - 

โครงการพฤกษา 31    
ต. มหาสวัสด์ิ นครปฐม 

เปนเจาของ 38-2-11 48.94 - 74.05 

 

49.0 32.49 

โครงการพฤกษา 32   
ลําลูกกาคลอง 6  

เปนเจาของ 13-2-97 54.85 - 14.63 

 

50.0 6.43 

โครงการพฤกษา 32/1 
ลําลูกกาคลอง 6 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 34-3-99.5 N/A - 9.08 

 

- - 

บานพนาลี 34/1 
ประชาอุทิศ 90 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

40-3-52.19 N/A - 7.04 - - 
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 สวนที่ 2 หนา 41 

ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

บานพุทธชาด34/2 
ประชาอุทิศ 90 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

41.0-60.6 N/A - 0.01 - - 

โครงการพฤกษา 35 
รังสิตคลอง 3 ปทุมธานี 

เปนเจาของ 141-1-19 N/A - 137.75 205 139.87 

โครงการพฤกษา 36 
ฉะเชิงเทรา 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

N/A N/A - 0.47 - - 

The connect 1 กิ่งแกว 
สมุทรปราการ 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

N/A N/A - 6.33 - - 

The Connect 2 บาง
นากม.10-สุวรรณภูมิ 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 30-3-40 N/A - 0.66 - - 

บานภัสสร 1 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 00-2-99.80 N/A 15.21 23.08 3.23 3.23 

บานภัสสร 2 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 27-1-24.20 N/A 206.37 112.33 20.0 7.18 

บานภัสสร 3 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-2-85 N/A 24.98 17.42 5.0 2.12 

บานภัสสร 3/1 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-2-82.20 N/A 5.17 1.93 - 0.87 

บานภัสสร 4 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 62-1-0.97 N/A 646.81 477.05 10.0 7.47 

บานภัสสร 5 
บางขุนเทียน 

เปนเจาของ 5-3-39.90 N/A 246.97 125.77 - - 

บานภัสสร 7 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 87-0-94.60 N/A 787.96 712.66 80.0 71.58 

บานภัสสร 8 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 8-0-89.70 N/A 180.96 65.83 61.6 38.86 

บานภัสสร 9 
วิภาวดี 

เปนเจาของ 7-3-18.9 N/A - 156.45 75.0 12.04 

บานภัสสร 10 

สุวินทวงศ 
เปนเจาของ 0-1-3.50 N/A 57.69 3.36 - - 

บานภัสสร 11 
ประชาช่ืน 

เปนเจาของ 7-3-40.94 N/A 274.79 222 20.0 2.43 

บานภัสสร 12 
คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 50-2-38.90 N/A 180.69  137.69 50.0 20.52 

โครงการภัสสร 12/1 
(รังสิตคลอง 3) 

เปนเจาของ N/A N/A - 18.14 2.12 2.12 

โครงการภัสสร 13   เปนเจาของ 66-0-13.44 N/A - 158.62 143.0 63.60 
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ราคา (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร-งาน-
วา) (1) 

ราคาประเมิน 
(2) 

มูลคาตาม
บัญชี  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

มูลคาตาม
บัญชี  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

(สุวินทวงศ) 

โครงการภัสสร 14 
(บางใหญ) 

เปนเจาของ 38-0-42.20 N/A - 146.55 86.0 35.51 

ภัสสร C 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 21-3-28.66 N/A - 22.82 - - 

พฤกษาคอนโดวิลล 1 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 2-1-83.5 N/A - 37.66 - - 

พฤกษาวิลเลจ 1 
ลําลูกกาคลอง 6 / 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 48-0-2.48 N/A 198.96 164.98 230.0 35.21 

พฤกษาวิลเลจ 2 
ธัญบุรี คลอง 7 / 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 47-2-51.12 N/A 214.49 180.66 50.0 30.58 

พฤกษาวิลเลจ 3 
รังสิตคลอง 3 / 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 17-1-32.14 N/A 96.63 72.82 135.0 27.56 

พฤกษาวิลเลจ 4 
ซ.แกวอินทร/ นนทบุรี 

เปนเจาของ 10-3-65.17 N/A 107.69 42.24 30.0 0.18 

พฤกษาวิลเลจ 5 
บางบัวทอง / นนทบุรี 

เปนเจาของ 39-3-79.10 N/A - 126.54 84.0 38.65 

พฤกษาวิลเลจ 6 
ต.พันทายนรสิงห/
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 90-3-40.2 N/A - 1.8 87.0 0.15 

พฤกษาวิลเลจ 7 
ประชาอุทิศ 90 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

40-3-4.48 N/A - 3.32 - - 

พฤกษาวิลเลจ 9 
ฉะเชิงเทรา 

ยังไมโอน
กรรมสิทธิ์ 

N/A N/A - 0.12 - - 

รวมมูลคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 309.91 5,915.98 5,699.40            3,557.83              1,523.00  

หมายเหต ุ

(1)  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2549 

(2) ราคาประเมิน ณ เดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2549 โดยมีรายละเอียดของชื่อผูประเมิน ดังนี้  

(ก). บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เปนผูประเมินโครงการ ดังน้ี บานพฤกษา 21, บานพฤกษา 27, บานพฤกษา 30, บานพฤกษา 31, บาน

พฤกษา 32 
หมายเหต ุ

(1)  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2548 

(2) ราคาประเมิน ณ เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2548 โดยมีรายละเอยีดของชื่อผูประเมิน ดังนี้  
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(ก). บริษัท พัสุพัฒน เรียลต้ี จํากัด เปนผูประเมินโครงการ ดังน้ี บานพฤกษา 5, บานพฤกษา 8, บานพฤกษา 15, บานพฤกษา 17, บานพฤกษา 18, บานพฤกษา 

19, บานพฤกษา 22 (B), บานภัสสร 2, บานภัสสร 3, บานภัสสร 3/1, บานภัสสร 4, บานภัสสร 5, บานภัสสร 7, บานภัสสร 8, บานภัสสร 10, บานภัสสร 11 และ

บานภัสสร 12 

(ข). บริษัท ซิมส พร็อมเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด เปนผูประเมินโครงการ บานพฤกษา 13 

(ค). องคการท่ีปรึกษา : ประเมินคาทรัพยสิน และศูนยวิจัยอสังหาริมทรัพยในไทย เปนผูประเมินโครงการ บานพฤกษา 18/1, บานพฤกษา รังสิตคลองแปด 3 และ 

บานพฤกษาริมคลอง 3 

(ง). บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูประเมินโครงการบานพฤกษา 20, บานพฤกษา 24, บานพฤกษาวิลล 1, บานพฤกษาวิลล 2, บานภัสสร 

9, พฤกษาวิลเลจ 1, พฤกษาวิลเลจ 2, พฤกษาวิลเลจ 3 และพฤกษาวิลเลจ 4 

 

5.3 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  25489 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ 

รวมทั้งส้ิน 28.8954.0 ลานบาท 

สิทธิในการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอร 

ประเภทซอฟทแวร ลักษณะสําคัญ อายุสิทธิ (ป) 

สิทธิในการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรของ  SAP  

เปนการใหสิทธใินการใช โปรแกรม

เอกสารและขอมูลของ SAP เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพระบบสารสนเทศและ

รองรับการเติบโตของธุรกิจ 

จนกวาจะมีรายการยกเลิกตามที ่

คูสัญญาไดมีการตกลงกันหรือมีการฝา

ฝนสัญญาที่เปนสาระสําคัญ 

 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม 25489 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือบริษัท เกสรกอสราง จํากัด โดยบริษัทฯ ถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 99.93  คิดเปนมูลคาเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 999,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของสินทรัพยรวม

ของบริษัทฯดังนี้ 

 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปน

เจาของ 

เงินลงทุน 

ที่ชําระแลว 

บริษัท เกสร กอสราง จํากัด ตกแตงบาน 99.93% 999,300.0 

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย 99.93% 999,300.0 

บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย 99.93% 999,300.0 
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6. โครงการดําเนนิงานในอนาคต 

6.1 โครงการบานทาวนเฮาส  โครงการบานเดี่ยว และ โครงการอาคารชุด 
 
 ในป 2550 บริษัทฯ จะเปดโครงการเพิ่มเติมทั้งส้ิน 24 โครงการ เปนโครงการบานทาวนเฮาส 14 โครงการ 

โครงการบานเดี่ยว 6 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียมอีก 4 โครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดหาที่ดินแลว สําหรับ 14 

โครงการ และอยูระหวางการจัดหาที่ดินอีก 10 โครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

 

 ลําดับ โครงการ ที่ต้ังโครงการ 
จํานวนยู

นิต 
มูลคา

โครงการ คาดวาจะ 

        
(ลาน
บาท) เปดโครงการ 

 โครงการบานทาวนเฮาส     

1 บานพฤกษา 27/1 ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ 77 68 คร่ึงปแรก - 2550 

2 บานพฤกษา 28/2 เทพารักษ - สุวรรณภูมิ 333 327 คร่ึงปแรก - 2550 

3 บานพฤกษา 29 บางขุนเทยีน 2,083 1,868 คร่ึงปแรก - 2550 

4 บานพฤกษา 32 ลําลูกกา, ปทุมธานี 562 480 คร่ึงปแรก - 2550 

5 บานพฤกษา 34 ประชาอุทิศ 90 959 864 คร่ึงปแรก - 2550 

6 บานพฤกษา 36 ลาดกระบัง - สวุรรณภูมิ 444 396 คร่ึงปแรก - 2550 

7 บานพฤกษา 37 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

8 บานพฤกษา 38 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

9 พฤกษาวิลล 3 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

10 พฤกษาวิลล 4 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

11 เดอะคอนเนค 1 กิ่งแกว - สุวรรณภูมิ 309 527 คร่ึงปแรก - 2550 

12 เดอะคอนเนค 2 บางนา - ตราด กม.10 304 532 คร่ึงปแรก - 2550 

13 เดอะคอนเนค 3 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

14 เดอะคอนเนค 4 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

รวมโครงการบานทาวนเฮาส  14 โครงการ 5,071 5,062   

โครงการบานเด่ียว        

1 ภัสสร 15 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 
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  โครงการ ที่ต้ังโครงการ 
จํานวนยู

นิต 
มูลคา

โครงการ คาดวาจะ 

        
(ลาน
บาท) เปดโครงการ 

2 ภัสสร 16 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

3 พฤกษาวิลเลจ 6 บางขุนเทยีน 486 935 คร่ึงปแรก - 2550 

4 พฤกษาวิลเลจ 7 ประชาอุทิศ 90 244 453 คร่ึงปแรก - 2550 

5 พฤกษาวิลเลจ 8 ซอยวัชรพล รามอินทรา  272 566 คร่ึงปแรก - 2550 

6 พฤกษาวิลเลจ 9 ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ 261 480 คร่ึงปแรก - 2550 

รวมโครงการบานเดี่ยว  6 โครงการ 1,263 2,434   

โครงการคอนโดมิเนียม        

1 ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม 3 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

2 ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม 4 - อยูระหวางการจัดหาที่ดิน - - - คร่ึงปหลัง - 2550 

3 คอนโดมิเนียม แบรนดใหม 1 ริมแมน้ําเจาพระยา - ราชบูรณะ 1,394 2,400 คร่ึงปแรก - 2550 

4 คอนโดมิเนียม แบรนดใหม 2 รัชดาภิเษก 20 - ใกล MRT 416 600 คร่ึงปแรก - 2550 

รวมโครงการคอนโดมิเนียม  4 โครงการ 1,810 3,000   

รวมทั้งส้ิน 24 โครงการ 8,144 10,496   
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมไดส้ินสุดซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน 
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8. โครงสรางเงินทุน 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
 
8.1.1 หุนสามัญ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,232,500,000.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

2,232,500,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,173,850,400 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

2,173,850,400 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท   โดยในป 2549 นี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงของทุนชําระแลวดังนี้  
 
ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯ ไดขายหุนสามัญจํานวน 34,753,400 หุน ในราคาหุนละ 4.10 บาท ทําใหทุนที่

ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 34,753,400 และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 104,305,119 บาท (สุทธิจาก

คาใชจายที่เกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2549 
 

 วันที่  30 มิถุนายน 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

6,992,400 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 6,992,400 หุนในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่ม

จาก 2,159,753,400 บาท เปน 2,166,745,800 บาท  บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวง

พาณิชยเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม  2549 
  

 วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

7,104,600 หนวย ซึ้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 7,104,600 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่ม

จาก 2,166,745,800 บาท เปน 2,173,850,400 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวง

พาณิชยเม่ือวันที่  10 มกราคม 2550 
 
 

8.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ 
 

บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกกรรมการ พนักงาน 

และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  
ชนิด ระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือไมได  
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 (ส่ี) ป นับแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่ 1 ธันวาคม 2548 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 64,401,500 หนวย 
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ราคาเสนอขาย   0 บาท      
อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย ตอ หุนสามัญ 1 (หนึ่ง) หุน    
ราคาการใชสิทธิ 1  บาท (หนึ่งบาท)    
ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ

ที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิครั้ง

สุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดใน

จํานวนไมเกิน 1 ใน 8 สวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่

กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย

แตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน และที่

ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะสามารถใชสิทธิดังกล

าวไดก็ตอเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุนสามัญของ

บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะครบอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถ

ใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  และ

ในกรณีหากกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทยอยไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึงจํานวน 1 ใน 8 

ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษา

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ 

กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาดังกลาวสามารถนําใบสําคัญ

แสดงสิทธิในสวนที่เหลือมาใชสิทธิในคราวตอไปได 
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ ไมเกิน 64,401,500 หุน   
ผลกระทบต อส วนแบ งกํ า ไ รหรื อ
ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม (control dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  จํานวน 

64,401,500 หนวย   โดยที่บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

จํานวน  2,159,753,400 หุน  จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร หรือสิทธิ

ในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution)  ลดลงใน อัตรารอย

ละ  2.88   ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 
 
8.1.3 ผูถือหุน 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนและรับเงินปนผลครั้งลาสุด ใน
วันที่  13 มีนาคม 2549 มีดังนี้ 
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ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 1, 690,890,700 78.31 

2. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 106,000,000 4.91 

3.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA  40,702,000 1.88 

4.  SOMERS (U.K.) LIMITED 32,713,700 1.51 

5.  CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG 21,728,000 1.01 

6.  กองทุนเปดอยุธยาอิควิต้ี 20,835,400 0.96 

7  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 17,328,900 0.80 

8.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTELTD-CITIBANK LDN REFUND 202 14,409,600 0.67 

9  MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 12,936,500 0.6 

10  NORTRUST NOMINEES LTD. 12,807,700 0.59 

รวม 1, 970,352,500 91.24 

 
ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 
 
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่ออกและชําระแลว โดย 
ณ วันที่ 10 มกราคม 2550 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 10.0 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 
 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพิจารณาจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือ

หุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30.0 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดแลว อยางไรก็ตาม การ

จายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  
 
 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้น บริษัทยอยจะจายเงินปนผลใหบริษัทฯ จากกําไรสุทธิของ

บริษัทยอย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบกันดังนี้ ไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทยอย สภาพคลองของบริษัทยอย  การขยายธุรกิจและปจจัยที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทยอย 
  

นอกจากนี้ ในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจายจากกําไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไดรับ

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ผูที่ไดรับเงินปนผลดังกลาวจะไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับ

ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายในเงินปนผลดังกลาว 
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9.   การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางองคกร 
 
โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้ 
 

ผังองคกร บรษัิท พฤกษาเรยีลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาดานการตลาด

กรรมการผูจัดการ

คณุทองมา วิจิตรพงศพันธุ

ที่ปรึกษาบริษัทฯ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

SBU PK
Business and Construction

สายงานบริหาร

       สํานักกรรมการผูจัดการ
-  สวนงานดูแล และควบคุม ISO
-  ผูอํานวยการทั่วไป
-  สวนงานอํานวยการ
-  สวนเลขานุการกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
คุณณรงค มาณวพัฒน

สายงานบัญชีและการเงนิ

SBU PRECAST

Chief Business Officer
รักษาการ

คุณประเสริฐ แตดุลยสาธิต

สายงานพัฒนาธุรกิจ

SBU - CONDO L,M,H

SBU PS
Construction

SBU PV
Business and Construction

Business Process Improvement

SBU PS
Business

สายงานพัฒนาโครงการ

Supply Chain Management

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
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9.2 โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549 ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ)    

จํานวนทั้งส้ิน 11 ทาน ประกอบดวย 
 

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ 

3.  นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการ 

4. นายประเสริฐ แตดลุยสาธิต กรรมการ 

5. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ 

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ 

7.  นายปยะ ประยงค กรรมการ 

8. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 

9. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ 

10. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ 

11. นายอดุลย จนัทนจุลกะ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวนิภาพรรณ  มีศิริ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ หรือ นางรัตนา พรมสวัสดิ์ ลงลายมือช่ือ

รวมกับ นายณรงค มาณวพัฒน หรือ นายปยะ ประยงค หรือ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต หรือ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค     

รวมเปนสองคน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน       เวนแตใน

เรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่
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ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป

ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/

หรือระเบียบที่เกี่ยวของเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก

ตามวาระ 

4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของ

ตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไป 

6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

7. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได 

8. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่

เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม ผู ถื อ

หุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาด

หลักทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น

และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 
 
ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได โดยรองประธานกรรมการมีหนาที่ตาม

ขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือน   

ตอครั้ง  
 
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ          

ตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ 
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ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

อนุมัติไว 

 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท  
 

องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัท นั้น จะมีกําหนดไวในขอบังคับซ่ึง

สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน  

โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให

ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น

เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต

วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน

บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
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(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่น

ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
   ในป 2548 และ ป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 11 ครั้ง และ 6 ครั้ง ตามลําดับโดยมี

รายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ช่ือ 

ป 2548 ป 2549 

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 10/11 5/6 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 11/11 6/6 

3. นายณรงค มาณวพัฒน (1)   1/11 6/6 

4. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 11/11 6/6 

5. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค(2) - 6/6 

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  11/11 6/6 

7. นายปยะ ประยงค  11/11 6/6 

8.  นายครรชิต บุนะจินดา(2) - 5/6 

9. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ(1)  1/11 6/6 

10.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  9/11 6/6 

11. นายอดุลย จันทนจุลกะ 10/11 5/6 
 หมายเหตุ    (1) ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

      (2) ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549 
 

คณะกรรมการบริหาร  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการบริหาร 

3. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริหาร 

4.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริหาร 

5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  กรรมการบริหาร 

6. นายปยะ ประยงค กรรมการบริหาร 

 



สวนที่ 2  บริษัททีอ่อกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 2 หนา 55 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน 

กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ตอสภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อ

ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูค้ําประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของ    

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดย

อาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจาง

แรงงาน 

6. กํากับดูแล และอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

7. ปฏิบัตหินาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)      

เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
 

การสรรหากรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ (ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ) จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
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ช่ือ ตําแหนง 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นายเปรมศักดิ์  วัลลิกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

การสอบทานเอกสารและรายงาน (Documents/ Reports Review) 
 

1.   สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้งและพิจารณาแกไขในประเด็นที่เห็นวา

จําเปนและเหมาะสม 

2. สอบทานงบการเงินและ/หรือรายงานทางการเงินอื่นที่ฝายบริหารของบริษัททําขึ้นเพื่อเสนอตอหนวย

ราชการ หนวยงานกํากับดูแลและ/หรือตอสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการสอบทานคํารับรองหรือความเห็น

ของผูสอบบัญชี (ถามี) ที่มีตองบการเงินและ/หรือรายงานทางการเงิน 

3. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของ  

ฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบที่ไดมีการเสนอและรายงานไว 

4. สอบทานแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่ฝายบริหารจัดทําขึ้นเพื่อเสนอตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
 
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) 
 

6.  สามารถเขาพบผูบริหาร ติดตอพนักงาน และเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของไดโดยไมมีขอจํากัด 

7. ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินประจําป หารือรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบ

ภายใน ในประเด็นสําคัญที่พบระหวางการตรวจสอบ รวมถึงขอจํากัดตางๆ ที่กระทบตอการปฏิบัติ

หนาที่ของผูสอบบัญชี 

8. สอบทานประเด็นความเห็นหรือขอโตแยงระหวางฝายบริหารกับผูสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับ           

งบการเงิน 

9. สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายใน  ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และ/หรือการจัดทํางบการเงิน ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมีการเสนอหรือใหความเห็นชอบไว 
 
เกี่ยวกับผูสอบบัญชี (External Auditor) 
 

10. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูสอบบัญชี 

11. หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในและความถูกตองครบถวนของงบการเงิน 
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12. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการของบริษัท 
 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบการเงิน (Financial Reporting Process) 
 

13. สอบทานขั้นตอนการควบคุมตางๆ  ตลอดจนกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีการหารือรวมกับผูสอบบัญชี และ/หรือฝายตรวจสอบภายใน ใน

ประเด็นการควบคุมภายในและความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงิน 

14. รับทราบความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับคุณภาพและความถูกตองเหมาะสมของหลักการบัญชี 

รวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอยู 

15. พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญ

ที่เสนอโดยฝายบริหารของบริษัท 

16. พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอในงบการเงิน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 
การปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมและกฎหมาย (Ethical/Legal Compliance) 

 
17. สอบทานวาบริษัทมีขอกําหนดดานจริยธรรม และมีกลไกสนับสนุนใหมีการถือปฏิบัติตามขอกําหนด

ดังกลาวอยางจริงจัง 

18. สอบทานผลการประเมินและติดตามการถือปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมและกฎหมาย และที่

ฝายบริหารทําขึ้น เพื่อใหแนใจวางบการเงิน และ/หรือรายงานทางการเงินตางๆ ที่ทําขึ้นเพื่อเสนอตอ

หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล หรือตอสาธารณะ เปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

 19.  สอบทานการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสรางการจัดแบงสวนงานและคุณสมบัติของบุคลากรใน

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

20. สอบทานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (เชน ฝายกฎหมาย) เกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  รวมถึงประเด็นขอกฎหมายที่มีหรืออาจมีผลกระทบตองบการเงินของ

บริษัท 

21. ปฏิบัติงานอื่นตามขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรหรือขอกําหนด

ทางกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบดวย   

 
การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ 

และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนด วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและ

การเงิน โดยแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2548 และป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง และ 10 ครั้ง ตามลําดับโดยมี

รายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ช่ือ 

ป 2548 ป 2549 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ(1) 3/8 10/10 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 8/8 10/10 

3. นายอดุลย จันทนจุลกะ 8/8 10/10 
 หมายเหตุ    (1) ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน 

ดังนี้ 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.      นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.      นายครรชิต  บุนะจินดา(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ     (1) ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

   
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ

บริษัท  ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัททั้งปจจัยภายในและภายนอกใหมีความเสี่ยงที่

เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ในป 2548 และป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง และ 4 ครั้ง 

ตามลําดับ   โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ช่ือ 

ป 2548 ป 2549 

1.     นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 2/2 4/4 

2.     นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 2/2 4/4 

3.     นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 2/2 4/4 

4.     นายวีระ ศรีชนะชัยโชค(1) - 3/4 

5.     นายครรชิต บุนะจินดา(1) - 3/4 

หมายเหตุ     (1) ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

 
ช่ือ ตําแหนง 

1. นายอดุลย  จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 

4.       นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.       นายสมรัก  วงศหทัยไพศาล     กรรมการบรรษัทภิบาล 
หมายเหตุ    คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไดรับการอนุมัติแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 

 
ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนาที่ดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของบริษัทตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  เสนอแนะขอกําหนดที่

เกี่ยวของกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท  ดูแลใหหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  รายงานตอคณะกรรมการของ

บริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  พรอมทั้งใหความเห็นในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง

ตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศขอความที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ออกสู

สาธารณชน  

 
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 

ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลรวม 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของกรรมการ     ที่

เขาประชุม ดังนี้ 
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ช่ือ จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

1.     นายอดุลย   จันทนจุลกะ 3/3 

2.     นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 3/3 

3.     นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 2/3 

4.     นายครรชิต บุนะจินดา 3/3 

5.     นายสมรักษ  วงศหทัยไพศาล(1) - 

หมายเหตุ        (1) ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ    จํานวน 3 

ทานดังนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1. ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.      นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

หมายเหตุ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการอนุมัติแตงตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการที่จะแตงตั้งใหมหรือแตงตั้งแทนเมื่อครบวาระหรือวางลง

เนื่องจากเหตุอื่น 
 
นอกจากนั้นยังมีหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ 

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ 

และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการและพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยูเสมอ  

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด

ของกรรมการที่เขา  ประชุม ดังนี้ 
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ช่ือ จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

1.     ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 1/1 

2.     นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ 1/1 

3.      นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ 1/1 

 
 
คณะผูบริหาร 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหาร (ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่เกี่ยวของ) จํานวน 12 ทาน ไดแก 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจดัการ 

2. นายณรงค มาณวพัฒน รองกรรมการผูจัดการฝายกอสราง 

3.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจ (รักษาการ) และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

4. นายสมรัก วงศหทัยไพศาล(1) ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 

5. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบัญชีและการเงิน 

6. นางสาววรรณา ชัยสุพัฒนากุล(2) ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานคอนโดมิเนียม 

7. นายปยะ ประยงค ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางบานทาวนเฮาส 

8. นางศุภลักษณ จันทรพิทักษ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางพฤกษาวิลเลจ 

9. นายอมรพล ธูปะวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานโรงงาน  Precast 

10. นายวีระวิทย สัตยานนท ผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานพัฒนาโครงการ 

11.   นายประเสริฐ  สรรพกิจพิพัฒน ผูจัดการฝายบัญชี 

12.   นางสาวสุจิตรา  บุปผาเจริญ ผูจัดการฝายการเงิน 

หมายเหตุ :  ผูบริหาร หมายความวา กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการ    

ลงมา  ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  และใหหมายความรวมถึงผูดํารง

ตําแหนงในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 

  (1) ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 
(2) ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานคอนโดมิเนียม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. กรรมการผูจัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการ ดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 

2. ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบหรือมีขอ

สงสัยวาไมเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จัดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง

พนักงานของบริษัทฯ ที่ไมใชคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยจะเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลง

นามในสัญญาจางแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อ

ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูค้ําประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. มีอํานาจอื่นๆ ซึ่งจําเปนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เขารวมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ

ในเรื่องดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผูมีสวนรับผิดชอบ

ในเรื่องนั้น ๆ พิจารณากลั่นกรองและหาขอสรุป 

8. มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตามที่เห็นสมควรได โดย

การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ

มอบอํานาจใหไว และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการและ /หรือ

คณะกรรมการบริหารและ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไข

อํานาจนั้นๆ ได 

 

  ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่

ชัดเจน 
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9.4 คาตอบแทนผูบริหาร   
 
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

(1) คาตอบแทนของกรรมการอิสระ 
 

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ไดมีมติเปนเอกฉันท

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2549 โดยกําหนดคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการผูดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 

10,000,000 บาท สําหรับกรรมการทานอื่นจะไมไดรับคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนที่จายจริงสําหรับป 2549 

ดังนี้ 

ช่ือกรรมการอิสระ/ตําแหนง 
คาตอบแทน 
ประจําป 2549 

(บาท/ป) 

โบนัสประจําป 
2549 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 

    ประธานกรรมการบริษัท 

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3,010,000.00 

 

655,750.00 

 

3,665,750.00 

 

2. ศาตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

    กรรมการบริษัท 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1,320,000.00 288,530.00 1,608,530.00 

3. นายอดุลย  จันทนจุลกะ 

    กรรมการบริษัท 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

1,110,000.00 236,070.00 1,346,070.00 

4. นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ์ 

    กรรมการบริษัท 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1,330,000.00 288,530.00 1,618,530.00 

รวม 
6,770,000.00 1,468,880.00 8,238,880.00 

หมายเหตุ     บริษัทฯ ไดมีการจายคาตอบแทนใหเฉพาะกรรมการอิสระเทานั้น  

ยอดโบนัสประจําป 2549 ขางตน รวมโบนัสครึ่งปหลัง ที่นํามาจายในวันที่ 31 มกราคม 2550 แลว 

 

 
 (2) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ  
 

ในรอบปบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีการจาย

คาตอบแทนใหแกกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ รวมทั้งส้ินเปนจํานวน 41,815,997.16 บาท และมี 56,063,262.34 

บาท  ตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 

ลักษณะคาตอบแทน ผูบริหาร (1) 

(จํานวน
ราย) 

จํานวน
คาตอบแทน 

(บาท) 

ผูบริหาร (1)  
(จํานวนราย) 

จํานวน
คาตอบแทน 

(บาท) 

เงินเดือนรวม 13 29,791,868.01  13     40,468,512.00 

เงินรางวัลพิเศษ  10,569,298.76    12,699,092.70 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    1,017,541.39     
1,496,300.48 

คาตอบแทนอื่น        437,289.00     1,399,357.16 

รวมทั้งส้ิน 13   41,815,997.16 13   56,063,262.34  

หมายเหตุ (1) ผูบริหาร หมายความวา กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการ    

ลงมา  ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  และใหหมายความรวมถึงผูดํารง

ตําแหนงในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
 
9.4.2 คาตอบแทนอื่น ๆ 
 

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินจะอยูในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยโดยมีอัตราการใชสิทธิที่ใบสําคัญแสดง

สิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

จํานวน 14 ทาน จํานวน 14,802,300 หนวย หรือ คิดเปนรอยละ 26.3 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
   

ช่ือ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ

จัดสรร (หนวย) 

1.  ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม 1,500,000 

2.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 700,000 

3.  นายอดุลย จันทนจุลกะ 700,000 

4.  ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ 700,000 

5.  นายณรงค มาณวพัฒน 2,252,300 

6. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 1,440,000 

7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 1,200,000 

8. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 300,000 

9.  นายปยะ ประยงค 1,560,000 

10. นายอมรพล ธูปะวิโรจน 1,200,000 

11. นางศุภลักษณ จันทรพิทักษ 1,200,000 
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ช่ือ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ

จัดสรร (หนวย) 

12. นายวีระวิทย สัตยานนท 1,500,000 

13. นายประเสริฐ สรรพกิจพิพัฒน 200,000 

14 นางสาวสุจิตรา บุปผาเจริญ 350,000 

รวมทั้งส้ิน 14,802,300 
  

ทั้งนี้ในรอบป 2549 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 14 ทาน ไดใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ขางตน 2 

ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จํานวนรวม 3,700,500 หนวย 
 

9.5 บุคลากร 
 
9.5.1 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งส้ินจํานวน  1,114 คน ตามลําดับ

ดังนี้ 
 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 147 

สายงานการเงิน 76 

สายงานบริหาร 42 

สํานักกรรมการผูจัดการ 20 

สายงานพัฒนาโครงการ 47 

สายงานกอสราง  

- พฤกษา  306 

- พฤกษาวิลเลจ 154 

- ภัสสร 216 

สายงานโรงงาน ผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 106 

รวม 1,114 

 
9.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา (ไมรวมผูบริหาร) 

 -   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2546  มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน   จํานวน     659  คน 

 -   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2547  มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน   จํานวน  1,003  คน 

 -   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน   จํานวน   1,013  คน 

 
9.5.3  ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

นับแตจัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญแตอยางใด 
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9.6  คาตอบแทนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)  
 
9.6.1 คาตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหาร) 

 

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนคาตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เงินสบทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังไดรับสวัสดิการอื่นๆ เชน การหยุดพักผอนประจําป การ

ลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือสําหรับบานพัก การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร เปนตน 

 

ในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2548  และงวดเกาเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2549 คาตอบแทนรวม

ของพนักงานบริษัทฯ เทากับ   358.37 ลานบาท และ  371.40 ลานบาท  ตามลําดับ 

 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ประเภทคาตอบแทน ส้ินสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

ส้ินสุด ณ วันที่  
31  ธันวาคม  2549 

เงินเดือนรวม    239,283,919.44   257,272,373.48  

เงินรางวัลพิเศษ       68,101,221.87       58,723,277.00  

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ         4,858,383.82         7,068,250.76  

คาลวงเวลา       18,566,150.01       21,276,798.83  

คาตอบแทนอื่น       27,558,783.94       27,061,462.55  

รวม    358,368,459.08   371,402,162.62  

 
9.6.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 

นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนที่กลาวมาแลว บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป 2543 ตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนรอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน

สํารองเล้ียงชีพ  ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานแตละ

ราย 

 
9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือเปนการลงทุนที่จําเปนและเปนส่ิงสําคัญยิ่งที่ตอง

ดําเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและตอเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีวาบุคลากรเปนส่ิงสําคัญที่ชวยในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จไดในอนาคต บริษัทฯ 

จึงมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และความชํานาญของบุคลากรภายในของบริษัทฯ ดวยการสงบุคลากรดังกลาวเขา

รับการอบรมและสัมมนาดานเทคนิคการกอสรางเพื่อพัฒนาคุณภาพและหลักสูตรการบริหาร เพื่อใหพนักงานไดมีความ
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ชํานาญและเชี่ยวชาญและมีความรอบรูในธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนการสรางพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะใหบริการที่มี

คุณภาพแกลูกคาของบริษัทฯ ตอไป 

 
9.7   หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  มีความเชื่อม่ันวากระบวนการกํากับดูแลที่ดีเปน

หัวใจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน

ในระยะยาว  จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการภายใตแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการอยางดีที่สุดที่จะกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ระบุไวใน

นโยบายฉบับนี้อยางเครงครัด  รวมทั้งจะติดตามทบทวนและปรับปรุงใหนโยบายนี้เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ  

เพื่อใหเปนที่เชื่อม่ันตอผูถือหุนไดวาประโยชนของผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางดีที่สุด โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่

ดีของบริษัทฯ  มีเนื้อหาแบงเปน 7 หมวด ไดแก  

 
1. คณะกรรมการบริษัท   
 

คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่รับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชนของผูถือหุน, ผูมีสวนไดเสียอื่นและตอสังคม  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการ

บริหารงานของบริษัทฯ   เพื่อใหม่ันใจไดวาผูบริหารบริษัทฯ ไดมุงมั่นสูการดําเนินงานที่เปนเลิศอยางตอเนื่องโดยคํานึงถึง

สภาวะของความเสี่ยง  ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 

1.1   โครงสรางของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน  และในจํานวนนี้ตองมี

กรรมการอิสระ อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  แตตองไมนอยกวา 3 คน ประธานกรรมการ

บริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารไมควรเปนบุคคลเดียวกัน 

 

1.2    คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวย บริษัท มหาชน จํากัด และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนประกาศของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

กรรมการบริษัท ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจและมีเวลาอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหบรษิัทฯได 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนดและเปนไปตาม

แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและไมให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
 

1.3 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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กําหนดใหกรรมการบริษัท ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึงชวงเวลา

ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง และการประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป  และ

เม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาจากผูถือหุนใหเปนกรรมการตอไปไดอีก 
 

1.4 คณะกรรมการชุดยอย บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียด อํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

อยูในหัวขอของโครงสรางการจัดการ 
 

1.5  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยมีระเบียบวิธีปฏิบัติ

ที่ชัดเจน  โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อยางเปนลายลักษณอักษร 
 

1.6  ความขัดแยงทางดานผลประโยชน   

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของ

ผูเกี่ยวของอยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาว

อยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผูบริหารคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชน

ของเรื่องที่กําลังมีการพิจารณา ก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดออกเสียง 
 

1.7   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ใหคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ไว  ซึ่งแบงเปนสองสวน คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูพิจารณากลั่นกรองเปนรายป และเสนอคาตอบแทนกรรมการ        ใน

แตละปใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น  คาตอบแทนผูบริหารแต

ละทาน  จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  
 

1.8 การอบรมและการพัฒนาความรูกรรมการ  

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมแตละทานจะไดรับทราบถึงขอบังคับ กฎระเบียบและขอมูลที่

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอตลอดจนไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดย

ในป 2549 คณะกรรมการยังคงใหความสําคัญกับการเขารวมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เปนประโยชน

ตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณและนํามาพัฒนาบริษัทฯ ตอไป  

โดยในปจจุบันมีกรรมการที่เขารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จํานวน 

10 คนและ Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 1 คน จาก คณะกรรมการทั้งหมด 11 คน 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อชวยใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่

และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 1.9   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
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กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเพื่อประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม  

 
2. สิทธิของผูถือหุน 

 
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอน

สิทธิของผูถือหุน ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 

2.1 การประชุมผูถอืหุน  

   การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผูถือหุน 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน4 เดือนนับแตวันปดบัญชีงบดุล

ประจําป  บริษัทฯ จะกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพรอมที่จะอํานวย         

ความสะดวกใหแกผูถือหุนได 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได หากคณะกรรมการบริษัท เห็นความ

จําเปนหรือสมควร 
 

    การสงหนังสือนัดประชุม 

บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนอยางนอย 14 วันลวงหนากอน

การประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องที่

จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แตละเรื่อง

มีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาวดวย 

บริษัทฯ จะประกาศการนัดประชุมผูถือหุนผานหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับ

หนึ่งติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และเผยแพรใน website ของบริษัทฯ www.ps.co.th โดยแจงขอมูล   

วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแก

ผูถือหุนอยางเพียงพอและทันเวลา 
 

     การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเขารวมประชุมผูถือหุนควรนําเอกสารที่ใชแสดงตัวเพื่อเขารวมประชุม อาทิ บัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตองนํา

หลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประชาชน หรือ

สําเนาหนังสือเดินทางหรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนํา

หลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการ  จดทะเบียน

นิติบุคคลที่มีการรับรองสําเนาที่ถูกตอง โดยบริษัทฯจะเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม

ประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม  
 

     การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะเขารวมประชุม

ผูถือหุนโดยประธานกรรมการบริษัทจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

http://www.ps.co.th/
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นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูสอบ

บัญชีภายนอกหรือตัวแทน จะเขารวมประชุมดวยเพื่อรับฟงความคิดเห็น และตอบขอซักถามของ   

ผูถือหุน 
 

   การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการ

ประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอนการ

ประชุมและระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม   ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ       

1 หุน  เปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้

ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน บริษัทฯ มีการบันทึกมติ

ที่ประชุมโดยแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลาย

ลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของ          

ที่ประชุมไวอยางละเอียดดวย 

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่อง

นั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
 

 2.2 การจายเงินปนผล  

การจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม ผูถือหุน ทั้งนี้จะ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสม

อยู โดยการจายเงินปนผลนั้นจะแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติ หรือภายใน 1 เดือน

นับแตวันที่คณะกรรมการบริษัท ลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาล  โดยมีหนังสือ

แจงใหผูถือหุนทราบ และแจงการจายปนผลในหนังสือพิมพดวย 
 

2.3 การแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผูสอบบัญชีนั้นตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผู

ดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ในบริษัทฯ 

 
3. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 
บริษัทฯ รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพื่อใหผูถือหุนไดรับการ

ปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 

 3.1 การเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กําหนดใหมีกระบวนการที่เหมาะสมที่เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล พรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอประธานกรรมการบริษัท ลวงหนา 3 วันกอนประชุมผูถือหุน 
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3.2 การประชุมผูถือหุน  

การกําหนดวาระการประชุม 
 

กอนการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนผานทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระดังกลาวในวาระการประชุมผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมตอไป 

ทั้งนี้บริษัทฯจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน  โดยเฉพาะ

วาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 

 

การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวม

ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบาย

ไวในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดสงใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม  ทั้งนี้บริษัทฯจะ

เสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

 

3.3 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในที่เปนลายลักษณ

อักษรและมีการแจงแนวทางดังกลาวใหพนักงานในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและ

ผูบริหารที่มีหนาที่ถือครองหลักทรัพย  ตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหกรรมการเปนประจําดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไป

ใช 

 
4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆและไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของใด ๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร 

ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะไดรับการดูแล และไดเสริมสรางความรวมมือกันระหวางผูมีสวน

ไดสวนเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ ดําเนินไปดวยดี มีความมั่นคงและ

ตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย  
 

5.    การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญและมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งดานการเงินและไมใชการเงินที่เชื่อถือได อยาง

ครบถวน สมํ่าเสมอ ทั่วถึง เพียงพอและทันเวลา โดยการเปดเผยขอมูลสารสนเทศไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ต.ล.ท.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด  
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งและมอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธ เปนตัวแทนประสานงานระหวางบริษัทฯ กับผู

ถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเกี่ยวของ อยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดรายงานสารสนเทศ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซท www.set.or.th 

รวมทั้งรายงานสารสนเทศตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและไดเปดเผย

สารสนเทศดังกลาว และขอมูลในรูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซท 

www.ps.co.th หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ เพื่อการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยาง

สมํ่าเสมอ ดังนี้ 

• เผยแพรขาวสารเปนรายปและรายไตรมาส เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบแสดงรายการ 

ขอมูลประจําป (Form 56-1) แจงประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมถึงจดหมายแจงใหผูถือหุนเสนอ

วาระ และ/หรือ ชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะ

เปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา สารสนเทศแจงตลาดหลักทรัพยฯ 

เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน เอกสารสําหรับ Company Visit / Roadshow 

Presentation เปนตน ผานทางเว็บไซท www.ps.co.th 

• จัดประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงวิสัยทัศน และแผนธุรกิจ

ประจําป รวมถึงแถลงผลประกอบการประจําป และผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ ภายหลัง

จากที่ไดนําสงงบการเงินและรายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน (Operating Results) ตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลว 

• จัดทํา / แจงขาวสารและเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจําป และผลประกอบการของบริษัทฯ ใหกับ

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ เปนรายไตรมาส  

• เปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน เขาพบ และ /หรือ ประชุมทางโทรศัพท 

(Conference Call) กับผูบริหารระดับสูง (Company Visit) เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และ

แผนธุรกิจ ขอมูลดานการเงิน (ที่ผานการสอบตรวจ/สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแจงตอ

ตลท.และกลต.แลว) ขอมูลที่ไมใชการเงินและความคืบหนาดานการดําเนินการโครงการตางๆ ของ

บริษัทฯ รวมทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจ อยางสม่ําเสมอ 

• นําคณะนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit) ซึ่งใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet 

Circulating System ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  และเยี่ยมชมโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ทั้ง

โครงการบานเดี่ยว และบานทาวนเฮาส  

• รวมงาน Roadshow ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตามคําเชิญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยตางๆ เพื่อใหขอมูลและตอบคําถามของผูถือหุน นักวิเคราะห

หลักทรัพย และนักลงทุนสถาบัน 

• เปดโอกาสใหสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ออกรายการโทรทัศน 

 

• โดยในป 2549 ที่ผานมา ฝายนักลงทุนสัมพันธไดจัดกิจกรรมดังกลาวขางตน ดังนี้ 

http://www.ps.co.th/
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• ปรับปรุงขอมูล (Information Update) เพื่อเผยแพรขาวสารผานทางเว็บไซท www.ps.co.th เปนราย

ปและรายไตรมาส 

• จดัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (Annual General Meeting of Shareholders)  1 ครั้ง 

• จดัประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting)  5 ครั้ง 

• จัดทํา / แจงขาวสารและเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจประจําป และผลประกอบการของบริษัทฯ ใหกับ

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ เปนรายไตรมาส   5 ครั้ง 

• นักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน เขาพบกับผูบริหารระดับสูง (Company Visit)   84 ครั้ง  

• นักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน ประชุมทางโทรศัพทกับผูบริหารระดับสูง (Conference Call)   

15 ครั้ง 

• รวมงาน Roadshow ในประเทศ   1 ครั้ง และตางประเทศ  3 ครั้ง  

• นําคณะนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit)  12 ครั้ง และเยี่ยมชมโครงการตางๆ   10 ครั้ง 

• ผูบริหารระดับสูง สัมภาษณออกรายการโทรทัศน 2 ครั้ง 
 
และในป 2550 นี้ ฝายนักลงทุนสัมพันธมีแผนการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ในสวนของการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป การประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน Company Visit และ Conference Call และการรวมงาน 

Roadshow ในลักษณะเชนเดิม แตอยางไรก็ตาม ฝายนักลงทุนสัมพันธจะเพิ่มความถี่ในการปรับปรุงขอมูลบนเว็บ

ไซท www.ps.co.th หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) จากรายไตรมาสเปนรายเดือน เพื่อใหนักวิเคราะห

หลักทรัพย นักลงทุน และผูเกี่ยวของ ไดรับขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถเขาถึง

ขอมูลอยางเทาเทียมกัน ทันเวลา และเพียงพอตอการตัดสินใจในการลงทุน นอกจากนี้ ฝายนักลงทุนสัมพันธยังได

พิจารณาที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมากขึ้น รวมถึงการเขาเปนสมาชิก

และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เพื่อจะไดนํามา

พัฒนางานดานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ตอไป 
 
ทั้งนี้ ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเกี่ยวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ

บริษัทฯ ไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ  หมายเลขโทรศัพท (66) 2576 0007 ตอ 863 หรือ ทาง Email: IR@ps.co.th และ 

monathy@ps.co.th 
 

6.    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน              

การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของและการบริหารความเสี่ยง   

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ กําหนดใหมีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหารที่รับผิดชอบ 

และใหมีการตรวจสอบภายในโดยฝายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเปนอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

อยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ใหมีความมั่นใจวา ผูบริหารและพนักงาน ตอง

http://www.ps.co.th/
http://www.ps.co.th/
mailto:IR@ps.co.th
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ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคูมือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ อยางเครงครัด  โดยการ

ดําเนินการตางๆ อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6.2 การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทั้งปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกใหมีความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได โดยฝายบริหารของ

บริษัทฯ  ไดกําหนดใหมีการสอบทานปจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ดานอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยง

เชิงกลยุทธ   ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารการกอสราง และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานอื่นๆ  การสอบ

ทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ     

การกําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาผลกระทบ การกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนการกําหนด

เกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเปนผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ 
  

7.    ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
บริษัทฯ มีเจตนารมณที่ชัดเจนที่จะเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีมาตรฐานความประพฤติเปน

แนวทางเดียวกันภายใตสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป  บริษัทฯ จึงไดประกาศ  “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยมีหนวยงาน

รับผิดชอบในการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณดวยความเขาใจ ยอมรับและศรัทธา 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบดวย 
 
1. การรักษาจรรยาบรรณ 

 
พนักงานจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณดวยความเขาใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิใหมีการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในกรณีที่พนักงานมีขอสงสัยสามารถสอบถามผูบังคับบัญชา และ/หรือฝายทรัพยากรบุคคล 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย  ในกรณีที่

พนักงานรูเห็นการกระทําของผูอื่นที่ม่ันใจวาผิดจรรยาบรรณใหรายงานตอคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีผานเลขานุการ

คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ 
 

คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําหนังสือจรรยาบรรณ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนประจําอยางนอยทุก 2 

ป รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 

ผูบริหารทุกระดับ 
 

มีหนาที่ในการ 

• สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

• ถายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติ รวมถึงรับฟงความเห็นอยางเปดกวางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

• ฝกอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบและจัดใหมีระบบจัดการที่สอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย

และกฎระเบียบของบริษัท 
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• กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

ฝายทรัพยากรบุคคล หรือหนวยงานที่ดูแลทรัพยากรบุคคล 
 

มีหนาที่รับผิดชอบชี้แจงพนักงานใหทราบถึงหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
ฝายตรวจสอบภายใน 
 
มีหนาที่สอบทานขอมูลเบื้องตนในกรณีมีเหตุเชื่อถือไดวาจะเกิดการฝาฝนกฎระเบียบและจรรยาบรรณ เพื่อ

รายงานคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัทฯ 

 
ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของทางราชการรวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และจะตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การใชพนักงานหรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงคที่ผิดกฎหมาย

เปนเรื่องตองหามโดยเด็ดขาด 

 
3. จริยธรรมทางธุรกิจ 

 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแลว ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามหนาที่ตามหลัก

จริยธรรม  ซึ่งบริษัทถือวา การมีจริยธรรมทางธุรกิจ เปนทรัพยสินที่มีคายิ่งของบริษัทฯ 

 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
     บริษัทฯ ตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย และประสงคที่จะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมี

บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมและมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน พนักงานจะไดรับการสงเสริม

ใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อการสรางคุณคาและดํารงความเปนเลิศในธุรกิจ 

 
5. ความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอม 

 
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอมสถานที่ทํางานของเรามีความเปนอยูที่ดีและจะธํารงรักษาไว

ซึ่งสภาพแวดลอมที่ดี บริษัทฯ จะกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 
6. ภาระหนาที่อันพึงปฏิบัติ 

 
บริษัทฯ เชื่อม่ันวา พนักงานทุกทานจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะรักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดย

สุจริตใจ และโดยไมหลีกเล่ียง 
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บริษัทฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนระยะเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติ

ที่ถูกตอง และมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณนี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจ 
 

9.8        การใชขอมูลภายใน 
 
นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 

(1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ 

และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 

59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับ

วันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน

หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจงใหผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในวาตองไมเปดเผยขอมูล

นั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินัย

เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิกจางและ

ดําเนินคดีในกรณีที่มีการกระทําผิดกฏหมาย 
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10. การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอกับระดับความเสี่ยง และเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของการปฏิบัติงาน 

 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ไดกําหนดใหมีวาระหลัก เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมตอการควบคุมภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการแกไข 

และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม เพียงพอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายใน เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวา การควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ไดรับการจัดการในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ มีสภาพแวดลอมและโครงสรางขององคกรที่เอื้ออํานวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่บริษัทฯ 

มุงหวัง ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม เพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการไดใหความสําคัญตอความซื่อสัตย สุจริต และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยในป 2549 

บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งมีหนาที่ใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกําหนดกรอบ 

และแนวทางใหมีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเสี่ยงอยางเปนระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดใหความสําคัญ

กับการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง และระบบปองกันตามความจําเปน เพื่อลดผลกระทบที่

อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการเชิญตัวแทนจากสายการ

ปฏิบัติงานแตละสายงาน มานําเสนอสิ่งที่ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ไดรับฟงถึงปญหา หรือขอขัดของในการปฏิบัติ ตลอดจนใหขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในป 2549 ไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งส้ิน 4 ครั้ง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนําระบบการบรหิารงานและประเมินผลทั้งองคกร (Balanced Scorecard) และ

ดัชนีวัดความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบงแยกหนาที่

ความรับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  บริษัทฯ ไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งใชเปนกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปองกัน และลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดทําระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพื่อใชในการ
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กําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติในแตละระดับไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัว และชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน สําหรับการปฏิบัติใหถูกตอง และสอดคลองกับกฎระเบียบของบริษัทฯ  มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ

ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสมในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการ ฯลฯ เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน  เชน ตองผานขั้นตอนการอนุมัติโดยผูไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น  

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาวตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐานการบัญชี 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมีระบบขอมูล และชองทางการสื่อสาร

ทั้งภายในและภายนอกองคกร อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถวน ถูกตอง และทันเวลา เพียงพอที่จะใชในการ

ตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น   ระบบดานการสื่อสารภายในนั้น  บริษัทฯไดใหขอมูลขาวสารที่จําเปนตอ

การดําเนินงานที่เพียงพอ และทันตอเหตุการณ โดยพนักงานทุกคนไดรับขอมูลขาวสารผานระบบ Intranet ของบริษัทฯ  ระบบ

การสื่อสารกับบุคคลหรือองคกรภายนอกนั้น  บริษัทฯมีระบบการติดตอส่ือสารที่มีการใหขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ  รวมทั้ง

จัดสงรายงานการดําเนินงานใหสถาบันตางๆ ตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ ตามกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับสง หรือนําขอมูลเขาสูระบบ มีการแบงแยกงานและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบ และ

อํานาจของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสารสนเทศการสื่อสารอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดสิทธิ์ในการ

เขาถึงขอมูล ไดเฉพาะผูมีหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้น 

5.การติดตามประเมินผล 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ  มีฝายตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว 

 

 

 



สวนที่ 2  บริษัททีอ่อกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 2 หนา 79 

11. รายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ  อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้ง
เปนไปตามมาตรฐานบัญชี  เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่เปนรายการที่เปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะ
กําหนดกรอบของรายการดังกลาวใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และจะนําเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกลาวเพื่อใหฝายจัดการสามารถดําเนินการทํารายการดังกลาวตาม
กรอบที่กําหนดตอไป 

อยางไรก็ตาม หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสิน
ที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาว
จะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ หรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ได
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

สําหรับรอบระยะบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีรายการระหวางกัน กับบุคคลที่เกี่ยวของ 
จํานวน   2 รายการ ดังนี้ 

บุคคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธกบั
บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ
ความจําเปน 

มูลคาของ
รายการระหวาง

กัน  
(ลานบาท) 

เง่ือนไข/นโยบายราคา 

รายการที่ 1 

นายทองมา 

วิจติรพงศพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการบริษทัฯ และผู

ถือหุนของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ เชาพ้ืนที่ในอาคาร

หลักสี่พลาซา ชั้น 10 ซึง่เปน

กรรมสิทธิ์ของนายทองมา 

วิจิตรพงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ต้ังสํานักงานใหญของ

บริษัทฯ  
 
 
 
 

 

2.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญญาเชาและบริการ ลงวันที่ 1 

ตุลาคม 2548 โดยจะเรียกเกบ็คา

เชา ต้ังแต 1 ตุลาคม 2548 – 30 

กันยายน 2549  ในอัตราเดือนละ 

146,008.80 บาท   

และ เดือนตุลาคม 2549 เปนตนไป 

คาเชาอัตราเดือนละ 255,348 บาท   

โดยอัตราคาเชาและคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราคาเชาและ
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บุคคลที่
เกี่ยวของ 

ความสัมพันธกบั
บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ
ความจําเปน 

มูลคาของ
รายการระหวาง

กัน  
(ลานบาท) 

เง่ือนไข/นโยบายราคา 

 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 2 

นายทองมา 

วิจติรพงศพันธุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริษทัฯ และผู

ถือหุนของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ เชาพ้ืนที่ในอาคาร

หลักสี่พลาซา ชั้น 10 ซึง่เปน

กรรมสิทธิ์ของนายทองมา 

วิจิตรพงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ต้ังสํานักงานใหญของ

บริษัทยอย (บริษัทเกสร

กอสราง) 

 
 
 
 
 
 

 
      

0.06 

คาบริการที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

และในเงือ่นไขที่ไมแตกตางจากที่

บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก 

โดยเทียบกับอัตราคาเชาพ้ืนที่และ

คาบริการที่บริษัทฯ เชากบัผูใหเชา

รายอื่น 

 

สัญญาเชาและสญัญาบริการ ลง

วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจะเรียก

เก็บคาเชาในอัตราเดือนละ 

7,200.00 บาท ต้ังแตเดือนตุลาคม 

2548 ถึง กันยายน 2549 เปนตนไป 

โดยอัตราคาเชาและคาบริการ

ดังกลาวเปนอัตราคาเชาและ

คาบริการที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

และในเงือ่นไขที่ไมแตกตางจากที่

บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก 

โดยเทียบกับอัตราคาเชาพ้ืนที่และ

คาบริการที่บริษัทฯ เชากบัผูใหเชา

รายอื่น 
 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณารายการระหวางกันที่ไดมีการเปดเผยขางตนและมี
ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนได
สวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไป
ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให
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ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว
จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสีย
จะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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12.    ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1  งบการเงิน 
 

12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
จากรายงานผูสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดตรวจสอบ งบการเงินประจํางวดปบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 2548 และ 2549 มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ อันประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
 
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  

งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดวย 
 
งบการเงินป 2547   ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 - วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

งบการเงินป 2548   ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2548 - วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินป 2549  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 - วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (งบการเงินรวม) 

งบดุล  

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2547 2548 2549 

งบดุล จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ  

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 136,763        1.6  1,433,678         14.6  401,848           4.3  

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย            

เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 19,437   0.2  45,818 0.5         46,613  0.5  

ลูกหนี้คางวดคางชําระ 3,489           0.0  7,732       0.1   11,513  0.1  

สินคาคงเหลือ 7,489,955   85.3  6,775,243 68.8  7,358,526  78.4  

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน  20,314 0.2  203,516     2.1  91,072                1.0  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 49,391               0.6  44,971             0.5         72,932                0.8  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,719,349     87.9  8,510,957 86.5  7,982,504  85.0 

สินทรัพยไมหมุนเวียน                    -                          -   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,037,343 11.8  1,150,389 11.7  1,201,577    12.8  

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน -     127,830 1.3  127,830       1.4  

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น – สุทธ ิ 26,569              0.3  53,660 0.5  74,244       0.8  

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,063,912      12.1  1,331,878    13.5  1,403,650             15.0  

รวมสินทรัพย 8,783,261 100.0  9,842,836 100.0  9,386,154  100.0  
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งบดุล (ตอ) (หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่  31  ธนัวาคม 

2547 2548 2549 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 1,072,250           12.2 670,875             6.8           317,248      3.4 

เจาหนี้การคา 365,578             4.2 345,128             3.5           437,336      4.7 

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน 476,004             5.4 -               -           207,935      2.2 

เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 270,231             3.1 799,756             8.1           220,875      2.4 

หุนกูระยะยาว 100,000  1.1 300,000  3.0   

เงินมัดจําจากลูกคา 309,024             3.5 288,991             2.9           166,581      1.8 

ภาษีเงินไดคางจาย 91,493             1.0 236,225             2.4             88,909      0.9 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 90,191             1.0 82,126             0.8           118,301      1.3 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 2,774,769        31.6 2,723,101        27.7        1,557,185   16.6 

หนี้สินไมหมุนเวยีน         

เงินกูยืมระยะยาว 1,928,345           22.0 849,872             8.6           491,397      5.2 

หุนกูระยะยาว 300,000             3.4 -               - -        -

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 2,228,345           25.4 849,872             8.6           491,397      5.2 

รวมหนี้สนิ 5,003,114        57.0 3,572,973        36.3        2,048,582   21.8 

สวนของผูถือหุน *         

ทุนเรือนหุน          

ทุนจดทะเบียน  1,700,000           19.4 2,232,500           22.7        2,232,500    23.8 

   

ทุนที่ออกและชําระแลว 1,700,000           19.4 2,125,000           21.6        2,173,850    23.2 

สวนเกินมูลคาหุน -  - 1,257,290           12.8        1,361,595    14.5 

กําไรสะสม         

- สํารองตามกฎหมาย 138,800             1.6 223,250             2.3           223,250      2.4 

- ที่ยังไมไดจัดสรร 1,941,347           22.1 2,664,316           27.1        3,578,845    38.1 

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 3,780,147           43.0 6,269,856           63.7        7,337,540    78.2 

สวนของผูถือหุนสวนนอย               -               - 6             0.0                    32      0.0 

รวมสวนของผูถือหุน      3,780,147           43.0      6,269,862           63.7        7,337,572    78.2 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,783,261         100.0 9,842,835         100.0        9,386,154  100.0 

* หมายเหตุ – บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของหุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2548
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งบกําไรขาดทนุ  
(หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่  31  ธนัวาคม 

2547 2548 2549 งบกําไรขาดทนุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายได 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย   4,868,151            99.9       7,620,788        99.8     8,181,061        99.7 

รายไดอื่น          3,338              0.1            14,101          0.2          22,746          0.3 

รวมรายได   4,871,489          100.0       7,634,889      100.0     8,203,807      100.0 

คาใชจาย       

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย   2,990,119            61.4       4,972,737        65.1     5,548,372        67.6 

คาใชจายในการขายและบริหาร      719,700            14.8          923,736        12.1     1,030,164        12.6 

รวมคาใชจาย   3,709,819            76.2       5,896,471        77.2     6,578,537        80.2 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   1,161,670            23.8       1,738,418        22.8     1,625,270        19.8 

ดอกเบี้ยจาย        45,891              0.9            87,927          1.2          47,231          0.6 

ภาษีเงินได      185,576              3.8          378,116          5.0        274,731          3.3 

กําไรหลังหักภาษีเงินได      930,203            19.1       1,272,375        16.7     1,303,308        15.9 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - - (5)            - (24) -       0.0 

กําไรสุทธิ      930,203            19.1       1,272,369        16.7     1,303,284        15.9 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาหุนละ 1 บาท)            0.64                 0.73               0.60  
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งบกระแสเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

งบกําไรขาดทนุ  2547   2548   2549  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสุทธิ      930,204    1,272,369        1,303,284  

รายการปรับปรุง       

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือและการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

(กลับรายการ)        29,932  (932)              1,291  

คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ -   -              1,896  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        -  -                 333  

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี        40,400         93,606           122,043  

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร             961              652  (2,619) 

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบรษิัทยอย -                  5  24  

ดอกเบี้ยจาย      113,758         87,927             47,231  

ภาษีเงินได      185,576       378,116           274,731  

   1,300,831    1,831,743        1,748,214  

การเปลี่ยนแปลในสินทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน    

ลูกหนี้คางวดคางชําระ 1,512  (4,243) (3,781) 

สินคาคงเหลือ (3,164,094) 802,573  (542,040) 

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน 69,581  (183,202) 112,444  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (19,098) 4,420  (28,294) 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น (24,574) (31,195) (25,902) 

เจาหนี้การคา 134,172  (20,450) 92,207  

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน (87,571) (476,004) 207,935  

เงินมัดจําจากลูกคา 42,576  (20,030) (122,410) 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 21,178  (6,190) 39,384 

จายภาษีเงินได (146,833) (233,385) (422,046) 

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมดําเนินงาน (1,872,320)   1,664,036        1,055,711  
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 
(หนวย: พันบาท) 

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

งบกระแสเงินสด  2547   2548   2549  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน

ลดลง (เพิ่มขึ้น) 35,292  (26,381) (795) 

ที่ดินอาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (583,836) (354,780) (175,762) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,266  7,404               8,572  

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (547,278) (373,757) (167,985) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,575,402  (401,375) (353,628) 

เงินกูยืมจากกรรมการลงลง (8,384) - -  

เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว 1,012,090  1,426,100  1,681,730  

เงินรับจากการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวสุทธิจากคาใชจายที่

เกี่ยวของ 312,000  1,682,290  153,156  

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (116,792) (1,975,048) (2,619,086) 

ชําระคืนหุนกู (100,000) (100,000) (300,000) 

เงินลงทุนของผูถอืหุนสวนนอย - 1  1  

จายดอกเบี้ย (113,292) (160,383) (92,974) 

จายเงินปนผล (319,240) (464,950) (388,756) 

เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,241,784  6,635  (1,919,557) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (177,814) 1,296,915  (1,031,830) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 314,577  136,763  1,433,678  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัปลายป 136,763  1,433,678  401,848  
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะทางการเงิน (โปรดดูคํานิยามในเอกสารแนบ 3) 
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 หนวย 
2547 2548 2549 

 อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio)  

           อัตราสวนสภาพคลอง(1) เทา                   2.8                   3.1                   5.1 

           อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(1) เทา                   0.1                   0.5                   0.3 

           อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด(1) เทา ( 0.8 )                   0.6                   0.5 

           อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา           1,146.8           1,358.3              850.2 

           ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน                   0.3                   0.3                   0.4 

           อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา                   0.5                   0.7                   0.8 

           ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน              713.1              516.4              458.5 

           อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา                   3.7                   8.4                11.2 

           ระยะเวลาชําระหนี้ วัน                98.5                43.0                32.1 

  Cash cycle วัน              614.9              473.7              426.8 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)  

           อัตรากําไรขั้นตน  รอยละ 38.6 34.7 32.2

  อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 23.9 22.8 19.9

           อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ (161.2) 95.7 65.0

           อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 19.1 16.7 15.9

           อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ 28.0 25.3 19.2

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)  

           อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 13.2 13.7 13.6

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 124.0 124.2 119.4

           อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย  รอยละ 68.9 82.0 85.3

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)  

           อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา                   1.3                   0.6                   0.3 

           อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา (35.8)                24.2                29.2 

           อัตราการจายเงินปนผล รอยละ 34.3 36.5 29.8
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 

ในการอานคําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควร

ศึกษาขอมูลทางการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการตรวจสอบแลว รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและ

ขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย ขอมูลทางการเงิน

ที่แสดงไวในตารางภายใตหัวขอนี้ เปนขอมูลภายใตงบการเงินรวม การวิเคราะหอัตราและมูลคา รวมทั้งขอมูลโดยเฉลี่ยใน

งบดุล เปนการคํานวณจากงบดุลรายป 

 
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 
 
 บริษัทฯ เปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอกชนประเภทบานเดี่ยว บานทาวเฮาสและอาคารชุด และถือ

เปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูที่มีรายไดระดับต่ําถึงปานกลาง  บริษัทฯเปนหนึ่งในผูประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพียงไมกี่รายที่มีการบริหารจัดงานการกอสรางดวยตัวเอง ทําใหสามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสรางทําให บริษัทฯ สามารถที่จะใชกลยุทธ

ทางดานราคาในการกําหนดราคาขายที่อยูอาศัยที่บริษัทฯ สรางไดต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น เมื่อเทียบกับที่อยูอาศัยใน

รูปแบบ ขนาด และทําเลที่ใกลเคียงกัน 
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยในป 2549  มีรายไดจํานวน  8,181.0 ลานบาท ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากป 2548 ซึ่งมีจํานวน 7,620.8 ลานบาท เทากับ 560.3 ลานบาท หรือเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4   ในป 2548 มี

รายไดเพิ่มขึ้นจากในป 2547 ซึ่งมีจํานวน 4,868.2 ลานบาท  เทากับ  2,752.6 ลานบาท  หรือเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 56.5 
 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2549  เทากับ 1,303.3  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิป 2548 ซึ่งมีจํานวน  1,272.4 

ลานบาท เทากับ 30.9 ลานบาท หรือเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 และใน ป 2548 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2547 ซึ่งมีจํานวน 

930.2  ลานบาท เทากับ 342.2 ลานบาท หรือเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 36.8  

 
รายไดรวมของบริษัทฯ 
 

รายไดหลักของบริษัทฯ เปนรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 สวนคือ รายไดจากการ

ขายบานทาวนเฮาส ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และรายได

จากการขายบานทาวนเฮาสที่ไมไดรับการสงเสริมการการลงทุนจาก BOI รายไดจากการขายบานเดี่ยว และรายไดอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพย โดยที่รายไดจากการขายบานทาวนเฮาสทั้ง 2 สวนทั้งที่ไดรับการสงเสริม และไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุนจาก BOI จะมาจากโครงการ “บานพฤกษา” เปนหลัก สําหรับรายไดจากการขายบานเดี่ยวจะมาจาก

โครงการ “ภัสสร”  และ “ พฤกษาวิลเลจ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายไดอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพยอีก

ดวย  

รายไดรวมของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรายไดรวมของบริษัทฯ ในป  

2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 8,203.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 568.9 ลานบาท หรือรอยละ 7.5 จากรายไดทั้งหมด

ของป 2548 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาส โดยในป 2549 บริษัท
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มีรายไดจากโครงการบานทาวนเฮาสเพิ่มขึ้นจํานวน 584.9 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 13.7 ขณะที่โครงการบาน

เดี่ยวลดลงจํานวน 30 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ  0.9 เม่ือเทียบกับป 2548  
 
 สําหรับป 2548  นั้นมีรายไดเทากับ 7,634.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดรายไดรวมจํานวน 4,871.5 ลานบาท ในป 

2547 เทากับ2,763.4 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 56.7 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายไดที่มาจากการที่

บริษัทฯ เปดตัวโครงการใหมในตลาดบานทาวนเฮาสอยางตอเนื่อง และการเปดตัวของโครงการรูปแบบใหมในรูปแบบของ

บานเดี่ยว ทําใหบริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสและบานเดี่ยวไดเพิ่มขึ้น โดยในป 2548 บริษัทฯ สามารถโอน

กรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสไดจํานวนทั้งส้ิน 5,041 หลัง เพิ่มขึ้น 77 หลัง หรือคิดเปนรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับป 2547 และ

สามารถโอนกรรมสิทธิ์บานเดี่ยวได 1,093 หลัง เพิ่มขึ้น 726 หลัง หรือคิดเปนรอยละ 197.8  เมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งเหตุผล

ดังกลาวทําใหรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 481.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 และจากโครงการ

บานเดี่ยวเพิ่มขึ้น 2,270.40 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 212.4   เม่ือเทียบกับป 2547  
 
หากพิจารณาในเชิงสัดสวน รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายบานทาวนเฮาส โดยในป 2547 2548 และ 

2549 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดของการขายบานทาวนเฮาสทั้งที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตรา

รอยละ 77.5 รอยละ 55.8 และรอยละ 59.2 สวนที่เหลือ คือรายไดที่มาจากบานเดี่ยว ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 22.0 รอย

ละ 43.8 และรอยละ 40.4 ของรายไดอสังหาริมทรัพยในป 2547 2548 และ 2549 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสัดสวนบาน

เดี่ยวนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสินคาประเภทบานเดี่ยวเพิ่มขึ้นภายใตชื่อ “ภัสสร” และ 

“พฤกษาวิลเลจ”  

 

รายไดจากการขายบานทาวนเฮาส 
 

รายไดจากการขายบานทาวนเฮาสประกอบดวย รายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

จาก BOI และรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจาก

การขายบานทาวนเฮาสจํานวน 4,840.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2548 เทากับ 584.9 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ

เพิ่มขึ้น  13.7  ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสจํานวน 4,255.9 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2547 

เทากับ 481.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 12.8%  หากพิจารณาในเชิงสัดสวนรายไดจากการขายบาน

ทาวนเฮาสที่มาจากในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  โดยในป 2547  2548 และ 2549 มีสัดสวนรายไดจาก

สวนดังกลาวในอัตรารอยละ 60.1 รอยละ 45.0 และรอยละ 41.8 ของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสรวมตามลําดับ 
 

ในป 2549  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI  จํานวน 2,021.1 ลาน

บาท  เพิ่มขึ้นจากป 2548เทากับ  107.8 ลานบาท  หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ในป 2548 เปนรายไดจากการ

ขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวน 1,913.3 ลานบาท ลดลงจากป 2547  353.4  ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 15.6    การเพิ่มขึ้นของรายไดในสวนนี้ในป 2549 เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมของบาน

พฤกษาอยางตอเนื่องโดยยังคงเนนการดําเนินโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสิรมการลงทุน BOI  ทําใหบริษัทฯ 

สามารถโอนกรรมสทิธิ์บานทาวนเฮาสประเภทดังกลาวในโครงการตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากบริษัทฯ จะขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ที่มีราคาขายไมเกิน 600,000 บาท 

แลว บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  ในโครงการบานพฤกษา โดย

รายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  ในป  2549 จํานวน 2,819.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
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477.1 ลานบาท  หรือรอยละ 20.4 เม่ือเทียบกับป 2548   และในป 2548 มีรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไมไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวนเทากับ  2,342.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น  834.8 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนเพิ่มขึ้นรอย

ละ 55.4  เมื่อเทียบกับป 2547  และ การเพิ่มขึ้นสวนใหญของรายไดในสวนนี้เปนผลมาจากการขายบานทาวนเฮาสุรนใหม 

ๆ  ที่ราคาเกิน 600,000 บาทในโครงการตาง ๆ เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งบานแฝดซึ่งไดรับความนิยมมากขึ้นในกลุมลูกคา

ของบริษัทฯ  
 
รายไดจากการขายบานเดี่ยว 
 

บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการพัฒนาโครงการบานเดี่ยวภายใตชื่อ “ภัสสร”  และ “ พฤกษาวิลเลจ”  โดยป 2549 บริษัท

ฯ มีรายไดจากการขายบานเดี่ยวจํานวน 3,309.1 ลานบาท ลดลง 30.0 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.9 

จากป 2548 และในป  2548 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายบานเดี่ยวจํานวน 3,339.10 ลานบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้น 2,270.4 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 212.4 จากรายไดจากการขายบานเดี่ยวในป 2547  
 

บริษัทฯ ยังคงมีเปาหมายที่ตองการขยายฐานรายไดลูกคาบานเดี่ยวระดับกลางถึงกลางบน  แตเนื่องจากปจจัย

ทางเศรษฐกิจในป  2549 ตลอดจนภาวะการแขงขันในตลาด  รวมทั้งตนทุนที่สูงขึ้นของบานเดี่ยว  ทําใหการขยายตัวของ

รายไดบานประเภทดังกลาวคอนขางจํากัด โดยเฉพาะบานเดี่ยวขนาดใหญที่ราคาเกิน 5 ลานบาทตอหลัง  ที่มีปญหากําลัง

ซื้อหดตัวลงอยางมากแตบริษัทฯก็ไดปรับกลยุทธโดยออกผลิตภัณฑบานเดี่ยวขนาดเล็กในชื่อ  พฤกษาวิลเลจ   เพื่อมา

สนองตอบตอความตองการลูกคาในกลุมบานเดี่ยวนี้  ซึ่งก็ประสบความสําเร็จดวยดี 
 
รายไดอื่นที่เกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพย 
 

รายไดอื่นที่เกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการยกเลิกสัญญา รายได

จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา รายไดจากการขายอาคารชุด และรายไดจากการขายที่ดินเปลา ในป 2549 รายไดอื่นที่

เกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพยมีจํานวนเทากับ 31.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน  5.3 ลานบาทหรือรอยละ 20.5 

จากป 2548   การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการขายที่ดินเปลาโครงการพฤกษาริมคลอง 3   และการ

เพิ่มขึ้นของรายไดจากการเลิกสัญญา และรายไดจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา  
 

สําหรับป 2548 รายไดอื่นที่เกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 25.8 เพิ่มขึ้น 0.8 ลานบาท หรือรอยละ 

3.8 ลานบาท จากป 2547     
 
รายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการขายอสังหาริมทรัพย 
 

รายไดอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินไดจากรายไดคาเชา  กําไรจากการขายสินทรัพย  และรายไดจากดอกเบี้ย

รับ    รายไดอื่นในป 2547 2548 และ 2549 คิดเปนจํานวน 3.3 ลานบาท 14.1 ลานบาท และ 22.8 ลานบาท ตามลําดับ 

การเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นในป 2549   เกิดจากรายไดจากดอกเบี้ยรับ  รายไดคาเชา  กําไรจากการขายสินทรัพย  กําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน  และ รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น    

 
คาใชจาย 
 

คาใชจายของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยของทั้งบานทาวนเฮาสและบานเดี่ยว และ

คาใชจายในการขายและบริหาร  (ซึ่งประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
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คาธรรมเนียมการโอนและคาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใชจายในการขายและบริหารอื่น  )คาใชจายทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 

2547 2548 และ 2549 มีจํานวนเทากับ 3,709.8 ลานบาท 5,896.5 ลานบาท และ 6,578.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 

2549 คาใชจายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 682.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.6 จากป 2548  ในป 2548  

บริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจํานวน 2,186.7  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 58.9  ซึ่งโดยสวนใหญเปนเพราะ

การเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เชน ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย , คาธรรมเนียมการโอน

และภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ 

 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  
 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยประกอบดวย คาซื้อที่ดิน คาถมดิน คากอสรางบาน  คากอสรางสาธารณูปโภค 

คาใชจายในการบริหารที่โครงการ และคาดอกเบี้ย  
 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยในป  2547 2548 และป 2549  บริษัทมีตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 

2,990.1 ลานบาท 4,972.7 ลานบาท และ 5,548.4 ลานบาท ตามลําดับ  ป 2549 เพิ่มขึ้น 575.6 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรา

การเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6   จากป 2548   ป 2548  ซึ่งตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2548 เพิ่มขึ้น 1,982.6 หรือคิด

เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 66.3  จากในป 2547 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวสอดคลองกับอัตรา

การเจริญเติบโตของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ  
 

หากพิจารณาในเชิงสัดสวน ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยในป 2547  2548 และ 2549  คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.4  

รอยละ 65.1 และรอยละ 67.6  ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นเนื่องจากในชวงที่ผานมา ราคา

วัสดุกอสรางและคาแรงงานไดปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งในการกอสรางจําเปนตองมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ทั้ง

วิศวกรและผูควบคุมการกอสราง ตลอดจนแรงงานเพื่อชวยในการกอสราง ซึ่งมีตนทุนที่สูงขึ้นตลอดมา แตบริษัทมิไดปรับ

ราคาขายเพิ่มขึ้นในปที่ผานมา 
 
              อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจาง โดยทําการประมูลและกําหนดราคาทั้งป  ดังนั้น
บริษัทฯ จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการปรับขึ้นราคาของวัสดุในการกอสรางรวมทั้งไดเร่ิมปรับราคาขายในโครงการใหม ๆ 
ซึ่งจะทําใหอัตราตนทุนดังกลาวตองลดลงในอนาคต 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร  
 

คาใชจายในการขายและบริหารในป  2547 2548  และป 2549   มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 719.7 ลานบาท 923.7 ลาน

บาท และ 1,030.2  ลานบาทตามลําดับ 
 

สําหรับป 2549 คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 106.4 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 
จากป 2548   สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ไดแก คาโฆษณาและประชาสัมพันธซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
กอน 9.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2  รวมถึงคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการโอนที่เพิ่มขึ้น 17.9 ลานบาท 
อันเปนผลโดยตรงจากยอดรายไดอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ  ไดเปดโครงการบานเดี่ยว บานทาวนเฮาส และ
โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มในป 2549 จํานวนทั้งส้ิน 17 โครงการ  นอกจากนี้ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานไดเพิ่มขึ้น 42.8 
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ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9 จากการการลงทุนปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
วามสามารถค

 
 และประสิทธิภาพเพื่อใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว 

 ในป 2548 คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 204.0 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 28.4  

จากป 2547   ซึ่งเปนคาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 84 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 56.9 ซึ่งเกิดจากจํานวน

พนักงานที่เพิ่มขึ้น  การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานใหสอดคลองกับสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดอสังหาริมทรัพย  การ

จายเงินโบนัสพนักงานที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น และผลประโยชนอื่น ๆ ของพนักงาน  และการเพิ่มขึ้นของคาภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คาธรรมเนียมการโอน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได เทากับ 94.9 ลานบาท และ 14.5 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น

รอยละ 59.1 และ 36.9 ตามลําดับ 
 

หากพิจารณาในเชิงสัดสวน คาใชจายในการขายและบริหารในป 2547 2548  และป 2549   คิดเปนรอยละ 14.8 

รอยละ 12.1 และ รอยละ 12.6   เม่ือเทียบกับยอดรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ 
 
กําไรสุทธิ 
 
 บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง โดยในป 2547 2548  และป 2549   บริษัทฯ มีกําไร

สุทธิทั้งส้ินเทากับ 930.2 ลานบาท 1,272.4 ลานบาทและ 1,303.3 ลานบาทตามลําดับ   
 

สําหรับป2549  กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 30.9 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.4 ของกําไรสุทธิป 2548 ซึ่งเกิด

จากการรายไดอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  แตอัตราตนทุนขายอสังหาริมทรพัย

และคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิลดลง 
 

ในป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 342.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 

36.8 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายไดที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งในสวนของบานทาวนเฮาส และบานเดี่ยว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจากการขายบานเดี่ยวซึ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นถึงรอยละ 212.4  
 

ในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.64 บาท 0.73 บาท และ 0.60 บาท ตามลําดับ  
 
12.2.2 ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 
 
 สินทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวในเงินผากออมทรัพย 

เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน สินคาคงเหลือ เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-

สุทธิ และสินทรัพยอื่น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  9,386.2 ลานบาท ลดลงจํานวน 456.6 ลานบาท หรือลดลง

ในอัตรารอยละ 4.6  จากป 2548  เนื่องจากบริษัทฯ ไดลดการถือครองเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสด เพื่อนําไปชําระ

เงินกู ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ เนื่องจากการซื้อที่ดินมาทําโครงการเพิ่มสําหรับโครงการในป 2550 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 9,842.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,059.6 หรือเพิ่มขึ้น

ในอัตรารอยละ 12.1 จากยอดสินทรัพย ณ ส้ินป 2547 ซึ่งมีจํานวน 8,783.3 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด เนื่องจากการเพิ่มทุน   และที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรใน

โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ  มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวน 1,433.7 เพิ่มขึ้นจํานวน

1,296.9 ลานบาท จาก ณ ส้ินป 2547 เปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ที่ดีขึ้น  และการเพิ่มทุนในเดือน ธันวาคม 2548 ซึ่งกระแสเงินสดดังกลาวไดถูกหักลบบางสวนดวยการเพิ่มขึ้นของ

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และ การจายเงินปนผลแกผูถือหุน 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีทั้งส้ินจํานวน 401.8 ลานบาท ลดลงจากณ ส้ินป 

2548 จํานวน 1,301.8 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการจายชําระคืนเงินกู และหุนกู  และการจายเงินปนผล   ซึ่งการ

ลดลงของกระแสเงินสดดังกลาวถูกหักกลบบางสวน โดยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ   
 
สินคาคงเหลือ 
 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ จํานวน 7,358.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 538.3 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา

รอยละ 8.6 จากป 2548  การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและบานระหวางพัฒนาจํานวน 886.1 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 258.4 จากป 2548  และการเพิ่มสูงขึ้นของวัสดุกอสรางคงเหลือจํานวน 139.9 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 114.8 การเพิ่มขึ้นของที่ดินและบานระหวางการพัฒนานี้เปนไปตามกลยุทธของบริษัทฯ ซึ่งมีการ

พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการซื้อที่ดินใหมเขามาในปลายป 2549 เพื่อใชในการเปดโครงการใหมในป 

2550 
 

ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือเปนจํานวน 6,775.2 ลานบาท  ลดลงเทากับ 714.7 ลานบาท หรือรอยละ 

9.5 เม่ือเทียบกับสินคาคงเหลือ ณ ป 2547  เนื่องจากบริษัทฯ ไดประสบความสําเร็จในการบริหารงานกอสรางที่ใช

ระยะเวลาสั้นลง และทําการกอสรางตามผังที่ทําการขาย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการจองกับการโอนบานใหส้ันลง เพื่อ

ลดภาระของบานสรางเสร็จในสินคาคงเหลือ 
 
 

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน 
 

บริษัทฯ มีเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 20.3 ลานบาท 203.5 ลานบาท และ 

91.1  ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งยอดเงินมัดจําคาซื้อที่ดินดังกลาวเปนยอดคงคางสิ้นงวด ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอด

คงคางดังกลาวเปนไปตามจังหวะเวลา โอกาสและลักษณะของธุรกรรมการซื้อที่ดินของบริษัทฯ ในชวงใกลส้ินงวดบัญชี ซึ่ง

จะปรากฏเปนยอดคงคางดังกลาว 
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สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินทดรองจาย คาใชจายจายลวงหนา เงินมัดจํา เปนตน บริษัทฯ มีสินทรัพย

หมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 49.4  ลานบาท  45.0 ลานบาท และ 72.9 ลานบาท ตามลําดับ 

ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนอื่นดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการเติบโต

ของบริษัท 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,201.6 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 51.2 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 จากป 2548 เปนการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,150.4 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 

113.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากป 2547 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการโอนงานระหวางกอสราง เครื่องจักร 

และอุปกรณที่เกิดจากการกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ที่กอสรางและติดตั้งแลวเสร็จเขาเปน

อาคาร และเครื่องจักร ในป 2548 

 

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549  บริษัทฯ มีที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 127.8  ลาน  ซึ่งรายการ

ดังกลาวเปนที่ดินที่บริษัทฯ ใหเชา และไดมีการยกเลิกสัญญาเชาจากผูเชาในเดือนมีนาคม 2548 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยอื่นประกอบดวย สินทรัพยไมมีตัวตน  ลูกหนี้จากการเชาซื้อ  ซอฟทแวร และเงินประกันตาง ๆ บริษัทฯ มี

สินทรัพยอื่น ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 26.6 ลานบาท 53.7 ลานบาท และ 74.2  ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง

สินทรัพยอื่นดังกลาวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยซอฟทแวรการวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร 

(Enterprise Resource Planning) และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาว เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
 
หนี้สิน 
 

หนี้สินของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

เจาหนี้การคา เจาหนี้คาซื้อที่ดิน เงินมัดจําจากลูกคา  ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น  เงินกูยืมระยะยาว  หุนกู

ระยะยาว  และหนี้สินอื่น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 2,048.6 ลานบาท  ลดลง 1,524.4 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 42.7 จากป 2548  หนี้สินรวมที่ลดลงเปนผลมาจากการการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
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จากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว และหุนกูระยะยาว จํานวน 1,591.0  

ลานบาท 
 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 3,573 ลานบาท ลดลง 1,430.1 ลานบาท หรือ

เทากับรอยละ 28.6 ทั้งนี้เปนการลดลงเนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้คาซื้อ

ที่ดิน และเงินกูยืมระยะยาว 401.4 , 476.0 และ 548.8 ลานบาท ตามลําดับ 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

ณ ส้ินป  2548 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเปนจํานวน 670.9 ลานบาท ลดลง 401.4 ลาน

บาท ลดลงอัตรารอยละ 37.4 จากป 2547 และณ ส้ินป 2549 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเปนจํานวน 

317.2 ลานบาท ลดลง 353.6  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 52.7  จากป 2548 ซึ่งการลดลงดังกลาวเกิดจากการ

ชําระเงินกูระยะสั้น 

 

เจาหนี้การคา 
 

เจาหนี้การคาของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง ผูรับเหมารายยอย เปนตน 

บริษัทฯ มีเจาหนี้การคา ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 365.6 ลานบาท 345.1 ลานบาท และ 437.3 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานกอสรางที่บริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ

ธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหมเปนจํานวนมาก 

 

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 
 

บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อที่ดิน ณ ส้ินป 2547 และ 2549  เปนจํานวน 476.0 ลานบาท และ207.9 ลานบาท   ซึ่ง

เจาหนี้คาซื้อที่ดินดังกลาวเปนยอดคงคางสิ้นงวด ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดคงคางดังกลาวเปนไปตามจังหวะเวลา 

โอกาสปริมาณ และลักษณะของธุรกรรมการซื้อที่ดินของบริษัทฯ ในชวงใกลส้ินงวดบัญชี ซึ่งจะปรากฏเปนยอดคงคาง

ดังกลาว ทั้งนี้ ในป 2547 และป 2549 บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการใหมเปนจํานวนมาก จึงมีธุรกรรมการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 

จึงทําใหเจาหนี้คาซื้อที่ดินคงคาง ณ วันส้ินงวดเพิ่มขึ้น 

 

เงินมัดจําจากลูกคา 
 

ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ เงินมัดจําจากลูกคาเปนจํานวน 289.0 ลดลง 20.0  ลานบาท หรือรอยละ 6.5  ของป 2547 

และในป 2549 บริษัทฯ มีเงินมัดจําจากลูกคาเปนจํานวน 166.6 ลานบาท ลดลง 122.4 ลานบาท หรือรอยละ 42.4 จากป 

2548    ซึ่งเงินมัดจําจากลูกคานี้เปนเงินที่ลูกคานํามาชําระเปนคาจอง คาทําสัญญา  

 

ภาษีเงินไดคางจาย 
 

บริษัทฯ มีภาษีเงินไดคางจาย ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 91.5 ลานบาท 236.2 ลานบาท และ 

88.9   ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งในป 2549 ภาษีเงินไดคางจายไดลดลงจากป 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายภาษีเงินได
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ระหวางปไปแลวสวนหนึ่งและไดมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์บานในสวนที่ไมไดรับการลงทุนจาก 

BOI ไวแลวจํานวนหนึ่ง 

 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบดวยเจาหนี้เงินประกัน คาแรงรายวันคางจาย คาใชจายคางจายตาง ๆ เปนตน บริษัท

ฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2547 2548 และ 2549 เปนจํานวน 90.2 ลานบาท 82.1 ลานบาท และ 118.3 ลานบาท 

ตามลําดับ  

 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
 

หนี้สินไมหมุนเวียนซึ่งประกอบดวยเงินกูระยะยาว และ หุนกูระยะยาว  ณ  31 ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีหนี้สิน
ระยะยาวเปนจํานวน 491.4 ลานบาท ลดลง 358.5 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 42.2 จากป 2548  จะเห็นวา
หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทฯ  ลดลงอยางตอเนื่อง  จากการชําระคืนเงินกูระยะยาว และสวนหนึ่งโอนเปนหนี้สินหมุนเวียน
ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปแลว ดังนั้น ยอดหนี้สินไมหมุนเวียนคงเหลือ ณ ส้ินปเปนเงินกูที่ครบกําหนดหลังจาก 1 ป
แตไมเกิน 5 ป และ ณ ส้ินป  2548  หนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 849.9 ลานบาท ลดลงเทากับ 1,378.4 ลานบาท หรือรอย
ละ  61.9  จากหนี้สินไมหมนุเวียนป 2547  

 
สวนของผูถอืหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนทั้งส้ิน 7,337.6 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 1,067.7 ลาน

บาท  หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.0 จากป 2548 การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุจากกการชําระทุนจดทะเบียนเพิ่ม 

34.8 ลานบาท และจากการขายหุนสวนเกิน  การใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 14.1 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีทุน

จดทะเบียนที่ชําระแลวเปน 2,173.9 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 104.3 ลานบาท และกําไรสะสมที่ยังไมได

จัดสรรเพิ่มขึ้น 914.5 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 388.8 ลานบาท 
 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 6,269.9 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 2,489.8 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 65.9 จากป 2547 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการเรียกชําระทุนจดทะเบียนเพิ่ม 

425 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเปนจํานวน 2,125 ลานบาท  สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 1,257.3 

ลานบาท และกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้นจากป 2547 723.0 ลานบาท และในป 2548 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 

465.0 ลานบาท  

 
งบกระแสเงินสด 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1,031.8 ลานบาท โดยในป 

2548 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1,296.9  ลานบาท และในป 2547  บริษัทฯ มียอดเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเปนจํานวน 177.8 ลานบาท   การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดในแตละปมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
 
ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,055.7 ลานบาท  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก

สินทรัพยดําเนินการเพิ่มขึ้น  487.6  ประกอบดวย สินคาคงเหลือ, สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น 542.0 ลานบาท  54.2 ลานบาท 

ตามลําดับ  และมีเงินมัดจําคาซื้อที่ดินลดลง 112.4  และ อีกสวนหนึ่งเกิดจากหนี้สินจากการดําเนินการลดลง  204.9 ลาน

บาท ประกอบดวย เงินมัดจําจากลูกคา หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 122.4 ลานบาท  422.0 ลานบาท   และ เจาหนี้การคา ,

เจาหนี้คาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น   92.2 ลานบาท และ 207.9 ลานบาท ตามลําดับ   และมีกระแสเงินสดสวนหนึ่งถูกบวกกลับดวย

กําไรสุทธิของบริษัทฯ คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี  ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  จํานวน 1303.3 ลานบาท 122.0

ลานบาท 47.2 ลานบาท 274.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 
ในป 2548  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,664.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,536.3 ลาน

บาท จากป 2547   ซึ่งเกิดจากสินคาคงเหลือลดลงจํานวน 802.4 ลานบาท ขณะที่ในป 2547 สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 

3,164.1 ลานบาท และกระแสเงินสดสวนหนึ่งจากกําไรสุทธิของบริษัท และบวกกลับดวยคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัด

จายจํานวน 1,272.4 ลานบาท และ 93.6 ลานบาทตามลําดับ และการลดลงของเงินมัดจําที่ดินและเจาหนี้คาซื้อที่ดิน 183.2 

ลานบาท และ 476.0 ลานบาทตามลําดับ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
 

เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ สําหรับป 2547 2548 และป 2549 มีจํานวนเทากับ 547.3 

ลานบาท 373.8 ลานบาท และ 168.0 ลานบาทตามลําดับ สําหรับในป 2547 และป 2548 บริษัทฯ ลงทุนกอสราง

โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปจํานวน 512.6 ลานบาทและ 288.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยโรงงาน

ดังกลาวจะชวยในการกอสราง บานเดี่ยว และบานทาวนเฮาส ใหเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และในป 

2549 บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยถาวร 175.8 ลานบาท  ซึ่งเปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ 122.4 ลานบาท   

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

ในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งส้ิน 2,241.8 ลานบาท 6.6 ลานบาท 

และ (1,919.6 ) ลานบาท ตามลําดับ  ในป 2548 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 6.6 ลานบาท 

เนื่องจากบริษัทไดรับเงินจากเงินกูยืมระยะยาว 1,426.1 ลานบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน จํานวน 1,682.3 ลานบาท 

และไดชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 401.3 ลานบาท ชําระคืนเงินกูและหุนกูระยะยาว 

จํานวน 1,975.0 ลานบาท และ 100 ลานบาท จายดอกเบี้ย 160.4 ลานบาท และจายเงินปนผล 465.0 ลานบาท  
 

ในป 2549 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,919.6 ลานบาท การใชไปของเงินสดสุทธิที่ได
จากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2549 นั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเปนจํานวน 353.6 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 2,619.1 ลานบาท ชําระคืนหุนกู 300 ลานบาท การจาย
ดอกเบี้ยและจายเงินปนผล จํานวน 92.9 ลานบาท และ 388.8 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมีการกูยืมเงินระยะยาวเขามาเปน
จํานวน 1,681.7 และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 153.2 ลานบาท 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเทจ็ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล

ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31  ธันวาคม  25489  

ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว   ขาพเจาได

มอบหมายให นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ         

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 

ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  ประธานกรรมการบริหาร   

นายณรงค  มาณวพัฒน  กรรมการบริหาร   

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต  กรรมการบริหาร   

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กรรมการบริหาร   

นางรัตนา  พรมสวัสดิ์  กรรมการบริหาร   

นายปยะ  ประยงค  กรรมการบริหาร   

 ช่ือ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  ประธานกรรมการบริหาร   

นายณรงค  มาณวพัฒน  กรรมการบริหาร   

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต  กรรมการบริหาร   
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ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กรรมการบริหาร   

นางรัตนา  พรมสวัสดิ์  กรรมการบริหาร   

นายปยะ  ประยงค  กรรมการบริหาร   

 

ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กรรมการบริหาร   

 

 
ชื่อ 

 
 

ตําแหนง 
 

 
ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กรรมการบริหาร   

 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 

 “ ขาพเจา    ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม    ตําแหนง         ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย

วีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      ประธาน



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 3  

  
   

 

 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

            ( ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม   ) 

 

 

 

 

 ลงชื่อ     กรรมการบริหาร 

      ( นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ

บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง

แจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจาได

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ   

นาย นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 4  

  
   

 

 

ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

นายอดุลย จันทนจุลกะ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

ศาสตราจารย เกียรติคุณ  

 ดร. ตรึงใจ   บูรณสมภพ 

 กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการ   

 
ชื่อ 

  
ตําแหนง 

  
ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ     

    

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค 

  

กรรมการบริหาร 

 
 

 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“ ขาพเจา            นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์       ตําแหนง              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  . 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย

วีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   

      (  นายวี ร ะชั ย งามดีวิไลศักดิ์ ) 

 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 5  

  
   

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ     กรรมการบริหาร 

          ( นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา             นายอดุลย จันทนจุลกะ  ตําแหนง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย

วีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   

          ( นายอดุลย จันทนจุลกะ ) 

 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 6  

  
   

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ     กรรมการบริหาร 

         ( นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา  ศาสตราจารย เกียรติคุณ  ดร. ตรึงใจ   บูรณสมภพ  ตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย

วีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                             กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                

       (ศาสตราจารย เกียรติคุณ  ดร. ตรึงใจ   บูรณสมภพ) 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 7  

  
   

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                 กรรมการบริหาร 

                                                      ( นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา             นายครรชิต  บุนะจินดา                         ตําแหนง                 กรรมการ                                        . 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นาย

วีระ  ศรีชนะชัยโชค  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                       กรรมการ 

                                                               ( น า ย ครรชิต  บุนะจินดา) 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนที่ 3  หนา 8  

  
   

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ          กรรมการบริหาร 

          ( นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ) 

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
1.  ขอมูลแสดงวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุนที่ถือ และประสบการณทํางานของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 15 มกราคม 2550 
     

ลําดับที่ 1  

ชื่อ-สกุล ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

อาย ุ 55 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.02 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

การศึกษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdum, Netherlands 

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdum, Netherlands 

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdum, Netherlands 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน  สถาบันพัฒนาการออม 

ประธานประจําประเทศไทย  กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน (ประทศไทย) จํากัด  

ประธานกรรมการ  บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประธานบริหาร (กิติมศักดิ์)  กลุมบริษัท คอทโก 

ที่ปรึกษา (กิติมศักดิ์)  โรงแรมเซนจูรี่พารค 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีพีท ี ปโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

นายกสมาคม  สมาคมกองทุนสํารองเลีย้งชีพ   

กรรมการ ธนาคาร Asia Commercial Bank, ประเทศเวียดนาม 

กรรมการ บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จํากัด 

กรรมการ คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการซินโครตรอนแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร        

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวทิยาลัยขอนแกน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

กรรมการ หลักสูตร ปรม. และ ปศส. สถาบันพระปกเกลา 

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 2 

ลําดับที่ 1 (ตอ) ที่ปรึกษา บริษัท เอแคป แอคไวเซอรรี่ จํากัด (มหาชน)  
  

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน สมาชิก และ ประธานคณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

สมาชิก   สภารางรัฐธรรมนูญ 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2544-2546  กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ทีทแีอนดที จํากัด (มหาชน) 

ป 2540-2544  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

ป 2538-2540  ผูชวยผูจัดการใหญ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ป 2534-2537  ผูอํานวยการสํานักผูวาการ  ธนาคารแหงประเทศไทย 

ป 2530-2533  Economist, Exchange and Trade Relations Department, International Monetary Fund, Washington DC 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 18/2002 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  
ลําดับที่ 2  

ชื่อ-สกุล นายทองมา วจิิตรพงศพันธุ 

อาย ุ 49 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 62.20 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวัสดิ์ 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการ 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด  

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2541-2547   กรรมการผูจดัการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด (ปดกิจการเมื่อวันที ่28 มกราคม 2548) 

ป 2528-2544   ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด สยามเอน็จิเนียริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 51/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

  

  



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 3 

ลําดับที่ 3  

ชื่อ-สกุล นายณรงค มาณวพัฒน 

อาย ุ 55 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.07 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2547-2548   รองประธานบริหาร (ปฏิบัติการ)  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  

ป 2540-2547   กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจเินียริ่ง จาํกัด 

ป 2532-2540   กรรมการ/กรรมการบริหาร / ผูจัดการฝายกอสราง  บริษัท ฟลิปป ฮอลสแมนน (ไทย) จํากัด 

ป 2523-2531  ผูจัดการโครงการ  บริษัท การบินไทย จํากัด 

ป 2517-2523   วศิวกรโครงการ / วศิวกรสนาม  บริษทั พระนครกอสราง จํากัด 
การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
ลําดับที่ 4  

ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 

อาย ุ 38 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.03 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกจิ (รักษาการ) / ผูชวยกรรมการผูจดัการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอนัดับ 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต 

 

ป 2545-2548  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ลลิลพร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

ป 2542-2545  ผูจัดการฝายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  บริษทั ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 4 

ลําดับที่ 4 (ตอ) ป 2536-2542  ผูจัดการฝายการตลาดและพัฒนาธรุกิจ  บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 56/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Accreditation Program – DAP 1/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  
ลําดับที่ 5  

ชื่อ-สกุล นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 

อาย ุ 47 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.02 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชแีละการเงิน 

การศึกษา ปริญญาโท (บัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี (บัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต 

ลําดับที่ 7 (ตอ) 

ป 2548-2549   กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษทั อยุธยา อลอิันซ ซี.พี. จํากัด (มหาชน) 

ป 2546-2548   กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการฝายการเงิน บริษัท อยุธยา อลิอนัซ ซ.ีพี. จํากัด (มหาชน) 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 71/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
ลําดับที่ 6  

ชื่อ-สกุล นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 

อาย ุ 46 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 3.92 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร นองสาวนายทองมา วิจติรพงศพันธุ 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

การศึกษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร) / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด 

ประสบการณหลกัในอดีต 

 

ป 2546-2548   ที่ปรึกษาฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

ป 2541-2547   กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จาํกัด (ปดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 5 

ลําดับที่ 6 (ตอ) ป 2536-2546   ผูจัดการฝายการเงนิ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

ป 2529-2544   ผูจัดการฝายการเงนิ หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนยีริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 52/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

  
ลําดับที่ 7  

ชื่อ-สกุล นายปยะ ประยงค 

อาย ุ 37 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.04 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางบานทาวนเฮาส 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546  ผูจดัการฝายการผลิต  หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจเินียริ่ง 

ป 2545  ผูชวยกรรมการ  หางหุนสวนจํากัด สยามเอน็จิเนียริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 59/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
ลําดับที่ 8  

ชื่อ-สกุล นายครรชิต บุนะจินดา 

อาย ุ 40 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล  

การศึกษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ) / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

 

กรรมการ  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ  บริษัท ทรู วิชั่น จาํกัด (มหาชน) 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 6 

ลําดับ 8 (ตอ) กรรมการ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

รองกรรมการผูจดัการ  บริษัท ไพรเวทอิควิตี้ ประเทศไทย จํากัด (ในเครือลอมบารด อินเวสเมนต กรุป) 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2534-2545   ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายวานิชธนกิจ / หัวหนาคณะทํางานดานการควบรวมกิจการ  บริษัท หลักทรพัย เมอริล ลินซ ภัทร จํากัด  

                        (ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน บริษัทหลกัทรัพย ภัทร จํากัด) 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 30/2003 สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส / สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program – DAP 35/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Audit Committee Program – ACP 14/2006 / สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ลําดับที่ 9  

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

อาย ุ 64 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.0004 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา ปริญญาเอก (สถาปตยกรรม)  เอ โกล เด โบซาร ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ปริญญาเอก (การวางผังเมือง) มหาวิทยาลัย ซอรบอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ประกาศนียบัตรชัน้สูง สาขาการอนรุักษพลังงาน / ประเทศอิตาลี 

ประกาศนียบัตรชัน้สูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / ประเทศเนเธอรแลนด 

ปริญญาโท (สถาปตยกรรมเมืองรอน) สถาบัน Pratt นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี (สถาปตยกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ระดับ 11  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว”  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อุปนายกสภาสถาปนิก 

ประธานกรรมการ  บริษัท นนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด 

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นที อนิทีเรีย ดีไซน จํากัด 

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอรแนทชั่นแนล จํากัด  

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2547-2549   นายกสโมสร ซอนตาสากร กรุงเทพฯ 7 

ป 2539-2543   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 7 

ป 2531-2535   คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ป 2532-2543   กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษพลังงาน กองจัดรูปที่ดิน กรมการผังเมือง 

ป 2518-2529   กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ  

ป 2510-2511   สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A. 

ป 2509-2510   สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc., สถาปนิก บริษัท Ammann & Whitney Int., สถาปนกิ บริษัท Intaren Co., Ltd. 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ลําดับที่ 10  

ชื่อ-สกุล นายวีระชัย งามดวีิไลศักดิ์ 

อาย ุ 45 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.0004 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอาทซอสซิ่ง โซลชูัน่ส จํากัด 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2542-2546   กรรมการบริหาร กลุมบริษัทอารเธอร แอนเดอรเซน ประเทศไทย 

ป 2539-2542   ผูชวยกรรมการ บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด 

ป 2535-2539   ผูจัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด 

ป 2528-2535   ผูชวยผูตรวจสอบ บริษัท เอสจีว ี– ณ ถลาง จํากัด   

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ลําดับที่ 11  

ชื่อ-สกุล นายอดุลย จันทนจุลกะ 

อาย ุ 60 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.0004 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับที่ 11 (ตอ)  



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 8 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546-2547   กรรมการ  บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 

ป 2544-2545  ประธานกรรมการ  บริษัท สยามอินทเิกรเต็ด เซอรวิส จาํกัด, กรรมการ  บริษัท ดุสิตสินธร จํากัด 

ป 2543-2545  กรรมการ  บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 

ป 2511-2545  ผูชวยผูจัดการใหญ (ตําแหนงสุดทาย)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

การฝกอบรม Directors Accreditation Program – DAP 5/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Audit Committee Program – ACP 7/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ลําดับที่ 12  

ชื่อ-สกุล นายอมรพล ธปูะวิโรจน 

อาย ุ 50 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.02 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานโรงงาน Precast  

การศึกษา ปริญญาโท (การจัดการภาครัฐและเอกชน) / สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546-2547  ผูจัดการโครงการกอสราง Pathum Thani Precast Concrete Factory  บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด   (มหาชน)     

ป 2546-2547  ผูจดัการโครงการกอสรางสนามบินสวุรรณภูมิ (งานระบบประปาและสุขาภิบาล Main Terminal & Concourse Building)  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต  

                       จาํกัด (มหาชน)     

ป 2543-2546  Project  Advisor โครงการกอสรางรถไฟรางคู Package 2 Section 1,3,4  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด   (มหาชน) 

ป 2541-2546   ผูจัดการทั่วไป  บริษัท ATO Asia Turnouts Company [ITD-Coqifer JV] 

ป 2541-2542   Project  Advisor โครงการกอสรางรถไฟรางคู Package 1  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

ป 2538-2546   ผูจัดการทั่วไป  ศูนยอุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย  บริษทั อิตาเลยีนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

ป 2535-2538   ผูจัดการโครงการกอสราง  บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด   (มหาชน) 

ป 2523-2535   วศิวกร-วิศวกรอาวุโส-วิศวกรโครงการ  บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด   (มหาชน) 

การฝกอบรม - 

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 9 

ลําดับที่ 13  

ชื่อ-สกุล นางศุภลักษณ จนัทรพิทักษ 

อาย ุ 48 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.03 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางบานเดีย่ว พฤกษาวิลเลจ  

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี (สถาปตยกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2544-2547   ผูชวยกรรมการผูจดัการสวนงานบริหาร   บริษัท ซโินไทยเอ็นจเินียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

ป 2539-2543   ผูจัดการฝายจัดซื้อวัสดุ   บริษัท ซโินไทยเอ็นจเินียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

ป 2536-2543   สถาปนิกอาวุโส   บริษัท ซิโนไทยเอน็จิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

การฝกอบรม - 

  
ลําดับที่ 14  

ชื่อ-สกุล นายวีระวิทย สัตยานนท 

อาย ุ 46 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.02 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาโครงการ  

การศึกษา ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร) / Asian Institute of Technology 

ปริญญาโท (รัฐศาสตร) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2535-2548   กรรมการผูจัดการ  บริษัท เม็ช คอนซลัแทนท จํากัด 
การฝกอบรม 

 

- 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 10 

ลําดับที่ 15  

ชื่อ-สกุล นายสมรัก วงศหทัยไพศาล 

อายุ 44 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารรัฐกิจ) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 2) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลักในอดีต ป 2540-2549   ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ป 2539-2540   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล   บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ป 2537-2538   ผูจัดการฝายระบบงานบุคคล   STA Group 

ป 2533-2537   หัวหนาแผนกแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ   บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด (เครือซิเมนตไทย) 
การฝกอบรม - 
ลําดับที่ 16  

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณา ชัยสุพัฒนากุล 

อายุ 50 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานคอนโดมิเนียม 

การศึกษา ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลักในอดีต ป 2541-2549   Vice President  บริษัท โกลเดนแลนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) 

ป 2536-2541  กรรมการบริหาร  บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

ป 2532-2536  กรรมการบริหาร  บริษัท สมประสงค แลนด จํากัด  

ป 2529-2532  Account Directors  บริษัท โอกิลวี่ เมเธอร จํากัด 

การฝกอบรม - 

 



เอกสารแนบ 2            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 
 
ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ 
บริษัท เกสร 
กอสราง จํากัด 

บริษัท พนาลี 
เอสเตท จํากัด 

บริษัท 
พุทธชาด เอส
เตท จํากัด 

ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม / , X - - - 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ /, // / , X - - 

นายณรงค มาณวพัฒน / , // - - - 

นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต / , // - - - 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค / , // - - - 

นางรัตนา พรมสวัสดิ์ / , // / - - 

นายปยะ ประยงค / , // / - - 

นายครรชิต บุนะจินดา / - - - 

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ / - - - 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ / - - - 

นายอดุลย จันทนจุลกะ / - - - 

นายสมรัก  วงศหทัยไพศาล - - - - 

นางวรรณา  ชัยสุพัฒนากุล - - - - 

นางศุภลักษณ จันทรพิทักษ - - - - 

นายอมรพล ธูปะวิโรจน - - - - 

นายวีระวิทย สัตยานนท - - - - 

หมายเหตุ :   / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร 

 
เอกสารแนบ 2 หนา 1 



เอกสารแนบ 3  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา 1 
 
 

 
คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATION)  

   

อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน (เทา) 

   

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความตองการของตลาด + 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ) / หนึ้สินหมุนเวียน 

(เทา) 

   

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสนเงินสดจากการดําเนินงาน /หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย (เทา) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา = ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการคา) (เฉล่ีย) (เทา) 

   

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (วัน) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉล่ีย) (เทา) 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (วัน) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ = ซือ้หรือตนทุนขาย / (เจาหนี้การคา + ตั๋วเงินจายการคา) (เฉล่ีย) (เทา) 

   

ระยะเวลาชําระหนี้ = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (วัน) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 

   
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
   

อัตรากําไรขั้นตน = กาํไรขั้นตน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตรากําไรอื่น = กาํไรที่ไมไดจากการดําเนินงาน / รายไดรวม (%) 

   

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

อัตรากําไรสุทธิ = กาํไรสุทธิ / รายไดรวม (%) 

   



เอกสารแนบ 3  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา 2 
 
 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) (%) 

   
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กาํไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (%) 

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉล่ีย) (%) 

   

อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (เทา) 

   
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน (เทา) 

   

อัตราสวนความสามารถชําระ

ดอกเบี้ย 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงาน + 

ภาษี / ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงานและลงทุน 

(เทา) 

   

อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (%) 

 



เอกสารแนบ 4                                                   บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท จํากัด  (มหาชน) 

 

   

 
เอกสารแนบ 4  หนา 1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยศาสตราจารยเกียรติคุณ        

ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย จันทนจุลกะ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เปนกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ ได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป พ.ศ.2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 10 ครั้ง ทั้งนี้ไดมีการประชุมรวมกับ

ฝายบริหาร หนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และในบางโอกาสรวมกับหัวหนาหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ               

เพื่อพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับระบบการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

กิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ

รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจําป และรับทราบความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนประจําป รับทราบผลการตรวจสอบภายใน สอบถามประเด็นสําคัญเกี่ยวกับจุดออนของระบบการควบคุม

ภายใน และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดที่พบจากการตรวจสอบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการเพื่อใหมีการแกไข 

และ/หรือ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม จากการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทไดรับการจัดการในระดับเหมาะสมเพียงพอ ในขณะที่การตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิผลในระดับที่

นาพอใจ 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯและผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีการประเมินปจจัยความ

เส่ียงและระบบปองกันตามความจําเปน  เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังไดมีการเชิญ

ตัวแทนจากแตละสายงานมานําเสนอสิ่งที่ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อยางสม่ําเสมอ เพื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับฟงถึงปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติตลอดจนใหขอสังเกต

หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  โดยมีความเชื่อม่ันเปนอยางยิ่ง

วากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐาน

ที่สําคัญยิ่ง  โดยจัดใหมีการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเปนลายลักษณอักษรและไดจัดตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหนาที่ดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของบริษัทตามหลักการกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ   

 
รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินของบริษัทประจํางวดไตรมาสและประจําป 2549 โดยมีการหารือ

รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี  ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทเปน

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินที่ตรวจสอบ ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบ            

ไดสอบถาม รวมถึงไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

นโยบายและสมมุติฐานทางบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอยู ตลอดจนความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล  รวมถึงขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ผูสอบบัญชีพบจากการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวางบการเงินของบริษัททําขึ้นอยางถูกตอง 

โปรงใส จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อวา งบการเงินของบริษัทไดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ 

การปฏิบัติงานตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานเพื่อใหแนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมาย              

ที่เกี่ยวของ โดยไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในกําหนดเปนหนึ่งในประเด็นหลักที่จะตองทําการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Audit) ในทุกระบบงานที่เขาทําการตรวจสอบ จากผล

การตรวจสอบภายในในรอบบัญชีป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อวา มีขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ

เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัด หรือ แยงกับขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาสอบทานรายการทางธุรกิจที่เขาลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และมั่นใจวาบริษัทไดมีการดําเนินการตาม

เงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจ และไดมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และเปนไปตามขอกําหนดและระเบียบที่เกี่ยวของ จากการ

สอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการทางธุรกิจที่เขาลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2549 มีลักษณะเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจ และไดมีการเปดเผยขอมูลไวอยาง

เพียงพอ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนี้ไดรับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ 2550 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

19 กุมภาพันธ 2550 



เอกสารแนบ 4                                                   บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท จํากัด  (มหาชน) 

 

   

 
เอกสารแนบ 4  หนา 3 

 


	บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
	PSTC.pdf
	ส่วนที่ 2
	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

	PSTD.pdf
	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มนายทองมา ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,690.89  ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 1,351,993,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.1 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  และ ยังจะคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

	PSTE.pdf
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	PSTF.pdf
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
	 ทั้งนี้ จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเด่นในทำนองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่แล้วยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง การที่ไม่ต้องเสียพื้นที่คานเสาทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ผนังมีความต้านทานไฟและเป็นฉนวนกันความร้อนสูง มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้วัสดุแบบอื่น รวมถึงมีความต้านทานการซึมน้ำสูงด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบำรุงรักษาที่ต่ำเนื่องจากเป็นโครงสร้างสำเร็จและทำให้ผู้อยู่อาศัยเสียค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและมีความทนทาน

	PSTL.pdf
	องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
	การคัดเลือกกรรมการอิสระ
	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน
	ดังนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ    จำนวน 3 ท่านดังนี้

	PSTO.pdf
	* หมายเหตุ – บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 งบกำไรขาดทุน 
	(หน่วย: พันบาท)
	(หน่วย: พันบาท)
	(หน่วย: พันบาท)
	ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
	รายได้รวมของบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
	กำไรสุทธิ


	PSTQ.pdf
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล




