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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด ภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เม่ือวันที่ 20 

เมษายน 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาโครงการประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และ

อาคารชุด ครอบคลุมทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงในเขตศูนยกลาง

ธุรกิจ และ กรุงเทพช้ันใน ซึ่งแบงเปน 6 พื้นที่ คือ โซนเหนือ โซนตะวันตก โซนตะวันออก โซนในเมือง โซนใต และเขตศูนยกลาง

ธุรกิจ  

ในป 2549 และ 11 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 13.4 และรอยละ 15.8 ของยอดจํานวน

หนวยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทสรางโดยผูประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามลําดับ 

และรอยละ 8.4 และรอยละ 10.1 ของยอดจํานวนหนวยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยโดยรวม (รวมที่อยูอาศัยที่สราง

โดยผูประกอบการและที่อยูอาศัยสรางเอง) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามลําดับ  
 
บริษัทฯ ถือเปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง และเช่ือวามีสวนแบงการตลาดสูงสุด

เม่ือพิจารณาจากยอดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสที่สรางโดยผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและ

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  ทั้งนี้ต้ังแตจัดต้ังบริษัทฯ ในป 2536 จนถึงปจจุบัน นอกจากตลาดบานทาวนเฮาส แลวในป 2544 บริษัทฯ ได

เร่ิมโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูง  โดยโครงการบานเด่ียวภายใตชื่อ 

“พฤกษาวิลเลจ” ซึ่งมีระดับราคาระหวาง 1.7 ลานบาท ถึง 2.2 ลานบาท  และ“ภัสสร” ซึ่งมีระดับราคาระหวาง 2.4 ลานบาท ถึง

สูงกวา 4.0 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดบานเด่ียว โดยจํานวนหนวย และสวนแบง

การตลาดของบานเด่ียวท่ี บริษัทฯ สรางและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้นมาตลอด  

นอกจากนี้ ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล อยางรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนสงสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เชน โครงการรถไฟฟา ทําใหเกิดความตองการที่อยู

อาศัยประเภทอาคารชุด ในชวงป 2550 สูงมาก จึงไดปรับกลยุทธการตลาด เพื่อรองรับความตองการดังกลาว และอาจกลาวไดวา 

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจจากการสามารถเขาตลาดอาคารชุดในฐานะผูนําตลาดรายหน่ึงไดอยางรวดเร็ว  

โดยบริษัทฯ มีโครงการอาคารชุดภายใตชื่อ “ไอวี่”  “เดอะซ๊ีด” และ “ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม” 
 
ลักษณะการขายบานทาวนเฮาส หรือ บานเด่ียว ใหกับลูกคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญแลวบริษัทฯ จะดําเนินการ

พัฒนาที่ดิน และเร่ิมการกอสรางบานตัวอยางกอนการเปดจองซื้อบาน เม่ือลูกคาไปจองซื้อบานแลว ลูกคาจะตองชําระเงินดาวน

ประมาณรอยละ 10  หรือตํ่ากวา ของราคาขาย และชําระราคาสวนที่เหลือ ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บาน สําหรับการขาย

อาคารชุดน้ัน ลูกคาจะตองชําระเงินดาวนประมาณรอยละ 10  หรือสูงกวา ของราคาขาย และชําระราคาสวนที่เหลือ ในวันจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 12 – 24 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาการกอสรางอาคารชุดดังกลาว 
 
  ขอไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีการบริหาร

จัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปน  

ผูนําดานการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสรางบานทาวนเฮาส และบานเด่ียวดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนัก แบบ
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 การท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการกอสรางดวยตนเอง  และมีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย  ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุม

ตนทุน  คุณภาพ  และระยะเวลาการกอสรางไดเปนอยางดี  ทําใหบริษัทฯ สามารถที่จะใชกลยุทธทางดานราคา  ซึ่งโดยท่ัวไป  

บริษัทฯ สามารถที่จะต้ังราคาขายไดตํ่ากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นในอัตรารอยละ  15-20  สําหรับ

บานทาวนเฮาส  และรอยละ  10-15  สําหรับบานเด่ียว  เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ  ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกัน  อีกทั้งยังทํา

ใหบริษัทฯ  สามารถสรางบานท่ีไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับบานทาวนเฮาสอีกดวย (โปรดดูรายละเอียดของ BOI 

ในสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 – บานทาวนเฮาส) 
 

 ต้ังแตป  2536 จนถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ เปดโครงการแลวจํานวน 104 โครงการ  มีมูลคารวมทั้งส้ิน  

53,028.2  ลานบาท  โดยเปนมูลคาของท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แลวจํานวน  43,037 ลานบาท ในป 2546  2547 

2548 2549  และ 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งส้ินจํานวน  3,723.9  ลานบาท  4,868.2  ลานบาท  และ  

7,620.8  ลานบาท  8,181.0 ลานบาท และ 9,087.6 ลานบาท  ตามลําดับ 
 

 ในชวง 14 ปที่ผานมาต้ังแตจัดต้ังบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาโดยตลอด แมในชวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่าก็ตาม เม่ือพิจารณาผลกําไรของบริษัทฯ ในป 2546 2547 2548 2549 และ 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

เปนจํานวน 953.6 ลานบาท 930.2 ลานบาท 1,272.4 ลานบาท 1,303.3 ลานบาท และ 1,269.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยการ

เพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานดังกลาวเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นอยางมากของรายไดจากการขายบานเด่ียว และบาน

ทาวนเฮาส และ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.58 บาท มีสินทรัพยรวมจํานวน 11,046.4 ลานบาท 

หนี้สินรวมจํานวน 2,867.4 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 8,179.0 ลานบาท 
 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2548 และเม่ือวันที่ 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 และท่ีปรึกษาของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 65.0 ลานหุน โดยบริษัทฯ ไดเสนอ ขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิพรอมกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนเม่ือพฤศจิกายน 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ไดในจํานวนหน่ึงในแปดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรร ภายในระยะเวลา 4 ป ปละ 2 คร้ัง 

โดยมีราคาการใชสิทธิ 1 บาทตอหุนสามัญหนึ่งหุนและสามารถใชสิทธิไดคร้ังแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 อยางไรก็ตาม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ นี้ เปนชนิดเปล่ียนมือไมได และจะถูกยกเลิกเม่ือมีการลาออกของพนักงาน โดยในป  
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ภายหลักจากที่บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตสัญลักษณ “PS” ไดเขาทํา

การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548   
 

 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมในการ

พัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ ไดจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 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 คร้ังที่ 4/2549 ไดมีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท 

พนาลี เอสเตท จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากย่ิงขึ้น โดยบริษัทยอยท้ังสองไดจดทะเบียน

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

บริษัทยอย ซึ่งตอมาไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน  2549 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดลงทุน

เพิ่มในบริษัทยอยทั้งสองในระหวางป 2550 และเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2550 บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด มีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 200 ลานบาท (2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย โดยไมมีการเรียก

ชําระคาหุนเพิ่มเติม 
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1.   ปจจัยความเส่ียง 
 
1.1  ความเส่ียงเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ 
   

1.1.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของนโยบายการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
 

เนื่องดวยลูกคามากกวารอยละ 90 ของบริษัท จะซื้อบานและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยมาชําระคา

บานและที่ดินที่เหลือในวันโอน ดังนั้นถาธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอาคารสงเคราะห ไมมีนโยบายในการขยาย หรือ

ตองการควบคุมการปลอย หรือตองการลดสัดสวนการปลอยสินเช่ือในสวนน้ีก็จะมีผลกระทบกับลูกคาเน่ืองจากไมสามารถ

หาแหลงเงินกูเพ่ือสนับสนุนคาบานและท่ีดินในสวนที่เหลือได  ซึ่งจะเปนการไปจํากัดอํานาจซื้อของลูกคา ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอรายไดของบริษัทโดยตรง 

ในการนี้ บริษัทฯ จึงไดต้ังคณะทํางานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของธนาคารที่จะ

มีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และปรับกลยุทธของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งไดมีการ

เจรจารวมกับธนาคารพาณิชย และธนาคารอาคารสงเคราะห ในการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในการติดตอขอสินเชื่อ

กับธนาคาร และจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกคาใหไดรับสินเชื่ออยางรวดเร็ว 

 
1.1.2  ความเส่ียงเรื่องราคาตนทุนการกอสราง 

 

เน่ืองจากการขายบานและท่ีดินของบริษัทฯ  สวนใหญเปนการขายบานและท่ีดินใหลูกคา กอนที่จะทําการลงมือ

สรางบาน ดังนั้นถาหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง หรือมีการปรับเปล่ียนอัตราคาจางแรงงาน   ภายหลังจากท่ี

บริษัทฯ ไดกําหนดราคาขาย และไดมีลูกคาจองซื้อบานและท่ีดินไปแลว ผลตางจากการปรับเปล่ียนราคาดังกลาว หรือ

แมกระท่ังผลกระทบจากการผลิตบานไดตํ่ากวาที่ไดประมาณการไว ยอมจะทําใหตนทุนการขายของบริษัทฯสูงขึ้น ทําให

อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลง  
 
วัสดุกอสรางถือเปนตนทุนการกอสรางท่ีสําคัญย่ิง ราคาของวัสดุกอสรางหลัก หลายสวนไดมีการปรับราคาเพ่ิม 

โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากความตองการวัสดุกอสรางท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งที่ใชในภาคอสังหาริมทรัพยและในการ

กอสรางโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญตาง ๆ การที่ราคาวัสดุกอสรางในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอยางมาก รวมถึงการท่ี

ราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้น ราคาสินคาโภคภัณฑหลักปรับราคาขึ้น ทั้งแรเหล็ก ทองแดง ถานหิน ซึ่งไดสงผลกระทบตอตนทุนการ

ผลิต และตนทุนการขนสงวัสดุกอสราง ทําใหราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นและทายสุดทําใหบริษัทฯ มีตนทุนสูงขึ้น บริษัทฯ อาจ

ไมสามารถปรับราคาขายไดในทันทีหรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนท่ีสูงขึ้นดังกลาว ก็

อาจสงผลกระทบตอปริมาณการขายท่ีอยูอาศัยของบริษัทฯ และเหตุดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 
 

นอกจากนี้ การท่ีมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหปริมาณของวัสดุกอสรางมี

จํานวนไมพอกับความตองการ ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นและบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดทันในเวลาท่ี

กําหนดหรือเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ หรือถาหากบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดเลย จะทําใหบริษัทฯ 
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ซึ่งการท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการกอสรางที่รวดเร็วสามารถสรางบานทาวนเฮาสและบานเดี่ยวใหเสร็จไดภายใน 60-

120 วัน ตามลําดับ  ชวยลดความเส่ียงลงไดในระดับหน่ึง  ในสวนของอาคารชุด บริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงอยูเน่ืองจาก

ระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนานขึ้น  อยางไรก็ตามเพื่อปองกันความเส่ียง ต้ังแตป 2549 เปนตนมา บริษัทฯ ไดใชกลยุทธ

คัดเลือกผูขายวัสดุกอสรางหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุมวัสดุกอสรางหลักทั้งหมดเพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนคากอสรางที่

คงท่ีตลอดทั้งป และนโยบายดังกลาวยังเปนการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวปฏิบัติเพื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ดวย 

และจัดใหมีการประชุมรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวัดุกอสรางหลักเปนประจําทุกเดือน พรอมท้ังคํานวณหาผลกระทบตอ

ตนทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปล่ียนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน 

 
1.1.3  ความเส่ียงจากการขาดแคลนผูรับเหมาและแรงงานฝมือในการกอสราง 
 

จากวิธีการกอสรางของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบใหมีกระบวนการเปนระบบติดต้ัง ณ สถานท่ีกอสราง โดยมีแผน

คอนกรีตหลอสําเร็จ (Precast Concrete Panel) เปนโครงสรางหลัก และบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางโครงการ

ตางๆ ดวยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหนาที่ควบคุมดูแลงานกอสราง 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงใชการวาจางผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน หรือผูรับเหมาแรงงาน เพื่อเขาดําเนินการกอสรางใน

แตละสวนงาน เชน งานฐานราก งานติดต้ังชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง  งานหลังคา และ งานสี  เปนตน     โดยวิศวกร 

และผูควบคุมงานกอสรางของบริษัทฯ เปนผูวางแผนและควบคุมดูแลการดําเนินงานของผูรับเหมาดังกลาว 

 

ในขณะน้ีมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีงานกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญอีกเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีการออกไปรับเหมางานกอสรางในตางประเทศ จึงอาจจะเกิดภาวะ

ขาดแคลนผูรับเหมาและแรงงานฝมือในบางสาขาได ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน

เพื่อเขาดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได อาจทําใหงานกอสรางของบริษัทฯ ลาชาหรือไมเสร็จสมบูรณและทําใหบริษัทฯ 

ไมสามารถโอนบานใหแกผูซื้อไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมสามารถโอนไดเลย  อยางไรก็ตามผูรับเหมาแรงงาน และ

แรงงานฝมือที่อยูในอุตสาหกรรมในขณะนี้มีอยูเปนจํานวนมาก อัตราคาจางของบริษัทฯ ก็เปนราคาตลาดท่ีสมเหตุสมผล มี

การจางงานตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งของการจางรับเหมาแรงงาน และมีการจายชําระคาจาง

ในระยะเวลาส้ัน เพื่อชวยแบงเบาภาระทางการเงินของผูรับเหมา จึงทําใหมีผูรับเหมายินดีที่จะรวมงานกับบริษัทฯ เปน

จํานวนมาก ในขณะนี้มีผูรับเหมาที่อยูในระบบของบริษัทฯ ประมาณ  4,600 ราย และเพ่ือลดความเส่ียงจากกรณีดังกลาว 

บริษัทฯ ยังใชนโยบายพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะดานและมีการติดตามใหมีการวาจางเปนประจํา และสําหรับงานพิเศษที่มี

มูลคามาก และตองการความรวดเร็ว เชน งานสะพาน งานซุมประตู งานสโมสร สระวายนํ้า บริษัทฯ จะใชวิธีการประมูล 

และทําสัญญาจางเชนเดียวกับงานจัดซื้อวัสดุหลัก เพื่อใหไดผูรับเหมาท่ีมีความสามารถ สงมอบผลงานไดตามมาตรฐานท่ี

บริษัทฯตองการ พรอมทั้งเงื่อนไขและราคาท่ีอยูในงบประมาณที่บริษัทฯวางแผนไว 
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1.1.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
 
เน่ืองดวยกระบวนการผลิตบานของบริษัทฯ เปนการกอสรางโดยใชโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวย

เทคโนโลยีแบบอุโมงค หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก ซึ่งเปนระบบการ

กอสรางแบบใหม ดังน้ันบริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง   ซึ่งหากมีการโยกยายของวิศวกรและผู

ควบคุมงานกอสรางดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของธุรกิจ ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมี

นัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู และความสามารถใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง จัดใหมีการวาจางและ

สวัสดิการที่เปนธรรม มีการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ  เพื่อใหเกิดการจางงานท่ีตอเนื่อง ทําใหมีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ และความชํานาญอยูอยางสมํ่าเสมอ มีการติดตอกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาฝกงาน ใหความรูใน

การควบคุมงานกอสรางรูปแบบใหม เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ  

 
1.1.5  ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดินเพ่ือการพัฒนา 
 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา (Land Bank) ไวสําหรับการกอสรางโครงการตาง ๆ ในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวาการซ้ือที่ดินเปลาโดยยังไมมีแผนการกอสรางโครงการท่ีชัดเจนจะทําใหบริษัทฯ มีภาระตนทุนทาง

ก า ร เ งิ น  ซึ่ ง อ า จ ก อ ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ ส ภ า พ ค ล อ ง ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด  โ ด ย ที่ ผ า น ม า  

บริษัทฯ จะซื้อที่ดินตอเม่ือบริษัทฯ มีความประสงคที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเทานั้น ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ตองการซื้อท่ีดินในทําเล

ที่ตองการ บริษัทฯ อาจตองซ้ือท่ีดินในราคาท่ีสูงกวาท่ีบริษัทฯ กําหนด หรืออาจไมสามารถซ้ือท่ีดินไดครบตามจํานวนท่ี

ตองการ หรืออาจไมสามารถซื้อท่ีดินไดเลย ซึ่งในกรณีดังกลาว จะสงผลกระทบทําใหบริษัทฯ มีตนทุนในการกอสรางที่สูงขึ้น 

เนื่องจากตนทุนคงท่ีของโรงงานผลิตแผนผนังสําเร็จรูป หรืออาจไมสามารถกอสรางไดตามจํานวนที่ตองการ หรืออาจไม

สามารถกอสรางโครงการใด ๆ ไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

การดําเนินการจัดซื้อที่ดินท่ีผานมาของบริษัทฯเปนการจัดซื้อผานนายหนาคาที่ดินหลายราย ตามราคาตลาดที่

เหมาะสม จากนั้นนํามาพัฒนาดวยตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น ดังนั้นราคาที่ดินที่ซื้อมาในราคาตลาด จะ

สะทอนไปในราคาขายบานและท่ีดินของบริษัทฯ ซึ่งก็จะตํ่ากวาราคาตลาดทั่วไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมีมากกวา

ผูประกอบการรายอื่น ดังนั้นบริษัทฯมีโอกาสในการจัดซื้อท่ีดินไดมากกวาผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับการจายชําระคา

ที่ดินที่ตรงเวลา นายหนาท่ีดินจึงมีความยินดีที่จะเสนอขายท่ีดินใหกับบริษัทฯ  ปจจุบันบริษัทฯ มีนายหนาจัดหาท่ีดินใหกับ

บริษัทฯ ประมาณ 10 ราย อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพัฒนาเปนบานในหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย

ราคา ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการพิจารณาจัดซ้ือที่ดินใหเหมาะสมกับรูปแบบโครงการที่หลากหลายมากขึ้น 
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1.1.6  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยูภายใตกฎหมายที่เขมงวด 
 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวของกับการกอสรางท่ีอยูอาศัย จึงอยูภายใตกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่

เขมงวด ซึ่งตองมีการขอใบอนุญาตในการจัดสรรที่ดิน ใบอนุญาตคาที่ดิน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร จากหนวยงานราชการ

ที่เก่ียวของอีกดวย  ในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ ก็จะตองจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ดังกลาว ดังน้ันหากหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของออกใบอนุญาตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ ลาชา หรือไมออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวของใหแกบริษัทฯ อาจทําให

บริษัทฯ ดําเนินโครงการลาชากวาท่ีกําหนด หรืออาจไมสามารถดําเนินโครงการไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได  

 

ดังน้ัน การกําหนดหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หรือนโยบายใด ๆ ยอมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน 

การที่จะนํากฎหมายการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account) ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจพิจารณา

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนด

บังคับมิใหผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย นําเงินดาวน หรือคางวดท่ีไดรับชําระจากผูซื้อมาใชในการดําเนินธุรกิจ 

แตจะตองเก็บเงินจํานวนดังกลาวไวในบัญชีดูแลทรัพยสินแยกตางหาก ทําใหผูประกอบการตองมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 

หรือตองมีแหลงเงินกูที่มากพอ ที่จะกอสรางบานใหแลวเสร็จ ซึ่งถาหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนมาเพื่อใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนไดเพียงพอ หรือกูเงินไดแตมีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

 

ในการนี้บริษัทฯ ไดมีคณะทํางานศึกษาแนวทางการเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของและมีการประชุม เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานอยูเปนประจํา ในสวนเฉพาะกับกฎหมาย Escrow Account  ก็มีผลกระทบกับบริษัทฯ ไมมาก

นัก เน่ืองจากสําหรับสินคาทาวนเฮาส และบานเด่ียว บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวนที่ส้ันเพียง 3-6 เดือน และ

ในอัตราสวนท่ีไมมากนัก บริษัทฯ พึ่งพิงเงินทุนของบริษัทฯคอนขางสูง มีสัดสวนการกูยืมเงินที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สําหรับตลาดอาคารชุด ซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวนที่ยาวกวาบริษัทฯ ก็มีนโยบายในการ

บริหารใหอยูในระดับท่ีสามารถพึ่งพิงเงินทุนของตนเองได และจัดหาแหลงเงินทุนอื่นที่มีตนทุนทางการเงินตํ่ากวาการกูยืม

เงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน 

 
1.2  ปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ 
 

1.2.1 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่สุด คือ กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 1,698.2 ลานหุน หรือ

คิดเปนรอยละ 77.69 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู

ถือหุนในเร่ืองที่สําคัญตาง ๆ ที่กฎหมายหรือขอบังคับไดกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ี นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึงใน
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1.2.2  ความเส่ียงเรื่องผลกระทบตอราคาหุนจากการใชสิทธ์ิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ และจากการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผูถือหุนเดิม 

 

ในเดือนธันวาคม 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ชนิดเปล่ียนมือไมได  ใหกับกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 65.0 ลาน

หนวย ในราคาศูนยบาทโดยกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในราคา 1 

บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาที่ซื้อขายหุนในขณะนี้ โดยกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอยที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ จะสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ไดทุก ๆ 6 เดือนยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบ

กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในจํานวนรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธทิั้งหมด ที่ไดรับการจัดสรร โดยใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ดังกลาวจะเร่ิมใชสิทธิคร้ังแรกไดในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งหากมีการใชสิทธิเต็มจํานวนจะทําใหบริษัทฯ ตอง

ออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิรวมจํานวน 65.0 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ ภายหลังจาก

การเสนอขายหุนในคร้ังนี้  ดังนั้น ผูถือหุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการท่ีกรรมการ พนักงาน และท่ี

ปรึกษาดังกลาวนําหุนออกขาย 
 
อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ นี้ จะถูกยกเลิกเม่ือมีการลาออกของพนักงาน และ/หรือ 

กรรมการ และที่ปรึกษา ผูมีสิทธิ   ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญจํานวน 29,552,500 หนวย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมา 
 

บริษัทฯ ไดกอต้ังเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2536 ในรูปของบริษัทจํากัดภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคารชุด โดยนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ มี

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเปนจํานวน 50.0 ลานบาท ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ผูริเร่ิมกอต้ังบริษัทฯ โดยนําประสบการณ

และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจกอสรางใหแกทั้งภาครัฐและเอกชนมาใชในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการมีทีม

ผูบริหารมืออาชีพ และการวาจางที่ปรึกษาจากบริษัทช้ันนําของประเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

รวมถึงการปรับกลยุทธจึงสงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรตลอด 15 ป แมในชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคารชุด โดยเนนการพัฒนา

โครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขคศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพ และการ

เจริญเติบโตสูง แบงเปน 6 พื้นท่ี คือโซนเหนือ โซนตะวันตก โซนตะวันออก โซนในเมือง  โซนใต และเขตศูนยกลางธุรกิจ  มี

โครงการบานทาวนเฮาสที่เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางภายใตชื่อ “บานพฤกษา”  “บานพฤกษาวิลล”   

และ ”เดอะคอนเนค” โครงการบานเด่ียวที่เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูงภายใตชื่อ    “พฤกษาวิลเลจ”  

“ภัสสร”  และ “ เดอะแพลนท ”  และโครงการคอนโดมิเนียมภายใตชื่อ  “ไอวี่ คอนโดมิเนียม ”  “เดอะซ๊ีด คอนโดมิเนียม”  และ

“ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม”  
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมก่ีรายที่มีการบริหารจัดการงานกอสราง

ดวยตัวเอง รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศมาใชในการกอสรางบาน ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอ่ืน ที่จะจางผูรับเหมาเพื่อดําเนินงานกอสรางท่ีอยูอาศัยท้ังโครงการ โดยในการดําเนินโครงการ 

บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ สวนการดําเนินการกอสรางโครงการ บริษัทฯ จะ

บริหารจัดการงานกอสรางเองโดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ  เชน งานฐานราก งานปูน งานติดต้ังช้ินสวนอาคาร งานปูพื้น

กระเบ้ือง และงานหลังคา เปนตน โดยในสวนงานติดต้ังช้ินสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคาบริษัทฯ จะวาจาง

ผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว และ บริษัทฯ จะควบคุมการกอสรางเองโดยการจัดสง

วิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ เขาไปตรวจสอบดูแลงานกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบและ

มาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเองทั้งหมด ซึ่งการที่บริษัทฯ บริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง 

และการใชเทคโนโลยีในการกอสรางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานใหไดมาตรฐาน ลดระยะเวลาการ

กอสรางและบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 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
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บริษัทยอย 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมใน

การพัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ ไดจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 มีทุนจดทะเบียน จํานวน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ 

ถือหุนจํานวน 9,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียน 
 

นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2549 ไดมีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัทยอย 

2 บริษัท คือ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ดําเนินการเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากย่ิงขึ้น บริษัทยอยท้ังสองไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549 

มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตนบริษัทละ 1 ลานบาท (10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน และตอมา บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยทั้งสองอีกบริษัทละ49 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนในบริษัทท้ังสอง

บริษัทละ 50 ลานบาท ในระหวางป 2550 และเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2550 บริษัทฯ พนาลี เอสเตท จํากัด  มีการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก  50 ลานบาท เปน 200 ลานบาท (2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย โดยยังไมมีการ

ชําระคาหุนเพิ่มเติม 
 
 
พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา  
 
ป 2546 

- บริษัทฯ เพิ่มทุนชําระแลวจาก 920 ลานบาท เปน 1,388 ลานบาท 

 
ป 2547 

- บริษัทฯ เรียกทุนชําระแลวจาก 1,388 ลานบาท เปน 1,700 ลานบาท  

- บริษัทฯ เร่ิมกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงาน

ดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

ไทยซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 650 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอันเปนที่ต้ังโรงงาน) 

- บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานใหทันสมัยย่ิงขึ้น โดยวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร (Enterprise Resource 

Planning) และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาว เพ่ือรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ และยกระดับระบบบัญชีในมูลคาประมาณ 30 ลานบาท 
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ป 2548 

- โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสรางแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตช้ินสวนสําหรับการกอสราง

บาน 

- บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูป โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 150 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุน

ที่ดินอันเปนที่ต้ังโรงงาน) ซึ่งโรงงานดังกลาวไดสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูปแลว 

- บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท เกสรกอสราง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนผูรับเหมางานตกแตงตอเติมที่อยูอาศัย 

- บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700 ลานบาท เปน 

2,232.5 ลานบาท และเปล่ียนมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดเปนวันแรกในวันที่             

6 ธันวาคม 2548 

 
ป 2549 

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

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,159.7 ลานบาท เปน 2,166.7 ลานบาท ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 

จากการใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย (PS-WA)   คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 6,992,400 หนวย 

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

เอสเตท จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตนบริษัทละ 1 ลานบาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนบริษัทละ 50 ลานบาท 

เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 

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

ลานบาท 
 
ป 2550 

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,166.7 ลานบาท เปน 2,173.8 ลานบาท ในวันท่ี 10 มกราคม 2550 

จากการใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA)  คร้ังที่ 2  

- ตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 บริษัทฯ ไดลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนที่ยัง

ไมไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 กับกระทรวงพาณิชยเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน จาก 2,232.5 ลานบาท 

เปน 2,224.75 ลานบาท เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2550  รวมทั้งไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย                                                                                บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 

 
สวนท่ี  2  หนา  10 

- เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3 

เร่ืองวตัถุประสงคของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย จากเดิมมีวัตถุประสงค 36 ขอ เปน 42 ขอ ตามที่ไดรับอนุมัติจาก

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

- ตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2550 ใหขายและออกตราสาร

หนี้ตามโครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเปนการเพ่ิมทางเลือกในการหาแหลง

เงินทุนเพื่อดําเนินโครงการออกตราสารหน้ี (หุนกู / ต๋ัวเงิน) สําหรับขายใหผูลงทุน โดยกําหนดวงเงินที่ออกตราสารหน้ี

ดังกลาว มีวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000 ลานบาท มูลคาหนวยละ 1,000 บาท  และมีอายุไมเกิน 3 ป นั้น บริษัทฯ ไดออก

หุนกู  2 ชุด วงเงินรวม 1,000 ลานบาท ดังนี้ 

o หุนกูชุดที่ 1: วงเงิน 600 ลานบาท  มีอายุ 3 ป ในอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.91 บาทตอป ออกหุนกูเม่ือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2550 และครบกําหนดไถถอนในวันที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 

o หุนกูชุดที่ 2: วงเงิน 400 ลานบาท  มีอายุ 2 ป ในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.68 บาทตอป ออกหุนกูเม่ือ

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 และครบกําหนดไถถอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 

- บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางองคกรเปน SBU เพื่อใหสอดรับกับกลยุทธในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,173.8 ลานบาท เปน 2,180.2 ลานบาท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 จาก

การใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) คร้ังที่ 3 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 

จํานวน 6,327,800 หนวย 

- เม่ือวันที่ 12  กันยายน  2550  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 200 ลาน

บาท กับกระทรวงพาณิชย โดยไมมีการเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติม 

 
ป 2551 

- บริษัทฯไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,180.2 ลานบาท เปน 2,185.95 ลานบาท ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 

จากการใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA)  คร้ังที่ 4 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2551 จํานวน 

5,774,500 หนวย 
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2.2 โครงสรางรายได 
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีรายไดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง รายไดคาเชา เงินไดจาก

ดอกเบ้ียเงินฝาก และการขายสินทรัพยที่ไมใชงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงรายไดดังตอไปนี้ 

 
หนวย : ลานบาทยกเวนอัตรารอยละ 

รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 ประเภทรายได 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  7,620.8  99.8  8,181.1  99.7  9,087.6  99.9 

รายไดอื่น(1)    14.1  0.2  22.8  0.3  5.2  0.1 

 รวม  7,634.9  100.0  8,203.8  100.0  9,092.8  100.0 

ที่มา :  ขอมูลบริษัทฯ 

หมายเหตุ  

 (1) ไดแกเงินที่ไดจากการขายทรัพยสิน คาเชา ดอกเบ้ีย และรายไดอื่น 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียวและอาคารชุด โดยเนนการพัฒนา

โครงการในทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  รวมถึงเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพ 

และการเจริญเติบโตสูง แบงเปน 6 พื้นท่ี คือ คือโซนเหนือ โซนตะวันตก โซนตะวันออก โซนในเมือง  โซนใต และเขต

ศูนยกลางธุรกิจ  มีโครงการบานทาวนเฮาสที่เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางภายใตชื่อ “บานพฤกษา”  

“บานพฤกษาวิลล”   และ ”เดอะคอนเนค” โครงการบานเด่ียวท่ีเนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูงภายใตตรา

สินคา    “พฤกษาวิลเลจ”  “ภัสสร”  และ “ เดอะแพลนท ”  และโครงการคอนโดมิเนียมภายใตตราสินคา  “ไอวี่ 

คอนโดมิเนียม ”  “เดอะซ๊ีด คอนโดมิเนียม”  และ“ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม”  
 

 ต้ังแตป 2536 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ เปดโครงการแลวจํานวน  104 โครงการ โดยบริษัทฯ มี

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งส้ินจํานวน  7,620.8 ลานบาท 8,181.0  ลานบาท และ  9,087.6  ลานบาท ในป  

2548, 2549 และ ป 2550 ตามลําดับ โดยสามารถแบงรายไดออกเปนดังนี้ 

 

ที่มา: ขอมูลของบริษัทฯ 

หมายเหตุ  (1) ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปล่ียนแปลงสัญญาจะซ้ือจะขายที่อยูอาศัย และการขายท่ีดินเปลา 

รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 ประเภทผลิตภัณฑ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

บานทาวนเฮาส 4,255.9 55.9 4,840.8 59.2 5,302.3 58.3 

บานเด่ียว 3,339.1 43.8 3,309.1 40.4 3,735.7 41.1 

อาคารชุด  -  -  17.0 0.2 

อื่น ๆ (1) 25.8 0.3 31.1 0.4 32.6 0.4 

รวม 7,620.8 100.0 8,181.1 100.0 9,087.6 100.0 
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ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยแยกตามราคาบาน ดังนี้  

 

ราคาขายตอหนวย รายได (ลานบาท) รอยละ 

ตํ่ากวา 1 ลานบาท 3,112.7 34.4 

ระหวาง 1 – 3 ลานบาท 4,331.0 47.8 

ระหวาง 3 – 5 ลานบาท 1,008.4 11.1 

สูงกวา 5 ลานบาท 602.9 6.7 

รวม 9,055.0 100.0 

หมายเหตุ    รายไดขางตนเปนรายไดที่ไมรวมรายไดอื่นๆ ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะซ้ือจะขายท่ี

อยูอาศัย และการขายท่ีดินเปลา และรายไดอื่น ซ่ึงไดแก รายไดจากการขายทรัพยสิน คาเชา ดอกเบ้ีย และรายไดอื่น 

 
3.1.1 บานทาวนเฮาส 
 

บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานทาวนเฮาสภายใตตราสินคา “บานพฤกษา” “พฤกษาวิลล” และ “เดอะคอน

เนค” โดยแบงระดับของบานออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

• ระดับราคาระหวาง 0.6 ถึง 1.2 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตตราสินคา “บานพฤกษา”  

• ระดับราคาระหวาง 0.9 ถึง 1.4 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลล”  

• ระดับราคาระหวาง 1.4 ถึง 1.8 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตตราสินคา “เดอะคอนเนค”  
 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางท่ีตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และมิใชเพ่ือ

การเก็งกําไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานภายใตแนวคิด “บานสําหรับทุกคน” โดยกอสรางใหบานมีคุณภาพท่ี

ทัดเทียมและตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของผูซื้อไดในราคาที่คุมคา เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่

ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยท่ัวไป บานทาวนเฮาสของบริษัทฯ จะมีราคาขายที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอ่ืน

อยูประมาณรอยละ 15-20 อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ สามารถ

บริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงรอบธุรกิจท่ีใชเวลาส้ันกวาผูประกอบการรายอื่น อันเปนผลมาจาก

การบริหารในทุกสวนงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  2549  และป 2550 บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสแลวจํานวน  

5,041 หลัง 5,374 หลัง และ 5,716 หลัง ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสเปนจํานวน   4,255.9 ลาน

บาท 4,840.8 ลานบาท และ 5,302.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 55.9 รอยละ 59.2 และรอยละ 58.3 ของรายได

จากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ตามลําดับ 
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ณ
 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีโครงการบานทาวนเฮาสที่อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

มูลคา
โครงการ ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 

จํานวน 
ยูนิต 

(ลานบาท) 

1 บานพฤกษา 5 (ผังใหม) เพชรเกษม จ.นครปฐม   195  183.62  

2 บานพฤกษา 18 บางใหญ จ.นนทบุรี   1,586   1,382.06  

3 บานพฤกษา 20 ลําลูกกา คลอง 2 จ.ปทุมธานี 2,975   2,910.24  

4 บานพฤกษา 21 บางใหญ จ.นนทบุรี   497    468.92  

5 บานพฤกษา 23 คลองหลวง จ.ปทุมธานี     831      698.81  

6 บานพฤกษา 24 บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  482    417.41  

7 บานพฤกษา 25 บางใหญ จ.นนทบุรี   480     432.50  

8 บานพฤกษา 26 บางใหญ จ.นนทบุรี    435  407.92  

9 บานพฤกษา 27 ถ.ออนนุช-ลาดกระบัง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา    532   450.52  

10 บานพฤกษา 28 เทพารักษ จ.สมุทรปราการ  2,166  2,290.20  

11 บานพฤกษา 30 บางบัวทอง จ.นนทบุรี   698    700.22  

12 บานพฤกษา 31 พุทธมณฑล จ.นครปฐม 470   402.46  

13 บานพฤกษา 32 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  562   457.30  

14 บานพฤกษา 33 บางบัวทอง จ.นนทบุรี     621  540.54  

15 บานพฤกษา 36 ถ. ออนนุช-ลาดกระบัง  จ.ฉะเชิงเทรา 448   416.69  

16 บานพฤกษา 37 ซ.แกวอินทร อ.บางใหญ จ.นนทบุรี     457   494.20  

17 บานพฤกษา ริมคลอง 4 บางบัวทอง จ.นนทบุรี      92  111.78  

18 บานพฤกษา 29 บางขุนเทียน  จ.สมุทรสาคร    483     445.58  

19 บานพนาลี 34 ประชาอุทิศ 90 จ.สมุทรปราการ    959    864.92  

20 พฤกษาวิลล 1 ลําลูกกา คลอง 2 จ.ปทุมธานี    495    814.64  

21 พฤกษาวิลล 3 สรงประภา  กรุงเทพฯ   160    235.12  

22 พฤกษาวิลล 4 เพชรเกษม 69 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   235      331.48  

23 พฤกษาวิลล 5 ถ.นิมิตรใหม มีนบุรี กรุงเทพฯ  199   293.61  

24 พฤกษาวิลล 6 บางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ 294  375.29  

25 เดอะ คอนเนค 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ    309  568.12  

26 เดอะ คอนเนค 2 บางนา ก.ม.10-สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ   310  557.22  

27 เดอะ คอนเนค 3 ดอนเมือง  กรุงเทพฯ    357     630.94  
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มูลคา
โครงการ ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 

จํานวน 
ยูนิต 

(ลานบาท) 

28 เดอะ คอนเนค 4 ถ.เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  163    310.65  

29 เดอะ คอนเนค 5 พระนคร กรุงเทพฯ 329   570.80  

รวมโครงการบานทาวนเฮาส 29 โครงการ   17,820  
  

18,736.75  

 
การบริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management) 

 
ในการบริหารจัดการงานกอสราง บริษัทฯ ไดแบงการบริหารออกเปน 2 ฝาย ไดแก 

• ฝายบริหารงานกอสราง ซึ่งจะทําหนาที่ดูแลและดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทุกโครงการใหเปนไป

ตามแผนและรูปแบบที่กําหนด นอกจากน้ี ยังทําหนาท่ีดูแลคาใชจายตาง ๆ ใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

รวมทั้งติดตอประสานงานกับฝายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของบานแตละหลังที่สราง

เพื่อใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานกอสราง ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนท้ังใน

สวนของบานทาวนเฮาส และบานเด่ียว โดยฝายสนับสนุนดังกลาวไดแก 

• ฝายสรรหาผูรับเหมา ซึ่งจะทําหนาที่หาผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานและแรงงานเพื่อชวยในการ

กอสรางตามจํานวนที่ตองใชในแตละโครงการ 

• ฝายวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทําหนาท่ีในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชในการออกแบบและการ

กอสราง 

• ฝายพัฒนาโครงการ ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานและรวมพัฒนาการออกแบบที่อยูอาศัยในโครงการ

ตาง ๆ 

• ฝายจัดซื้อ ซึ่งจะทําหนาที่จัดซ้ือวัสดุที่ใชในการกอสราง  
 
การออกแบบบาน  ในการออกแบบบานในแตละโครงการ ฝายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝาย

พัฒนาโครงการเพ่ือกําหนดแนวทาง ลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบานท่ีตองการจะสรางในแตละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณในการสรางบาน หลังจากนั้น ฝายพัฒนาโครงการจะวาจางสถาปนิกภายนอกเพ่ือใหออกแบบ

โครงบานตามแนวทาง ลักษณะและรูปแบบดังกลาว เม่ือฝายพัฒนาโครงการเห็นวาแบบโครงบานที่ออกแบบโดยสถาปนิก

มีความเหมาะสมแลว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในสวนท่ีเปนรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อใหแบบบานมี

ความสมบูรณกอนที่บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการกอสราง 
 
ในการกอสรางบานทาวนเฮาส บริษัทฯ จะแบงงานกอสรางออกเปนสายการผลิต (Production Line) แตละ

สายการผลิตจะสามารถกอสรางบานทาวนเฮาสไดประมาณ 40 หลังตอเดือน โดยในโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีสายการผลิต

มากกวาหนึ่งสายการผลิต ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดโครงการ บริษัทฯ จะสงพนักงานของบริษัทฯ เขาทําการดูแลควบคุมงาน
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บริษัทฯ สามารถสรางบานประเภทน้ีไดในราคาท่ีตํ่า แตมีคุณภาพเทียบเทากับและมีพื้นที่ใชสอยมากกวาบานใน

รูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันที่สรางโดยผูประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มีความสามารถใน

การบริหารจัดการงานกอสรางไดเองดังที่กลาวขางตนแลว ยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง อันไดแกการที่บริษัทฯ มีการ

ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีชวยลดระยะเวลาการกอสราง ทําใหประหยัดตนทุนและคาแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ไดยังมีคุณภาพ

ดีอีกดวย โดยใชเทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในท่ีสําหรับบานในโครงการบาน

พฤกษา และใชเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักซึ่งเปนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใชในการกอสรางบานเด่ียว

มาใชในการกอสรางบานในโครงการพฤกษาวิลลและเดอะคอนเนค  
 
เทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ (Cast-Institu Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซื้อเทคโนโลยีการกอสรางระบบสําเร็จรูปน้ีจากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบนี้จะใชผนังเปนตัวรับ

น้ําหนักแทนเสาและคาน จึงลดขั้นตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใชการประกอบและติดต้ังแบบเหล็กผนัง ณ จุด

กอสราง จากนั้นจะนําเหล็กผูกมาใสในแบบเหล็กและเทปูนลงไป ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ นับเปน

ผูประกอบการรายแรก ๆ ที่นําระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักน้ีมาใชในการกอสราง โดยระบบน้ีใชกับการกอสรางบาน

ทาวนเฮาสแบบชั้นเดียว ทําใหใชเวลาในการกอสรางทั้งส้ินประมาณ 30 วันนับจากวันเร่ิมกอสรางจนแลวเสร็จทั้งหลัง ซึ่ง

นับวามีประสิทธิภาพและรวดเร็วกวาวิธีกอสรางแบบทั่วไป (Conventional Method) ซึ่งใชเวลาประมาณ 90 วันตอหลัง 

โดยบริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการกอสรางนี้กับโครงการบานทาวนเฮาสในชวงแรกซึ่งไดแกโครงการบานพฤกษา 1 และบาน

พฤกษา 2 
 
ตอมา ดวยพัฒนาการที่ไมหยุดย้ัง บริษัทฯ ไดคนควาหาเทคโนโลยีการกอสรางใหม ๆ ที่จะชวยใหการดําเนินการ

กอสรางบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงนําระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวยเทคโนโลยี

แบบอุโมงค หรือ Tunnel Technology เขามาเพิ่มเติมเพื่อใชในการกอสรางบานทาวนเฮาสแบบสองช้ัน โดยขั้นตอนการ

กอสรางเริ่มต้ังแตการกอสรางโดยประกอบติดต้ังแบบเหล็กผนัง และพื้นช้ันบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงเท

คอนกรีตพรอมกันทั้งผนังชั้นลางและพ้ืนชั้นบน ขั้นตอนตอไปจึงสรางผนังชั้นตอไปและติดต้ังโครงหลังคาใหไดงานภายนอก

ที่สมบูรณในระยะเวลาท่ีส้ันกวาการกอสรางท่ัวไปเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังไดงานที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปน

ดานความแข็งแรง หรือพื้นผิวท่ีเรียบสวยงาม ทั้งนี้ เทคโนโลยีแบบอุโมงคจะใชเวลาการกอสรางต้ังแตตนจนจบท้ังส้ิน

ประมาณ 60-80 วัน ซึ่งนับวารวดเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการกอสรางแบบท่ัวไป ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 180 วัน โดย

บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการกอสรางนี้กับโครงการบานพฤกษา 3 และโครงการตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน นอกจากเทคโนโลยี
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ทั้งนี้ จุดเดนของระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักน้ีมีดังนี้ 
 
1) โครงสรางมีความม่ันคงแข็งแรง เน่ืองจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความทนทานกวาผนังในระบบธรรมดา 

2) สามารถควบคุมคุณภาพไดดีกวาเนื่องจากการกอสรางดวยระบบนี้จะมีมาตรฐานที่แนนอน 

3) สามารถควบคุมระยะเวลาในการกอสรางไดดีกวา เน่ืองจากการลดขั้นตอนการกอสรางท่ีไมจําเปนออกไป 

ทําใหระยะเวลาการกอสรางตอหนวยนอยกวาการกอสรางแบบทั่วไป  

4) เหมาะกับการกอสรางโครงการขนาดใหญ ซึ่งแตละหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

5) ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการกอสราง 

6) ลดขั้นตอนการกออิฐ และฉาบปูนสําหรับผนัง นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนการกอเสาและคาน 

(7) ลดขยะท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งเปนปญหาใหญในการกอสราง ทําใหสามารถลดคาใชจายในการสูญเสีย

วัสดุโดยไมจําเปน อีกท้ังยังชวยใหหนวยงานกอสรางมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

เทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับนํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication)โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.1.2- บานเด่ียว 
 
นอกจากบริษัทฯ จะใชเทคโนโลยีดังกลาวขางตนมาใชในการกอสรางบานทาวนเฮาสแลว บริษัทฯ ยังมี

โรงงานผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูปซึ่งใชเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบ Battery Mold ในการกอสรางร้ัวและเสาสําเร็จรูป

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

สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) 

 
การไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  
 
 บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนเพียงไมก่ีรายที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 

BOI เน่ืองจากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความตองการของผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง จึงมีนโยบายในการกอสรางที่อยูอาศัยในราคาไมเกิน 600,000 บาท โดยอาศัยตนทุนการกอสรางท่ีตํ่ากวา

ผูประกอบการรายอื่น ผูประกอบการสวนใหญไมสามารถไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เน่ืองมาจากผูประกอบการ

ดังกลาวไมสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับ

โครงการประเภทบานทาวนเฮาส  ซึ่งอยูภายใตเง่ือนไขที่สําคัญโดยสรุปไดดังนี้ 
 
1.   บริษัทฯ ตองมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียน  

2.   บริษัทฯ จะตองจําหนายบานในราคาเงินสดไมเกิน 600,000 บาท ตอหนวย ซึ่งราคาดังกลาวรวมราคาท่ีดิน  

แลว 

 3.   พื้นที่ใชสอยตอหนวยจะตองมีขนาดไมนอยกวา 31.0 ตารางเมตร 
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4.   ตองมีขนาดของโครงการตามจํานวนท่ีกําหนดโดยตองมีจํานวนขั้นตํ่าไมนอยกวา 150 หนวย และสถานท่ีต้ัง

ของโครงการตองอยูในทองท่ีที่กําหนด 

 5.   ตองไดใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือเทียบเทา 
 

 สําหรับรายละเอียดของสิทธิประโยชนที่สําคัญที่บริษัทฯ ไดรับมีดังนี้ 
 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการในโครงการท่ีไดรับการ

สงเสริมการลงทุนมีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ ทั้งน้ี จํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ี

ไดรับยกเวนจะมีจํานวนตามท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนแตละฉบับ (มีจํานวนต้ังแต 6.6 ลานบาท ถึง 183.4      

ลานบาท ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไดตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการ

ตามแตละโครงการ) 
  

2. ในกรณีที่กิจการในโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีผลขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนดังกลาวหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลาย

ปก็ได 
  

นอกจากนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ จะไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซ่ึง

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลดวย   
 

 ทั้งนี้ ในป 2549 และ ป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 

BOI จํานวน 2,021.1 ลานบาท และ 2,612.1 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.7 และรอยละ 28.7 ของรายไดจาก

การขายอสังหาริมทรัพย ตามลําดับ 
 

รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 
ประเภทรายไดจาก 

โครงการบานทาวนเฮาส 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

โครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI  

 

1,913.3 

 

45.0 

 

2,021.1 

   

41.8  

 

2,612.1 

 

49.3 

โครงการบานทาวน เฮาสที่ ไมได รับการ

สงเสริมการลงทุนจาก BOI 

 

2,342.6 

 

55.0 

 

2,819.7 

   

58.2  

 

2,690.2 

 

50.7 

รายไดรวมจากบานทาวนเฮาส 4,255.9 100.0 4,840.8 100.0 5,302.3 100.0 
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แผนการในอนาคต  
 

 จากป 2550 ที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจโดยพัฒนาโครงการทาวนเฮาสโดยการออกตราสินคาใหมๆ เชน  “เดอะคอน

เนค”  “พฤกษาวิลล” รวมถึงการขยายพ้ืนที่พัฒนาโครงการใหมๆ ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในตลาดทาวนเฮาสใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในป 2551 บริษัทฯ จะผลักดันการเติบโตของโครงการบานทาวนเฮาส ที่พัฒนาไวในป

กอน รวมถึงขยายธุรกิจทาวนเฮาสไปในตลาดบานทาวนเฮาส 3 ชั้น ในเมือง ในระดับราคา 2.0 – 3.5 ลานบาท ตอหนวย 

ภายใตตราสินคา “เดอะแพลนท” 

 
3.1.2 บานเดี่ยว 

 

บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานเด่ียวโดยอยูภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร” ตามระดับของ

ราคาบาน ดังมีรายละเอียดดังนี้  

• ระดับราคาระหวาง 1.7 - 2.2 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลเลจ” 

• ระดับราคาระหวาง 2.4 – 5.0 ลานบาทตอหนวย ซึ่งดําเนินโครงการภายใตตราสินคา “ภัสสร” 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง เพื่อสนองความตองการกลุมลูกคาดังกลาวใหสามารถ

เปนเจาของบานเด่ียวที่มีพื้นท่ีใชสอยภายในคุมคากับเงินท่ีจายใหไดมากที่สุด (Value for Money) เม่ือเทียบกับบานใน

รูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยบานเด่ียวของบริษัทฯ โดยท่ัวไปจะมีราคาถูกกวาของ

ผูประกอบการรายอื่นประมาณรอยละ 10-15 โดยในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงภาพลักษณของตลาดบานเด่ียว 

“ภัสสร” รวมถึงการผลักดันขยายธุรกิจโครงการบานเด่ียว “พฤกษาวิลเลจ” ทําใหประสบความสําเร็จในตลาดบานเด่ียว และ

แผนในป 2551 บริษัทฯ จะทําการขยายกลุมเปาหมายบานเด่ียวไปในตลาดใหมๆ  โดยพัฒนาตราสินคาใหม “เดอะแพลนท” 

ซึ่งเปนบา เดี่ยว ระดับราคา 2.5 – 5.0 ลานบาทตอหนวย ในรูปแบบภาพลักษณสมัยใหม  น
 

ทั้งนี้ ในป  2548 2549 และ ป 2550 บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์บานเดี่ยวไปแลวจํานวน 1,093 หลัง 1,193 หลัง 

และ 1,331 หลัง ตามลําดับ และมีรายไดจากการขายบานเด่ียวเปนจํานวน  3,339.1 ลานบาท 3,309.1 ลานบาท และ 

3,735.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ  43.8  รอยละ 40.4  และรอยละ 41.1  ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

ของบริษัทฯ ตามลําดับ 
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ณ
 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีโครงการบานเด่ียวระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 
จํานวน 
ยูนิต 

มูลคาโครงการ 
(ลานบาท) 

1 ภัสสร 2 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี 455  1,279.24  

2 ภัสสร 4 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี 541   2,861.88  

3 ภัสสร 7 ถ.รัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี   476   2,131.18  

4 ภัสสร 9 ถ.วิภาวดี 60 กรุงเทพฯ   71   437.84  

5 ภัสสร 11 เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ   65    594.10  

6 ภัสสร 12 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี   492  1,096.01  

7 ภัสสร 13 เขตสุวินทวงศ กรุงเทพฯ 308  997.28  

8 ภัสสร 14 บางใหญ จ.นนทบุรี   350  894.64  

9 ภัสสร 15 สายไหม-ดอนเมือง บางเขน กรุงเทพฯ 124  428.84  

10 พฤกษาวิลเลจ 1 ลําลูกกา คลอง 6 จ.ปทุมธานี   486  969.54  

11 พฤกษาวิลเลจ 2 ธัญบุรี คลอง 7 จ.ปทุมธานี 486   983.32  

12 พฤกษาวิลเลจ 3 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี 299  581.93  

13 พฤกษาวิลเลจ 4 ซ.แกวอินทร จ.นนทบุรี   255  511.17  

14 พฤกษาวิลเลจ 5 บางใหญ จ.นนทบุรี   320  633.02  

15 พฤกษาวิลเลจ 6 พระราม 2 – บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 486  916.88  

16 พฤกษาวิลเลจ 7 นาเกลือ  จ. สมุทรปราการ   244  435.04  

17 พฤกษาวิลเลจ 8 ซ.วัชรพล บางเขน กรุงเทพฯ 232  584.31  

18 พฤกษาวิลเลจ 9 รังสิตคลอง 3 จ.ปทุมธานี   161  393.61  

19 พฤกษาวิลเลจ 10 บางใหญ จ.นนทบุรี 269    580.54  

รวมโครงการบานเดี่ยว 19 โครงการ        6,120          17,310.37  
 
การบริหารจัดการงานกอสราง 

 
การบริหารจัดการงานกอสรางบานเด่ียวจะเปนไปในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานกอสรางของโครงการ

บานทาวนเฮาส แตสําหรับในสวนการกอสรางในแตละโครงการ บริษัทฯ จะแบงเจาหนาที่รับผิดชอบเปนแตละโครงการ

แทนการแบงเปนสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบานเด่ียวมีจํานวนบานในการกอสรางตอโครงการนอยกวาของบาน

ทาวนเฮาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงพนักงานของบริษัทฯ เขาทําการควบคุมดูแลงานกอสรางประมาณ 30 - 40 คนตอโครงการ

และจะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานและลูกจางรายวันในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแตละโครงการ 
 
เทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication)ในระยะแรก

บริษัทฯ ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการกอสรางระบบโครงสราง

ผนังรับน้ําหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ เรียกส้ันๆวา  Precast มาใช โดยการหลอผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักจะ
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 0ทั้งนี้ จุดเดนของเทคโนโลยีชนิดนี้ นอกจากจะมีจุดเดนในทํานองเดียวกับจุดเดนของเทคโนโลยีการกอสรางบาน

ดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่แลวยังมีจุดเดนอื่น ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึง การที่ไมตองเสียพื้นที่คานเสาทํา

ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น ผนังมีความตานทานไฟและเปนฉนวนกันความรอนสูง มีความทึบเสียงมากกวาการกอสรางโดย

ใชวัสดุแบบอื่น รวมถึงมีความตานทานการซึมน้ําสูงดวย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกลาวตองการการบํารุงรักษาที่ตํ่า

เน่ืองจากเปนโครงสรางสําเร็จและทําใหผูอยูอาศัยเสียคาเบี้ยประกันภัยตํ่า เนื่องจากบานท่ีสรางเปนโครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็ก มีความสามารถในการทนไฟสูง มีความแข็งแรงและมีความทนทาน 
 

บานที่กอสรางดวยเทคโนโลยีนี้  จะสามารถกอสรางไดภายในระยะเวลา 75 - 90 วัน ซึ่งหากเปนการกอสรางดวย

วิธีการกอสรางแบบทั่วไปแลวจะใชระยะเวลาประมาณ 180 วัน อยางไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ นําเทคโนโลยีการกอสรางแบบน้ี

มาใชในระยะแรก จะเปนการหลอช้ินงานแตละช้ินในบริเวณสถานท่ีกอสราง และเน่ืองจากช้ินงานที่ผลิตไดในระยะแรกไม

สามารถผลิตไดทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางบานในโครงการระยะแรกจึงมีการใชชิ้นงานที่ผลิตไดจากการใชเทคโนโลยีแบบ

นี้ และการกอสรางแบบทั่วไปรวมกัน (ยกเวนการกอสรางบานเด่ียวในโครงการภัสสร 11 ซึ่งบริษัทฯ ใชวิธีการกอสรางแบบ

ทั่วไปท้ังโครงการ) บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีแบบน้ีในการผลิต

ชิ้นสวน ซึ่งโรงงานนี้ไดสรางในป 2547 แลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตชิ้นสวนสําหรับ

การกอสรางบานเดี่ยวสูงสุดจํานวน 3,600 หลังตอป โรงงานดังกลาวไดเร่ิมดําเนินการผลิตชิ้นสวนแลวโดยในปจจุบัน   

บริษัททําการปรับปรุงกําลังการผลิต จากเดิม 60% ของการผลิตสูงสุดเปน 80% ของกําลังการผลิตสูงสุด แลวเสร็จในเดือน

มิถุนายน 2549 ทั้งนี้กําลังการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ในป 2550 มีคาเฉล่ียอยูที่รอยละ 

54 ของกําลังการผลิตสูงสุด 

บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีการกอสรางดวยระบบ Batterry Mold  เพ่ือใชผลิต

ร้ัวและเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซ่ึงควบคุมดวยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให

ประกบและหางออกจากกัน หลังจากที่แบบเหล็กประกบกันโดยมีระยะหางตามท่ีตองการแลวจะมีการเทปูนลงในแบบ

เหล็ก หลังจากน้ันจะถอดแบบเหล็กออก เพ่ือนําร้ัวและเสาสําเร็จรูปไปใชในการกอสรางบานตอไป โรงงานดังกลาวมีกําลัง

การผลิตสูงสุดสําหรับบานจํานวน 12 หลังตอวัน   ปจจุบันโรงงานดังกลาวไดเพิ่มการผลิตในสวนเสาและร้ัวบาน ร้ัว

โครงการ ของโครงการบานเด่ียวและบานทาวนเฮาส รวมถึง เสาโชว และ Parapet  ของทาวนเฮาส อีกดวย 
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3.1.3 อาคารชุด (Condominium) 
 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธการตลาด และโครงสรางรายไดจากการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความ

ตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยางรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนสงสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เชน 

โครงการรถไฟฟา ทําใหเกิดความตองการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด ในชวงป 2550 สูงมาก บริษัทฯ จึงไดปรับโครงสราง

ธุรกิจ และองคกรรองรับความตองการดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ และสามารถเขาตลาดอาคารชุดในฐานะ

ผูนําตลาดรายหนึ่งไดอยางรวดเร็ว  โดยบริษัทฯ มีตราสินคาโครงการอาคารชุดในป 2550 คือ “ไอวี่ คอนโดมิเนียม”   

“เดอะซ๊ีด คอนโดมิเนียม” และ “ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม”  โดยในป 2551 บริษัทฯ จะทําการพัฒนาโครงการอาคารชุดใน

สวนตลาดใหมๆ เพิ่มเติม ภายใตตราสินคาใหม เพื่อรองรับรูปแบบการอยูอาศัยภายใตอาคารชุดรูปแบบใหม รวมถึงการรุก 

และขยายตลาดที่พัฒนาไวในป 2550 อยางตอเนื่อง  

 

ในป  2550 บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด ไปแลวจํานวน 27 หอง มีรายไดจากการขายอาคารชุดเปน

จํานวน 17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.2 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ตามลําดับ 

  

ณ
 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ ที่ตั้งโครงการ 
จํานวน 
ยูนิต 

มูลคาโครงการ 
(ลานบาท) 

1  ซิต้ีวิลล 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 369       263.82  

2  ไอวี่ ริเวอร ราษฎรบูรณะ  กรุงเทพฯ  1,267   3,216.10  

3  ไอวี่ รัชดา บางซื่อ-รัชดา กรุงเทพฯ 399      816.98  

4  ไอวี่ สาทร สาทร กรุงเทพฯ  290       931.60  

5  เดอะซี๊ด พหลโยธิน พหลโยธิน บางซ่ือ กรุงเทพฯ 117    194.32  

รวมโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ     2,442   5,422.82  
 
3.2   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 

บริษัทฯ มีกลยุทธตางๆ เพื่อสงเสริมการจําหนายดังนี้ 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ มีการขยายผลิตภัณฑใหมๆ ในป 2550 ใหครอบคลุมโดยมีเปาหมายที่จะเปน

ผูนําในตลาดกลาง-ลาง ในทุกผลิตภัณฑ ในพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยกลางธุรกิจ นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังไมหยุดย้ังในการแสวงหาเทคโนโลยีการสรางที่อยูอาศัยที่มีประสิทธิภาพมาใชอยูเสมอ ซึ่งทําใหสามารถสรางที่

อยูอาศัยไดรวดเร็ว บริษัทฯ ใชเทคโนโลยีการสรางบานท่ีทันสมัย ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถสรางบานท่ีมีคุณภาพและ ลด
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กลยุทธดานราคา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงชองวางในตลาดที่อยูอาศัย โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดท่ีอยูอาศัยราคาไม

สูง ซึ่งเหมาะสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุงเนนตลาดที่อยูอาศัยระดับนี้ บริษัทฯ มีตนทุนการสราง

บานที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น เน่ืองจากบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 

ใชเทคโนโลยีการสรางบานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําใหมีตนทุนการผลิตตํ่าและสามารถกอสรางบานไดรวดเร็ว 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาขายไดตํ่ากวาผูประกอบการทั่วไปประมาณรอยละ 15 – 20 สําหรับบานทาวนเฮาส 

และรอยละ 10 – 15 สําหรับบานเดี่ยว นอกจากนี้ การท่ีบริษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักในการสรางบานสําหรับผูมีรายไดตํ่า

เพื่อชวยเหลือสังคม บริษัทฯ จึงเปนหนึ่งในผูประกอบการจํานวนไมก่ีรายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI โดยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับบานราคาไมเกิน 600,000 บาท 

 

กลยุทธดานโฆษณาประชาสัมพันธ   บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนงานขาย โดยการ

โฆษณาในหนังสือพิมพ และบริษัทฯ ยังไดมีการโฆษณาผานปายโฆษณา (Billboard) เพ่ือโฆษณาโครงการของบริษัทฯ ใน

พื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือเปนการสรางชื่อของบริษัทฯ (Brand-Building) ให

เปนที่รูจักของประชาชนในวงกวาง โดยการเขาเปนผูสนับสนุนในรายการตาง ๆ เชน รายการแฟนพันธุแท เปนตน หรือโดย

การนําระบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relations Management) มาใช เชน การจัดใหมีการมอบ

ทุนการศึกษาแกบุตร ธิดาของผูอาศัยในโครงการตาง ๆ การจัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ีออกใหบริการแก ผูอาศัยในโครงการ

ตาง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ หรือ การจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ เปนตน 

 

กลยุทธดานการจําหนาย บริษัทฯ มีการใชชองทางการจัดจําหนายโดยการขายตรงผานสํานักงานขายของ  

บริษัทฯ เองเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายบานผานงานมหกรรมบานและท่ีอยูอาศัยอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

มีการสงเสริมการขายสําหรับโครงการที่จะเปดขายใหมเพื่อขยายฐานกลุมลูกคาของบริษัทฯ หลายวิธี เชน โครงการ 

“Member gets member” โดยลูกคาที่สามารถแนะนําลูกคารายใหมใหกับบริษัทฯ จะไดรับเงินคาแนะนํา ซึ่งในปจจุบัน 

บริษัทฯ มีฐานลูกคามากกวา 40,000 ครัวเรือน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการท่ีจะขยายหนวยธุรกิจ เพื่อเปนหนวยธุรกิจรองรับ และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันใหกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการใชประโยชนจากฐานลูกคากวา 40,000 ครัวเรือน ในการตอยอดธุรกิจใน

ระยะยาว 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

3.3.1  การจัดซื้อที่ดิน 
 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา (Land Bank) ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจที่จะดําเนินการ

กอสรางและพัฒนาที่ดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเปนไปไดของโครงการโดยสํารวจสภาวะการณของตลาด และ

สภาวะการแขงขัน ตลอดจนความตองการของลูกคาในพื้นท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินโครงการ หลังจากน้ัน บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซ้ือท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซ้ือท่ีดินจากเจาของที่ดินหรือนายหนาขายท่ีดินโดยตรงเพื่อดําเนินการ

พัฒนาตอไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อใหแนใจวาท่ีดินที่ซื้อจะมีราคาท่ี

ไมแพงเกินไป 
 

3.3.2  วัสดุกอสราง  
 

 เน่ืองจากบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการงานกอสรางโครงการตาง ๆ ดวยตัวเอง บริษัทฯ จึงเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุกอสรางเอง โดยหลังจากที่ฝายจัดซื้อไดรับรายละเอียดของวัสดุกอสรางท่ีตองการใชในโครงการตาง ๆ แลว โดยสวน

ใหญฝายจัดซ้ือจะดําเนินการติดตอกับผูผลิตวัสดุกอสรางแตละแหงโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุกอสรางที่จะซ้ือ 

โดยปกติ บริษัทฯ จะไดสวนลดคอนขางสูง เน่ืองจากบริษัทฯ ซื้อวัสดุกอสรางในปริมาณท่ีมาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลง

ปริมาณของวัสดุกอสรางและราคากับผูผลิตไดแลว บริษัทฯ จะส่ังซื้อวัสดุกอสรางผานตัวแทนของผูผลิตเพื่อใหดําเนินการ

สงวัสดุกอสรางไปยังโครงการตาง ๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจายคาวัสดุกอสราง (Credit Term) อยูในชวง

เวลาระหวาง 15 – 90 วัน นอกจากน้ี นับต้ังแตป 2549 บริษัทฯ ไดลดความเส่ียงดานวัสดุกอสราง โดยเร่ิมดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการจัดซื้อวัสดุหลักในการกอสรางเชน ปูนซีเมนต, เหล็ก, กระเบื้อง สายไฟ ฯลฯ โดยเปนการประมูลและตกลง

ราคาในระยะยาว เชน 1 ป หรือ 3-6 เดือน ซึ่งทําใหบริษัทฯลดความเส่ียงในเร่ืองของความผันผวนในราคา    และการท่ี

บริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัสดุกอสราง จึงสามารถส่ังซื้อวัสดุกอสรางไดตามปริมาณที่ตองการ และไมเคย

มีปญหาการขาดแคลนวัสดุกอสรางแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทฯ มิไดพึ่งพาผูจําหนายวัสดุกอสรางรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ 
 

3.3.3  ผูรับเหมากอสราง 
 

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงไมก่ีรายท่ีสามารถบริหารจัดการงานกอสรางได

ดวยตัวเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ สวนการ

ดําเนินการกอสรางโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานกอสรางเองโดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ เชน งานฐานราก งาน

ปูน งานติดต้ังชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน โดยบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะดานเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว และ จะควบคุมการกอสรางเองโดยการจัดสงเจาหนาท่ีของบริษัทฯ  อันไดแก 

วิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foremen) เขาไปตรวจสอบใหเปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ 

จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเอง ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3.3.4  เทคโนโลยีการผลิต 
 

บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีในการกอสรางเพื่อชวยในการกอสรางบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคารชุด (โปรดดู

รายละเอียดในหัวขอการบริหารงานกอสราง 3.1.1 ทาวนเฮาส และ 3.1.2 บานเด่ียว) 

 
3.3.5  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
 การกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ของโครงการจะอยูภายใตการควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใตประกาศดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทที่มีการจัดสรรท่ีดินเพื่ออยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชยในขนาดท่ีดินแปลงยอยต้ังแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเน้ือท่ีเกินกวา 100 ไร จะตองมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร

ที่ดิน และกอนเร่ิมการกอสรางจะตองย่ืนรายงานดังกลาวตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งในสวนนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA Report) เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายแลว 

โดยรายงานดังกลาวไดจัดทําโดยบุคคลผูเช่ียวชาญภายนอก 
 

นอกจากนี้ ในการกอสรางที่อยูอาศัยโดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการบานเด่ียว อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยส่ิง

ที่สําคัญ ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบานแตละหลัง และระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลาง เพื่อมิใหสงผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะ  
 
ในสวนของโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยูภายใตการ

ควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของ

เสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ

กําหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมเพื่อเปนการสรางความม่ันใจวาบริษัทฯ ดําเนินการดวย

ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดย บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) การควบคุมมลพิษทางนํ้าโดย

การจัดใหมีบอบําบัดน้ําเสีย และบอตกตะกอน เพื่อปองกันมิใหมีการปลอยนํ้าเสียสูแหลงชุมชน (ข) การควบคุมมลพิษทาง

อากาศ โดยการจัดใหมีสเปรยพนน้ําในบริเวณโรงงานเพื่อมิใหเกิดฝุนรบกวนในโรงงาน นอกจากนี้ ในตนเดือนกรกฎาคม 

2548 นี้ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีการติดต้ังพัดลมไอนํ้าในโรงงานเพื่อลดความรอนในโรงงานและเปนการปองกันมิใหเกิดฝุน

รบกวนในโรงงานเชนเดียวกัน และ(ค) การควบคุมมลพิษทางเสียง โดยบริษัทฯ มีโครงการท่ีจะติดต้ังแผนซับเสียง (Noise 

Barrier) เพื่อปองกันมลพิษทางเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการกอสรางภายในโรงงาน  
 
3.4  แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจ 
 
 จากปจจัยภายนอกประเทศท้ังปญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพยที่ปลอยใหกับผูกูดอยคุณภาพ ( Sub Prime) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และแรงกดดันจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้น  รวมถึงราคาเหล็กและทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้นทํา

สวนที่ 2 หนา  25 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา  26 

 
ตารางขอมูลสถิติสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 2546 2547 2548 2549 2550 2551(F) 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ราคา

ปจจุบัน (Nominal GDP) (พันลานบาท) 
5,917.4 6,489.8 7,087.7 7,813.1 8,485.2 N/A 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ราคาป 

2531 (Real GDP) (พันลานบาท) 
3,468.2 3,685.9 3,851.3 4,052.0 4,244.6 N/A 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ (รอยละ) 
6.9 6.1 4.5 5.0 4.6 4.5-5.5 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1 ป 0.75 0.75 2.5-4.00 3.5-5.13 2.0-3.5 2.5-3.5 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดี 

(MLR) 
5.69 5.69 6.81 7.99 6.88 6.0-6.5 

ที่มา   :  ธนาคารแหงประเทศไทย, (F) from consensus 
 

จากปจจัยภายนอกประเทศท่ีกลาวมาขางตน ประกอบกับปจจัยภายในประเทศท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ังรัฐบาล

ใหมที่มาจากการเลือกต้ังในชวงตนป 2551 ทําใหทีมบริหารของบริษัทฯ คาดการณวา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

(GDP) ในป 2551 จะเติบโตใกลเคียงกับป 2550 คือ รอยละ 4.5-5.5 สวนแนวโนมอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงราวรอยละ 

0.5 ซึ่งอาจสงผลดีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในขณะเดียวกันปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งบริษัทฯ จะตอง

พิจารณาถึง และปรับกลยุทธของบริษัทฯ ใหสอดรับกับปจจัยดังกลาว ดังนี้ 

 

1. ความเช่ือม่ันของผูบริโภคที่ลดลง จากปยจัยภายนอกประเทศ และภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2551อาจสงผล

ทําใหผูบริโภคลดความเชื่อมั่นลง อันสงผลตอการจับจายใชสอย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือท่ีอยูอาศัยอาจไดรับ

ผลกระทบโดยตรง ทําใหผูประกอบการตองปรับกลยุทธในการทําธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยดังกลาว 

 

2. โครงสรางความตองการตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จากปจจัยที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกในป 

2550 อยูในระดับสูงสุดเปนประวัติการณ ทําใหราคานํ้ามันในประเทศสูงเชนกัน ประกอบกับระบบสาธารณูปโภค 

โดยเฉพาะระบบรถไฟฟาในเขตธุรกิจช้ันในของกรุงเทพฯ ที่สะดวกสบายในการใชงาน โครงสรางความตองการที่อยูอาศัย

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหผูประกอบการตองมีการปรับโครงสรางการลงทุนใหสอดรับกับโครงสรางความตองการ

ตลาดที่เปล่ียนแปลง 
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ตารางแสดงสัดสวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตามประเภท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  การเคหะแหงชาติรวบรวมโดยฝายวิชาการ ธอส. (ป 2546-2550 (ม.ค. –พ.ย.) ) และศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส. 

31,996  95.8  63.2  42,937  34.2  68.4  42,588   (0.8) 62.8  49,167  15.4  62.9  42,272 (7.7) 64.2  

  2546 2547 2548 2549 2550 (มค–พ.ย) 

 เติบโต สัดสวน  เติบโต สัดสวน  เติบโต สัดสวน  เติบโต สัดสวน  เติบโต สัดสวน 
 

หลัง รอยละ รอยละ หลัง รอยละ รอยละ หลัง รอยละ รอยละ หลัง รอยละ รอยละ หลัง รอยละ รอยละ 

ที่อยูอาศัยสรางเอง 18,598  5.1 36.8  19,859   6.8  31.6  25,241   27.1  37.2  28,949   14.7    37.1  23,530 (12.6) 35.8  

ที่อยูอาศัยที่สรางโดยผูประกอบการ                             

  บานทาวนเฮาส บานแฝด 

และอาคารพาณิชย 12,177  111.1  24.1  14,121  16.0  22.5  12,046  (14.7) 17.8  15,501  28.7  19.8  12,886 (8.3) 19.6  

  บานเดี่ยว 17,911  108.2  35.4  26,631  48.7  42.4  23,889  (10.3)  35.2  16,700  (30.1)  21.4  14,185 (10.8)  21.6  

  อาคารชุด 1,908  (3.2)  3.8  2,185  14.5   3.5  6,653  204.5   9.8  16,966   155.0   21.7  15,201 (4.1)  23.1  

รวมบานที่สรางโดย
ผูประกอบการ 

รวมทั้งหมด 50,594  48.7  100.0  62,796  24.1  100.0  67,829  8.0  100.0  78,116  15.2  100.0  65,802 (9.5) 100.0  
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3.  นโยบายของรัฐบาลชุดใหมที่ตองการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  จากปจจัยที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมถึงการ

กอสรางเปนธุรกิจท่ีมีบทบาทสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (Leading Factor) มีผลตอ GDP ของประเทศ

ในสัดสวนรอยละ 6-10 โดยเฉพาะอยางย่ิง ธุรกิจน้ีมีอัตราสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ (Local Content) สูงถึงรอยละ 80-

90 และธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังมีสวนขับเคล่ือนธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย (Multifier Effect) สูงถึง 2.5 เทา ดวยเหตุนี้

เองทําใหคาดวา นโยบายของรัฐบาลชุดใหมจะใชธุรกิจอสังหาริมทรัพยมามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

ในป 2551 ผานนโยบายตางๆ ซึ่งเปนผลดีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวม 

 

4. กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2551 มีกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่มีผล

ตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สําคัญ คือ ระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) รวมถึง

กฎหมายการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account) ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบเหลานั้นจะกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการและความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ ทํา

ใหตองมีการปรับกลยุทธ และกระบวนการพัฒนาโครงการ รวมถึงโครงสรางทางการเงินเพื่อรองรับกับปจจัยดังกลาว เพื่อ

ไมใหเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ 

 

5. ปจจัยตนทุนที่สูงข้ึน ในป 2551 ปจจัยที่สงผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สําคัญปจจัยหน่ึง คือ ตนทุนที่สูงขึ้น 

ไมวาจะเปนตนทุนคากอสราง หรือคาใชจายอื่นๆ อันเปนผลมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามัน ซึ่งทําใหผูประกอบการ

จําเปนตองปรับกลยุทธ รวมถึงกระบวนการทํางานท่ีรองรับกับปจจัยดังกลาว เพื่อคงความสามารถในการทํากําไรไวไดในป 

2551 

 

6. ระบบสาธารณูปโภคภาครัฐที่เปล่ียนแปลง ในระยะเวลา ป 2551 ตอจากนี้ ปจจัยที่กระทบตอรูปแบบใน

การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะไดรับผลกระทบอยางมากจากระบบสาธารณูปโภคภาครัฐ ไมวาจะเปน โครงการ

รถไฟฟาตางๆ ถนนสายสําคัญๆ อันจะมีผลตอรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในระยะยาว ซึ่งผูประกอบการ

จําเปนตองคาดการณถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว รวมถึงการปรับโครงสรางธุรกิจบริษัทใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของกิจการ 

สวนที่ 2 หนา  28 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2550 สินทรัพยถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิตาม

บัญชีหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เทากับ 1,314.14  ลาน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการทรัพยสนิถาวร 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิตามบัญชีหลงัหัก 
คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจาก 

การดอยคา(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 
(มี / ไมมี) 

1. ที่ดินและอาคาร เปนเจาของ 695.84 มี 

2. เคร่ืองจักรและอุปกรณ เปนเจาของ 509.94 มี 

3. เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ 58.78 ไมมี 

4.   ยานพาหนะ เปนเจาของ 35.40 ไมมี 

5.   งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ระหวางการติดต้ัง 

เปนเจาของ 14.18 ไมมี 

รวม - มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรหลัก 1,314.14  

หมายเหตุ บริษัทฯ ไดใชที่ดินและอุปกรณ ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 922 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนสวนหนึ่งของสินทรัพยที่

ใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 89 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 7,821 ลานบาท และวงเงิน

หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวน 3,656 ลานบาท 

5.2 สินคาคงเหลือในโครงการตาง ๆ 

 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
บานพฤกษา 2 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-1-20 N/A 20.42 2.04 - - 

บานพฤกษา 3 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-3-59.8 N/A 4.66 4.66 - - 

บานพฤกษา 4 
พุทธมณฑลสาย 4/
นครปฐม 

เปนเจาของ 00-2-86 N/A 2.27 1.35 - - 

บานพฤกษา 5 
พุทธมณฑลสาย 5/
นครปฐม 

เปนเจาของ 4-1-42.42 N/A 166.10 127.23 - - 

บานพฤกษา 7 เปนเจาของ 0-0-52.20 N/A 0.82 0.73   
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  31 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
คลอง 8/ปทุมธานี 

บานพฤกษา 8 
พุทธมณฑลสาย 4/
นครปฐม 

เปนเจาของ 1-2-68 N/A 32.66 18.04   

บานพฤกษา 9 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 00-1-43.40 N/A 2.76 0.02   

บานพฤกษา 10 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0--36 N/A 4.20 1.04   

บานพฤกษา 12 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-0-80.30 N/A 23.94 1.66   

บานพฤกษา 13 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 2-3-67.7 N/A 15.11 1.79   

บานพฤกษา 14 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-0 N/A 11.16 -   

บานพฤกษา 14 A 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-94.40 N/A 1.56 1.13   

บานพฤกษา 14 B 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-0 N/A 0.88 -   

บานพฤกษา 15
เทพารักษ/
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 14-1-86.34 N/A 30.20 43.42   

บานพฤกษา 16 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-35 N/A 6.88 1.11   

บานพฤกษา 17 
ลําลูกกา/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-0-97.00 N/A 18.55 3.21   

บานพฤกษา 18 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 1-0-62.10 N/A 35.69 12.09   

บานพฤกษา 18/1 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 3-2-74.30 N/A 120.82 34.64   

บานพฤกษา 19 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 1-0-21.2 N/A 16.62 5.48   

บานพฤกษา 20 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 97-3-24.6 N/A 586.73 403.21   

บานพฤกษา 21 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 9-0-9.1 N/A 101.00 50.55 85 0.01 

บานพฤกษา 22 (B) 
รังสิต คลอง 3/
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 5-2-81.9 N/A 341.50 6.12 - - 
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  32 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
บานพฤกษา 23 
รังสิต คลอง 3/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 24-0-57.2 N/A 89.21 87.73 - - 

บานเกสร 
รังสิต คลอง 3/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 24-1-90.6 N/A - 78.21 - - 

บานพฤกษา 23/2 
รังสิต คลอง 3/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 41-0-22.1 N/A - 27.46 - - 

บานพฤกษา 24 
บางนํ้าเปร้ียว/ 
ฉะเชิงทรา 

เปนเจาของ 8-0-79 N/A 87.19 56.73 - - 

บานพฤกษา 25 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 4-3-31.2 N/A 76.68 24.35 72 0.01 

บานพฤกษา 26  
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 3-3-64.7 N/A 69.47 24.92 - - 

บานพฤกษา 27  
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 3-2-18.10 36.82 107.52 34.92 - - 

บานพฤกษา 27/1 
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 5-1-60 

 
36.82 - 30.78 - - 

บานพฤกษา 28   
แพรกษา/ 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 3-1-3.4 

 
N/A 59.92 26.48  

627.80 
- 

บานพฤกษา 28/1  
แพรกษาใหม/ 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 87-1-11.5 N/A 1.32 270.69  - 

บานพฤกษา 28/2  
แพรกษาใหม /  
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 18-1-90.7 N/A - 128.89 - - 

พนาลี 29/1 
ต.พันทายนรสิงห/
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 15-3-46.8 N/A 9.25 94.33 101.16 - 

พุทธชาด 29/2 
ต.พันทายนรสิงห/
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 42-2-95 N/A 0.25 33.03 168 22 

พฤกษา 29/3 
ต.พันทายนรสิงห/
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 29-2-12.4 N/A 0.56 23.77 128 16 
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  33 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
พุทธชาด 29/4 
ต.พันทายนรสิงห/ 
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 35-2-36.4 N/A 0.23 20.80 138 14 

พนาลี 29/5 
ต.พันทายนรสิงห/ 
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 28-2-50.3 N/A 0.17 20.23 112 10 

บานพฤกษา 30  
บางคูรัด+คลอง
พระราชาพิมล /นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-0-98.5 122.0 66.59 12.85 349 - 

บานพฤกษา 30/1  
บางคูรัด+คลอง
พระราชาพิมล/ นนทบุรี 

เปนเจาของ 22-1-64.0 N/A 0.29 132.19   

บานพฤกษา 31      
มหาสวัสด์ิ/นครปฐม 

เปนเจาของ 18-1-85.5 48.94 74.05 73.63 191.66 0.001 

บานพฤกษา 32    
ลําลูกกาคลอง 6/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-3-29.5 54.85 14.63 8.78 217 - 

บานพฤกษา 32/1  
ลําลูกกาคลอง 6/
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 16-1-68.2 N/A 9.08 56.28   

บานพฤกษา 33/1  
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 24-3-1.7 N/A - 82.49 - - 

พนาลี 4( 33/2)  
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 15-2-70.4 N/A - 29.0 - - 

บานพนาลี 34/1 
ประชาอุทิศ 90/
กรุงเทพฯ  
 

เปนเจาของ 19-3-55.90 N/A 7.04 98.59 101.0 0.001 

บานพุทธชาด 34/2 
ประชาอุทิศ 90/ 
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 41.0-60.6 N/A 0.01 31.08 146 10 

บานพฤกษา 35 
 รังสิตคลอง 3/
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 141-1-19 N/A 137.75 143.34 498 85 

พนาลี 3 (36) 
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 41-3-68 N/A 0.47 49.59 180 0.01 

บานพฤกษา 36/1 
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 45-2-84 N/A - 36.96 - - 
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  34 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
บานพฤกษา 37 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 41-2-67.5 N/A - 7.26 - - 

รังสิตคลองแปด 3 
คลอง 8/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 2-3-29 N/A 25.79 19.96 - - 

ริมคลอง 1 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

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

ริมคลอง 3 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-34.50 N/A 4.96 0.84   

ริมคลอง 4 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 5-0-98.2 N/A 0.88 23.32 - - 

ริมคลอง 5 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-3-89 N/A - 5.12 - - 

พฤกษาวิลล 1 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 24-1-59.9 N/A 239.27 227.17 - - 

พฤกษาวิลล 2 
คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 1-0-14.8 N/A 32.99 3.46 - - 

พฤกษาวิลล 3 
บางเชน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 14-1-68 N/A - 90.98 - - 

พฤกษาวิลล 4 
ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 21-0-56 N/A - 113.90 - - 

พฤกษาวิลล 5 
มีนบุรี/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 17-3-44 N/A - 20.96 - - 

พฤกษาวิลล 6 
มีนบุรี/กรุงเทพฯ 
 

เปนเจาของ 26-1-91 N/A - 9.15 - - 

The connect 1 
 กิ่งแกว/สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 14-2-45.3 N/A 6.33 143.61 230 - 

The Connect 2 
สุวรรณภูมิ/ 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 14-1-63.60 N/A 0.66 129.86 221 - 

พนาลี (The Connect 
3) 
ดอนเมือง/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 33-3-22.8 N/A - 146.89 - - 

The Connect 4 ภาษี
เจริญ กทม. 

เปนเจาของ 17-2-39.6 N/A - 27.46 - - 

พนาลี (The Connect 
5) 

เปนเจาของ 33-2-75.5 N/A - 96.17 - - 
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  35 

ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
คูบอน/กรุงเทพฯ 

ภัสสร 1 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 00-2-99.80 N/A 23.08 7.38 - - 

ภัสสร 2 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 15-3-27.8 N/A 112.33 72.69 - - 

ภัสสร 3 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-0-61.9 N/A 17.42 2.27 - - 

ภัสสร 3/1 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-2-82.20 N/A 1.93 1.94 - - 

ภัสสร 4 
คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 49-0-87.37 N/A 477.05 364.52 - - 

ภัสสร 5 
บางขุนเทียน/ 
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-3-20.40 N/A 125.77 20.51 - - 

ภัสสร 7 
บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 66-1-73.9 N/A 712.66 591.69 - - 

ภัสสร 8 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-2-37 N/A 65.83 7.56 - - 

ภัสสร 9 
วิภาวดี/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 3-1-79.7 N/A 156.45 74.70 - - 

ภัสสร10 

สุวินทวงศ/กรุงเทพฯ 
เปนเจาของ 0-1-3.50 N/A 3.36 3.23 - - 

ภัสสร 11 
ประชาช่ืน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 4-3-93.74 N/A 222 142.01 - - 

ภัสสร 12 
คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 32-1-77.6 N/A 137.69 108.74 - - 

ภัสสร 12/1  
รังสิตคลอง 3/
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 6-0-0 N/A 18.14 18.45 - - 

ภัสสร 13    
สุวินทวงศ 

เปนเจาของ 44-2-16.7 N/A 158.62 145.25 388 0.01 

ภัสสร 14  
บางใหญ 

เปนเจาของ 23-3-17.8 N/A 146.55 104.22 247 0.01 

ภัสสร 15   
บางเขน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 26-0-86.4 N/A - 108.06 - - 

ภัสสร 16  
คูบอน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 38-3-59.8 N/A - 29.15 - - 

The plant เปนเจาของ 7-2-18.2 N/A - 6.74 - - 
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ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
สาทร/กรุงเทพฯ 

พฤกษาวิลเลจ 1 
ลําลูกกาคลอง 6/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 28-3-55.10 N/A 164.98 139.77 - - 

พฤกษาวิลเลจ 2 
ธัญบุรี คลอง 7/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 31-3-45.41 N/A 180.66 158.46 - - 

พฤกษาวิลเลจ 3 
รังสิตคลอง 3/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 2-0-32.4 N/A 72.82 3.21 - - 

พฤกษาวิลเลจ 4 
ซ.แกวอินทร/  
นนทบุรี 

เปนเจาของ - N/A 42.24 - - - 

พฤกษาวิลเลจ 5 
บางบัวทอง/ 
นนทบุรี 

เปนเจาของ 24-1-95.10 N/A 126.54 88.18 150.75 0.01 

พฤกษาวิลเลจ 6 
ต.พันทายนรสิงห/
สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 59-0-88.70 N/A 1.8 127.64 331.61 34.16 

พฤกษาวิลเลจ 7 
ประชาอุทิศ 90/
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 26-3-81.5 N/A 3.32 79.68 172 0 

พฤกษาวิลเลจ 8 
วัชรพล/บางเขน 

เปนเจาของ 19-1-40.5 N/A - 128.07 185.63 0.01 

พฤกษาวิลเลจ 9 
รังสิตคลอง 3/ 
ปทุมธานี 

เปนเจาของ 38-0-19 N/A 0.12 77.94 164 0 

พฤกษาวิลเลจ 10 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 54-0-62 N/A - 7.29 - - 

พฤกษาวิลเลจ 11 
บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 42-0-79 N/A - 3.21 - - 

พฤกษาวิลเลจ 12 
ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 32-0-89.5 N/A - 4.46 - - 

ซิต้ีวิลล 1 
สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 24-0-68.14 N/A 37.66 93.32 - - 

ไอว่ี ริเวอร 
ราษฎรบูรณะ/ 
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 10-3-84 N/A - 331.76 - - 
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ราคา (ลานบาท)    ภาระผูกพัน 
  (ลานบาท) 

ชื่อโครงการ/ 
ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

เนื้อที่คงเหลือ 
(ไร-งาน-วา) (1) ราคาประเมิน 

(2) 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2549 

มูลคาตาม
บัญชี ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550 

วงเงิน 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 

ภาระหนี้
คงเหลือ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2550 
ไอว่ี รัชดา 
รัชดา/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 3-1-94 N/A - 177.60 - - 

ไอว่ี สาทร 
สาทร/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 1-1-34.6 N/A - 11.48 - - 

The Seed 
พหลโยธนิ/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-3-56 N/A - 1.03 - - 

The Seed 
รัชดาหวยขวาง/
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 2-1-2 N/A - 0.71 - - 

รวมมูลคาที่ดินและส่ิงปลูกสราง  5,676.58 6,767.12 5,204.61 191.23 

หมายเหตุ 

(1)  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2550 

(2) ราคาประเมิน ณ เดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2549 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เปนผูประเมินโครงการ ดังนี้ 

บานพฤกษา 21, บานพฤกษา 27, บานพฤกษา 30, บานพฤกษา 31, บานพฤกษา 32 

5.3 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน คือ  โปรแกรมสําเร็จรูป SAP, SoftPro และ Business 

Process Improvement  มีมูลคาสุทธิตามบัญชี  รวมทั้งส้ิน 60.17  ลานบาท 

 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้ 
 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปน

เจาของ 

เงินลงทุน 

ที่ชําระแลว 

บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ตกแตงบาน 99.93%      999,300 

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย 99.99% 49,999,300 

บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย 99.99% 49,999,300 

 



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

โครงการดําเนนิงานในอนาคต 6. 

6.1 โครงการบานทาวนเฮาส  โครงการบานเดี่ยว และ โครงการอาคารชุด 
 
 จากการที่ตลาด ไดตอบรับเปนอยางดี ในผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งท่ีเปนบานทาวนเฮาส บานเด่ียว 

รวมถึงคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตกรุงเทพช้ันใน ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ มีแผนเปด

โครงการในป 2551 เพิ่มเติมท้ังส้ิน 40 โครงการ เปนโครงการบานทาวนเฮาส 18 โครงการ โครงการบานเด่ียว 16 โครงการ 

และโครงการอาคารชุดอีก 6 โครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดหาที่ดินแลว สําหรับ 20 โครงการ และอยูระหวางการจัดหาที่ดิน

อีก 20 โครงการ 

 สําหรับโครงการบานทาวนเฮาส 18 โครงการ นั้น จะเปนโครงการภายใตตราสินคาด้ังเดิมที่ไดรับการตอบรับเปน

อยางดีจากกลุมลูกคาระดับลาง คือ “บานพฤกษา” และ โครงการบานทาวนเฮาสภายใตตราสินคา “เดอะคอนเนค”  

“พฤกษาวิลล” ซึ่งเปนสินคาออกใหม และไดรับการตอบรับที่ดีจากตลาดบานทาวนเฮาส ในป 2550 ที่ผานมา รวมถึง

โครงการบานทาวนเฮาสในระดับราคา 2.0 – 3.5 ลานบาท ตอหนวย ภายใตตราสินคาใหม “เดอะแพลนท” ที่บริษัทฯ มี

แผนจะรุกเขาไปในตลาดบานทาวนเฮาส 3 ชั้น ในเมือง  

 สําหรับโครงการบานเด่ียว 16 โครงการ นั้น จะเปนโครงการภายใตตราสินคาด้ังเดิมท่ีไดรับการตอบรับเปนอยาง

ดีจากกลุมลูกคาระดับกลาง คือ “พฤกษาวิลเลจ” และ“ภัสสร” นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการขยายกลุมเปาหมายบานเด่ียว

ไปในตลาดใหมๆ โดยพัฒนาตราสินคาใหม “เดอะแพลนท” ซึ่งเปนบานเด่ียว ระดับราคา 2.5 – 5.0 ลานบาทตอหนวย ใน

รูปแบบภาพลักษณสมัยใหม 

ในสวนของโครงการอาคารชุด นั้น บริษัทฯ จะทําการพัฒนาโครงการอาคารชุดในสวนตลาดใหมๆ เพิ่มเติม 

ภายใตตราสินคาทั้งเดิมและใหม เพื่อรองรับรูปแบบการอยูอาศัยภายใตอาคารชุดรูปแบบใหม รวมถึงการรุก และขยาย

ตลาดที่พัฒนาไวในป 2550 อยางตอเนื่อง 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 7. 

 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ียังไมไดส้ินสุดซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
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โครงสรางเงินทุน 8. 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
 
8.1.1 หุนสามัญ 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนคร้ังลาสุด ณ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 2,255,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

และมีทุนชําระแลวท้ังส้ิน 2,185,952,700 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,185,952,700 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)   ในป 

2550 จนถึงวันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุด บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงของทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวดังนี้ 

 

- วันท่ี 29 ธันวาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 7,104,600 หนวย ซึ้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 7,104,600 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทํา

ใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจาก 2,166,745,800 บาท เปน 2,173,850,400 บาท บริษัทฯ ไดจด

ทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่  10 มกราคม 2550 

 

- ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ดังนี้ 

o จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จาก 2,232,500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,232,500,000 

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 2,224,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,224,753,400 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท) เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2550 

o จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 2,255,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2550 โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

31,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  

- วันที่  31 กรกฎาคม 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 6,327,800 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 6,327,800 หุนในราคาหุนละ 1 บาท ทําให

ทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจาก 2,173,850,400 บาท เปน 2,180,178,200 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียน

การเพ่ิมทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 9  สิงหาคม 2550 

 

- วันที่ 31 มกราคม 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 5,774,500 หนวย ซึ้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 5,774,500 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทํา

ใหทุนท่ีออกและชําระแลวเปน 2,185,952,700 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระ

แลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 
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8.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PS-WA) 
 

บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกกรรมการ 

พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ ประเภท 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  

ระบุชื่อผูถือและเปล่ียนมือไมได  ชนิด 

4 (ส่ี) ป นับแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

64,401,500 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

0 บาท  (ศูนยบาท)    ราคาเสนอขาย   

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย ตอ หุนสามัญ 1 (หนึ่ง) หุน    อัตราการใชสิทธิ 

1  บาท (หนึ่งบาท)    ราคาการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญท่ี

ออกใหมของบริษัทฯ ไดทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

ซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ โดยกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1 ใน 8  

สวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีกรรมการ พนักงาน และท่ี

ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยแตละคนไดรับจัดสรรจาก

บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอยจะสามารถใชสิทธิดังกลาวไดก็ตอเม่ือครบระยะเวลา 6 

เดือนนับจากวันท่ีหุนสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยจนกวาจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนการใช

สิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  และในกรณีหากกรรมการ พนักงาน และท่ี

ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยไมสามารถใชสิทธิซื้อหุน

สามัญถึงจํานวน 1 ใน 8 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ 

พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยแตละคนได

รับจัดสรรจากบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาดังกลาว

สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือมาใชสิทธิในคราว

ตอไปได 

ระยะเวลาการใชสิทธิ 

ไมเกิน 65,000,000 หุน   จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ 
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ในกรณีที่ มีการใช สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ งหมด  จํานวน 

64,401,500 หนวย   โดยที่บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน  

2,173,850,400 หุน  จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออก

เสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution)  ลดลงใน อัตรารอยละ  2.88   

ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

ผลกระทบตอส วนแบ งกํ า ไรหรือ
ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม (control dilution) 

 
8.1.3 หุนกู 

หุนกูของบริษัทฯ ที่ยังไมไดไถถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 

1,000 บาท มูลคารวม 1,000 ลานบาท แบงออกเปน 2 ชุด รายละเอียด มีดังนี้ 

 

1. หุนกูชุดท่ี 1:  จํานวน 6 แสนหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มูลคารวม 600 ลานบาท 

 

ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2550 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู : บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทน

ชําระเงิน 

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาที่เปน

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชําระเงิน 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย : 600,000,000 (หกรอยลาน) บาท  

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย : 600,000 (หกแสน) หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 3 ป นับจากวันออกหุนกู 

วันที่ออกหุนกู : 8 สิงหาคม 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : 9 สิงหาคม 2553 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกู ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย โดย

ผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหน้ีของเจาหนี้สามัญ

ที่ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู 

เวนแตบรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

อัตราดอกเบ้ียของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.91 ตอป ตลอดอายุหุนกู โดยกําหนดชําระทุก ๆ 6 

เดือน 
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วันกําหนดชําระดอกเบี้ย : ผูออกหุนกูชําระดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 8 กุมภาพันธ 

ของทุกป ตลอดอายุหุนกู โดยจะชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ 

2551 และชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ทั้งน้ี หาก

วนัที่ชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนวันกําหนด

ชําระดอกเบ้ียเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมตองจายเงินเพิ่มใด ๆ 

สําหรับการเล่ือนวันชําระดอกเบ้ีย เวนแตในกรณีของการชําระดอกเบ้ียงวด

สุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไป จนถึง (แตไมรวม) วัน

ชําระดอกเบี้ยมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

การคํานวณและชําระดอกเบี้ย : ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคางในหุนกู ในอัตรา

ตามที่กําหนดไว โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) 

วัน และโดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยที่เก่ียวของ โดย

คํานวณเริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันกําหนดชําระดอกเบี้ยของ

งวดดอกเบี้ยกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ 

หากผลการคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยท่ีได มีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 

(หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปด

เศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกน้ันใหปดลง 

ทั้งนี้ การเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพื่อใหเปนวันทําการถัดไปจะไมมี

ผลกระทบใด ๆ ตอการคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไวนี้ เวนแตในกรณีวันกําหนด

ชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ย

ดังกลาวเปนวันทําการถัดไปและจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไป

จนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบ้ียที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณ

ดอกเบี้ยดวย โดยใหคํานวณดอกเบ้ียเพิ่มเปนรายวันและใหใชเกณฑ 1 (หนึ่ง) 

ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน 

 การชําระดอกเบี้ยและเงินตน : (ก) นายทะเบียนหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู เพื่อพักการโอนหุนเพื่อ

กําหนดสิทธิในการรับชําระดอกเบี้ยและเงินตนหรือการไถถอนหุนกูเปน

ระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วัน กอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนหรือวัน

ครบกําหนดไถถอนหุนกูแลวแตกรณี  

การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเร่ิมต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันเร่ิมตน

ระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

กูวันแรกตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกเปนวนัทําการถัดไป 
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 (ข) กรณีทั่วไป  ในการชําระดอกเบี้ยแตละงวด และการชําระเงินตน ผูออกหุน

กูจะชําระผานนายทะเบียนหุนกูใหแกผูถือหุนกูตามรายชื่อและที่อยูใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู โดยเช็คขีดครอม

ของผูออกหุนกูส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทํา

การท่ีจะตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนใน

ตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ 

หุนกู หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ

ไทยของผูถือหุนกู ตามรายละเอียดที่ผูถือหุนกูไดแจงไวในใบจองซื้อหุนกู

หรือที่ผูถือหุนกูไดแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเปนลายลักษณอักษร

ลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันชําระเงินนั้นๆท้ังนี ้

นายทะเบียนหุนกูไมจําตองชําระเงินตนและดอกเบี้ยงวดสุดทายจนกวาจะ

ไดมีการนําใบหุนกูหรือใบแทนใบหุนกู (ซึ่งออกตามระเบียบของหนวยงาน

ที่เก่ียวของ) มาเวนคืน ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูแลว 

 (ค) กรณีของหุนกูที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน ในการชําระ

ดอกเบ้ียแตละงวด และการชําระเงินตน ผูออกหุนกูจะชําระผานนาย

ทะเบียนหุนกูใหแกบุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนาย

ทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยเช็คขีดครอมส่ัง

จายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่จะตองชําระเงิน

ตามขอกําหนดสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air 

Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ตามที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก

หลักทรัพย หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกูในประเทศไทย ตาม

รายละเอียดที่ผูถือหุนกูไดแจงไวในใบจองซื้อหุนกูหรือที่ผูถือหุนกูไดแจงให

นายทะเบียนหุนกูทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบ

หา) วันทําการ กอนวันชําระเงินนั้นๆ  ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูไมจําตอง

ชําระเงินตนและดอกเบี้ยงวดสุดทายจนกวาจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อ

ใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนยรับฝากหลักทรัพยแลว 

 (ง) หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ีย

หรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันชําระ

เงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายดอกเบ้ียหรือเงิน

เพิ่มใดๆ เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวัน
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การไถถอนหุนกู : ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยการชําระเงิน

ตนตามมูลคาที่ตราไวของหุนกูและดอกเบี้ยงวดสุดทายท่ียังไมไดชําระ (ถามี) 

การซ้ือคืนหุนกู : ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ 

แตหากผูออกหุนกูทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทําคํา

เสนอขอซื้อคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย และจะตองทําการซื้อคืนหุนกูจากผูถือ

หุนกูซึ่งประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนท่ีเสนอขาย 

เม่ือผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง

เน่ืองจากหนี้เกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาว

ออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซึ่งผูออกหุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบ

เพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาว รวมทั้งแจงเร่ืองการซื้อคืนหุนกูใหสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

การจดทะเบียนหุนกู : ผูออกหุนกูจะนําหุนกูที่เสนอขายในคร้ังนี้ไปจดทะเบียนในสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ออกหุนกู อยางไรก็ตาม ผูออกหุนกูอาจนําหุนกูนี้ไปจด 

ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ที่

ไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติมได 

ขอจํากัดการโอนหุนกู : การโอนหุนกูไมวาในทอดใดก็ตามใหจํากัดเฉพาะผูลงทุนสถาบัน ตามที่นิยามไว

ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กย. 

40/2549 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2549 (“ประกาศที่ กย. 

40/2549”)  ณ เวลาใด ๆ ตลอดอายุของหุนกูนี้ ผูออกหุนกู และ/หรือนาย

ทะเบียนหุนกูจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใด ๆ หากการโอนนั้น

จะทําใหผูถือหุนกูเปนบุคคลอื่นนอกจากผูลงทุนสถาบัน  

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ของหุนกู 

: โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพรเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 หุนกูที่ผูออกหุนกู

ออกไดรับการจัดอันดับเทากับ BBB+/positive  
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2. หุนกูชุดท่ี 2:  จํานวน 4 แสนหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มูลคารวม 400 ลานบาท 

 

ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ครบกําหนด

ไถถอนป พ.ศ. 2552 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู : บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทน

ชําระเงิน 

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงต้ังโดยชอบใหทําหนาที่เปน

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชําระเงิน 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย : 400,000,000 (ส่ีรอยลาน) บาท  

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย : 400,000 (ส่ีแสน) หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 2 ป นับจากวันออกหุนกู 

วันที่ออกหุนกู : 15 สิงหาคม 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : 17 สิงหาคม 2552 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกู ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย โดยผู

ถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหน้ีสามัญที่

ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวน

แตบรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

อัตราดอกเบ้ียของหุนกู : อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.68 ตอป ตลอดอายุหุนกู โดยกําหนดชําระทุก ๆ 6 

เดือน 

วันกําหนดชําระดอกเบี้ย : ผูออกหุนกูชําระดอกเบี้ยปละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 15 สิงหาคม และวันที่ 15 กุมภาพันธ 

ของทุกป ตลอดอายุหุนกู โดยจะชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

2551 และชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ทั้งนี้ หากวันที่

ชําระดอกเบ้ียตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนวันกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมตองจายเงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการ

เล่ือนวันชําระดอกเบี้ย เวนแตในกรณีของการชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตอง

นําจํานวนวันทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไป จนถึง (แตไมรวม) วันชําระดอกเบี้ยมารวม

คํานวณดอกเบี้ยดวย 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
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การคํานวณและชําระดอกเบี้ย : ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคางในหุนกู ในอัตราตามที่

กําหนดไว โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และ

โดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยที่เก่ียวของ โดยคํานวณ

เร่ิมต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันกําหนดชําระดอกเบี้ยของงวด

ดอกเบ้ียกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ย

ในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ หากผล

การคํานวณดอกเบ้ียหุนกูตอหนวยที่ได มีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) 

ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษ

ทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นใหปดลง ทั้งนี้ การ

เล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพ่ือใหเปนวันทําการถัดไปจะไมมีผลกระทบใด ๆ 

ตอการคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไวนี้ เวนแตในกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวด

สุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทํา

การถัดไปและจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วัน

กําหนดชําระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย โดยใหคํานวณ

ดอกเบ้ียเพิ่มเปนรายวันและใหใชเกณฑ 1 (หน่ึง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) 

วัน 

 การชําระดอกเบี้ยและเงินตน : (จ) นายทะเบียนหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู เพื่อพักการโอนหุนเพ่ือ

กําหนดสิทธิในการรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนหรือการไถถอนหุนกูเปน

ระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วัน กอนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนหรือวัน

ครบกําหนดไถถอนหุนกูแลวแตกรณี  

การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเร่ิมต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันเร่ิมตน

ระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู

วันแรกตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกเปนวันทําการถัดไป 

 (ฉ) กรณีทั่วไป  ในการชําระดอกเบี้ยแตละงวด และการชําระเงินตน ผูออกหุนกู

จะชําระผานนายทะเบียนหุนกูใหแกผูถือหุนกูตามรายช่ือและท่ีอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู โดยเช็คขีดครอมของผู

ออกหุนกูส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่

จะตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ

ไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนในตางประเทศ) ใหแกผู

ถือหุนกูตามท่ีอยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หรือโดยการโอนเงินเขา

บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผู ถือหุนกู ตาม

รายละเอียดที่ผูถือหุนกูไดแจงไวในใบจองซื้อหุนกูหรือที่ผูถือหุนกูไดแจงให

                      สวนท่ี  2 หนา 47 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาขน) 

 

 (ช) กรณีของหุนกูที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน ในการชําระ

ดอกเบ้ียแตละงวด และการชําระเงินตน ผูออกหุนกูจะชําระผานนาย

ทะเบียนหุนกูใหแกบุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนาย

ทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยเช็คขีดครอมส่ัง

จายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่จะตองชําระเงิน

ตามขอกําหนดสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูตามที่อยูที่ปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารของผูถือหุนกูในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผูถือหุน

กูไดแจงไวในใบจองซื้อหุนกูหรือท่ีผูถือหุนกูไดแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบ

เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการ กอนวัน

ชําระเงินนั้นๆ  ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูไมจําตองชําระเงินตนและดอกเบี้ย

งวดสุดทายจนกวาจะไดรับใบหุนกูหรือใบรับเพื่อใชแทนใบหุนกูคืนจากศูนย

รับฝากหลักทรัพยแลว 

 (ซ) หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบ้ียหรือ

เงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันชําระเงินไป

เปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายดอกเบ้ียหรือเงินเพิ่มใดๆ 

เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดท่ีเล่ือน

ออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณ

ดอกเบ้ียดวย 

การไถถอนหุนกู : ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยการชําระเงิน

ตนตามมูลคาที่ตราไวของหุนกูและดอกเบี้ยงวดสุดทายท่ียังไมไดชําระ (ถามี) 

การซ้ือคืนหุนกู : ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ แต

หากผูออกหุนกูทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอ

ขอซ้ือคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย และจะตองทําการซ้ือคืนหุนกูจากผูถือหุนกูซึ่ง

ประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนที่เสนอขาย เม่ือผู

ออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง
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การจดทะเบียนหุนกู : ผูออกหุนกูจะนําหุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้ไปจดทะเบียนในสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ออกหุนกู อยางไรก็ตาม ผูออกหุนกูอาจนําหุนกูนี้ไปจด 

ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดรองอ่ืนๆ ที่

ไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติมได 

ขอจํากัดการโอนหุนกู : การโอนหุนกูไมวาในทอดใดก็ตามใหจํากัดเฉพาะผูลงทุนสถาบัน ตามที่นิยามไว

ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กย. 

40/2549 เร่ือง การย่ืนและการยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายตราสารหน้ี ฉบับลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2549 (“ประกาศท่ี กย. 

40/2549”)  ณ เวลาใด ๆ ตลอดอายุของหุนกูนี้ ผูออกหุนกู และ/หรือนายทะเบียน

หุนกูจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะทําใหผู

ถือหุนกูเปนบุคคลอื่นนอกจากผูลงทุนสถาบัน  

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ของหุนกู 

: โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพรเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 หุนกูที่ผูออกหุนกูออก

ไดรับการจัดอันดับเทากับ BBB+/positive  
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8.1.4 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุด ในวันที่ 13  กุมภาพันธ   2551 มีดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ (2) 1,698,205,800          77.69  

2. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 106,000,000            4.85  

3.  SOMERS (U.K.) LIMITED 77,477,400 3.54 

4.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 73,293,100 3.35 

5.  สํานักงานประกันสังคม 18,276,200 0.84 

6.  บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 16,804,200 0.77 

7.  MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 13,300,700 0.61 

8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA  7,714,000 0.35 

9.  AYUDHYA ALLIANZ C.P. LIFE PUBLIC COMPANY 7,524,700 0.34 

10.  กองทุนเปด  ออมสินพัฒนาภูมิภาค 7,441,700 0.34 

รวม 2,026,037,800 92.68 

หมายเหตุ     

(1)  ไมมีการถือหุนแทนกลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ โดยผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกรายอ่ืนขางตน 

(2)  กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประกอบดวย 1) นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 2) นางทิพยสุดา วิจิตรพงศพันธุ 

3) ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศพันธุ 4) นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 5) นายจําลอง พรมสวัสด์ิ 6) นางสาวมาลินี วิจิตรพงศพันธุ  

7) นายถาวร วิจิตรพงศพันธุ 8) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 9) นายณรงค มาณวพัฒน 10) นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต  

11) นายปยะ ประยงค 12) นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 13) นายอดุลย จันทนจุลกะ 14) ศาสตราจารย เกียรติคุณ 

 ดร.ตรึงใจ บูรณะสมภพ 15) น.ส.สุจิตรา บุปผาเจริญ 16) นายประเสริฐ สรรพกิจพิพัฒน 

 
ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 
 
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 13  กุมภาพันธ  2551 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 9.45  ของทุน
ชําระแลวของบริษัทฯ 
 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ เนื่องจาก สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง การ

ปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน

บริษัทยอย โดยกําหนดใหบริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช
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  สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้น บริษัทยอยจะจายเงินปนผลใหบริษัทฯ จากกําไรสุทธิ

ของบริษัทยอย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบกันดังนี้ ไดแก ผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทยอย สภาพคลองของบริษัทยอย  การขยายธุรกิจและปจจัยที่เก่ียวของในการบริหารงานของ

บริษัทยอย 

 นอกจากนี้ ในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจายจากกําไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ 

ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ผูที่ไดรับเงินปนผลดังกลาวจะไดรับการยกเวนไมตองนําเงิน

ปนผลที่ไดรับไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายในเงินปนผลดังกลาว 
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9.   การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางองคกร 
 
โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้ 
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9.2 โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการยอย 5 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการ ของบริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 
 

ชื่อ ตําแหนง 

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ 

3.  นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการ 

4. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ 

5. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 

6. นายปยะ ประยงค กรรมการ 

7.  นายครรชิต บุนะจินดา(1)   กรรมการ 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ 

9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ 

10. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวนิภาพรรณ  มีศิริ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ  (1)  นายครรชิต บุนะจินดา ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ หรือ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ ลงลายมือช่ือ

รวมกับ นายณรงค มาณวพัฒน หรือ นายปยะ ประยงค หรือ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต รวมเปนสองคน พรอม

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตใน

เร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติ

ที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยฯ หรือตามที่หนวยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เปนตน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ 

3. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ  .2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 

ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ

เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ

ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตอไป 

6. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

7. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได 

8. แตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

9.  พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือ

ระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

10.  พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เก่ียวของของ

ตลาดหลักทรัพยฯ 

11.  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทํา

เชนนั้นและรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 
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ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได โดยรองประธานกรรมการมีหนาท่ีตาม

ขอบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอ

คร้ัง  

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปน

การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว 

 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท  
 

องคประกอบและการแตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัท นั้น จะมีกําหนดไวในขอบังคับซึ่ง

สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดย

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

)2(  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม ) 1 ( เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่

ประชุม เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด

กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่

ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
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5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ  บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่

ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

ในป  2549 และป  25 50 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 คร้ัง และ 7 คร้ัง ตามลําดับ รายละเอียดการ

เขาประชุมของกรรมการบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

ช่ือ 
ป 2549 ป 2550 

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 5/6 4/7 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 6/6 7/7 

3. นายณรงค มาณวพัฒน  6/6 7/7 

4. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 6/6 5/7 

5. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 6/6 7/7 

6. นายปยะ ประยงค 6/6 7/7 

7.  นายครรชิต บุนะจินดา  (1) 5/6 6/7 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 6/6 6/7 

9.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 6/6 7/7 

10. นายอดุลย จันทนจุลกะ  5/6 7/7 
 

หมายเหตุ  (1)  นายครรชิต บุนะจินดา ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของมี
จํานวนอยางนอย  3 คน และอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 
ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

การสอบทานเอกสารและรายงาน (Documents/ Reports Review) 
 

1.   สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ังและพิจารณาแกไขในประเด็นที่เห็นวา

จําเปนและเหมาะสม 

2. สอบทานงบการเงินและ/หรือรายงานทางการเงินอื่นท่ีฝายบริหารของบริษัททําขึ้นเพื่อเสนอตอหนวย

ราชการ หนวยงานกํากับดูแลและ/หรือตอสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการสอบทานคํารับรองหรือความเห็น

ของผูสอบบัญชี (ถามี) ที่มีตองบการเงินและ/หรือรายงานทางการเงิน 

3. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของ  

ฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบท่ีไดมีการเสนอและรายงานไว 

4. สอบทานแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่ฝายบริหารจัดทําขึ้นเพ่ือเสนอตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
 
การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน (Process Improvement) 
 

6.  สามารถเขาพบผูบริหาร ติดตอพนักงาน และเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของไดโดยไมมีขอจํากัด 

7. ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินประจําป หารือรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบ

ภายใน ในประเด็นสําคัญที่พบระหวางการตรวจสอบ รวมถึงขอจํากัดตางๆ ที่กระทบตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของผูสอบบัญชี 

8. สอบทานประเด็นความเห็นหรือขอโตแยงระหวางฝายบริหารกับผูสอบบัญชีในสวนที่เ ก่ียวกับ           

งบการเงิน 

9. สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่ เ ก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และ/หรือการจัดทํางบการเงิน ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมีการเสนอหรือใหความเห็นชอบไว 
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เก่ียวกับผูสอบบัญชี (External Auditor) 
 

10. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

11. หารือแลกเปล่ียนความเห็นกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ ในประเด็นที่เก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายในและความถูกตองครบถวนของงบการเงิน 

12. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการของบริษัท 
 
เก่ียวกับกระบวนการจัดทํางบการเงิน (Financial Reporting Process) 
 

13. สอบทานขั้นตอนการควบคุมตางๆ  ตลอดจนกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีการหารือรวมกับผูสอบบัญชี และ/หรือฝายตรวจสอบภายใน ใน

ประเด็นการควบคุมภายในและความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงิน 

14. รับทราบความเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับคุณภาพและความถูกตองเหมาะสมของหลักการบัญชี 

รวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอยู 

15. พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญ

ที่เสนอโดยฝายบริหารของบริษัท 

16. พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอในงบการเงิน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 
การปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมและกฎหมาย (Ethical/Legal Compliance) 

 
17. สอบทานวาบริษัทมีขอกําหนดดานจริยธรรม และมีกลไกสนับสนุนใหมีการถือปฏิบัติตามขอกําหนด

ดังกลาวอยางจริงจัง 

18. สอบทานผลการประเมินและติดตามการถือปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรมและกฎหมาย และท่ี

ฝายบริหารทําขึ้น เพื่อใหแนใจวางบการเงิน และ/หรือรายงานทางการเงินตางๆ ที่ทําขึ้นเพื่อเสนอตอ

หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล หรือตอสาธารณะ เปนไปตามขอกําหนดที่เก่ียวของ 

 19.  สอบทานการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสรางการจัดแบงสวนงานและคุณสมบัติของบุคลากรใน

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

20. สอบทานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ (เชน ฝายกฎหมาย) เก่ียวกับการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  รวมถึงประเด็นขอกฎหมายที่มีหรืออาจมีผลกระทบตองบการเงินของ

บริษัท 

21. ปฏิบัติงานอื่นตามขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรหรือขอกําหนด

ทางกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบดวย   
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงต้ังจากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีกําหนด วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน โดยแตละทานจะมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 ป 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2549 และป 2550  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 10 คร้ัง และ 12 คร้ัง ตามลําดับโดย

มีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ช่ือ 

ป 2549 ป 2550 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 10/10 12/12 

2. นายอดุลย จันทนจุลกะ 10/10 12/12 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 10/10 12/12 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 2คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2548 โดย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.      นายครรชิต  บุนะจินดา(1) กรรมการบริหารความเส่ียง 

5.      นายสมบูรณ  วศินชัชวาล(2) กรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ   (1)  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

  (2)  นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2551 แทน  

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2551 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ

บริษัท  ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัททั้งปจจัยภายในและภายนอกใหมีความเส่ียงที่

เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ในป 2549 และป 2550  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวม 4 คร้ัง และ 10 คร้ัง 

ตามลําดับ   โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 

 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ช่ือ 

ป 2549 ป 2550 

1.     นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 4/4 10/10 

2.     นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 4/4 10/10 

3.     นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 4/4 10/10 

4.     นายครรชิต บุนะจินดา(1) 3/4 8/10 

5.     นายสมบูรณ  วศินชัชวาล(2) - - 

หมายเหตุ (1)  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

  (2) นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2551 แทน  

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2551 

 
9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 
คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายอดุลย  จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 

4.  นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู ) 1(  กรรมการบรรษัทภิบาล 

6.  นายสมบูรณ วศินชัชวาล )2( กรรมการบรรษัทภิบาล 

หมายเหตุ     

(1)  นายวีระศักด์ิ  แกวหนูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 

(2)  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทน 

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนาที่ดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของบริษัทตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  เสนอแนะขอกําหนดที่

เก่ียวของกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท  ดูแลใหหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  รายงานตอคณะกรรมการของ

บริษัทเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  พรอมทั้งใหความเห็นในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง

ตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศขอความที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทที่ออกสู

สาธารณชน  

 
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 

ในป 2549 และ ป 2550 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลรวม 3 คร้ัง และ 4 คร้ัง ตามลําดับ 

โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 

 

 จํานวนครั้งที่เขา 

ช่ือ ป 2549 ป 2550 

1.     นายอดุลย   จันทนจุลกะ 3/3 4/4 

2.     นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 3/3 4/4 

3.     นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 2/3 4/4 

4.     นายครรชิต บุนะจินดา 3/3 4/4 

5.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู  )1(  - 2/4 

6.  นายสมบูรณ วศินชัชวาล )2( - - 

หมายเหตุ     

(1)  นายวีระศักด์ิ  แกวหนูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 
(2)  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทน 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

 
9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2548 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดัง

รายชื่อตอไปนี้ 
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ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ (1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู) 2( กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

หมายเหตุ     
(1)  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน แทน 

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2550 

(2)   นายวีระศักด์ิ  แกวหนู ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2550 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รับผิดชอบการสรรหา  คัดเลือกและเสนอบุคคลใหดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการท่ีจะแตงต้ังใหมหรือแตงต้ังแทนเมื่อครบวาระหรือ

วางลงเน่ืองจากเหตุอื่น 
 
นอกจากนั้นยังมีหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ  

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  

กรรมการผูจัดการ  และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  ประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการและพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนใหเหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยูเสมอ 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ในป 2549 และ ป 2550 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวม 1 คร้ัง และ 

1 คร้ัง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้ 
 

 จํานวนครั้งที่เขา 

ช่ือ ป 2549 ป 2550 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ (1) 1/1 1/1 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ 1/1 1/1 

3. ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 1/1 1/1 

5.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู) 2( - - 

หมายเหตุ     

(1)  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน แทน 

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2550 

(2)   นายวีระศักด์ิ  แกวหนู ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2550 
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9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการบริหาร 

3. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริหาร 

4.  นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการบริหาร 

5. นายปยะ ประยงค กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

3.  ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน 

กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอ

สภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อ

ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูคํ้าประกัน เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดย

อาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจาง

แรงงาน 

6. กํากับดูแล และอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อ

พิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 
การสรรหากรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ 

 
9.2.7 คณะผูบริหาร 
 

คณะผูบริหาร ประกอบดวยผูบริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ ปจจุบัน มีจํานวน 

 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 7
 

ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจัดการ 

2. นายณรงค มาณวพัฒน รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 

3.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต รองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 

4. นายสมบูรณ วศินชัชวาล (1) ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน 

5. นายวีระศักด์ิ แกวหนู ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบริหาร 

6.    นายประเสริฐ  สรรพกิจพิพัฒน (2) ผูอํานวยการฝายบัญชี 

7.    นางสาวสุจิตรา  บุปผาเจริญ ผูจัดการฝายการเงิน 

หมายเหตุ :   

ผูบริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลง

มาผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายรวมถึงผูดํารงตําแหนงในระดับบริหารใน

สายงานบัญชีและการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

(1)  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน  

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551  

(2)  นายประเสริฐ สรรพกิจพิพัฒน ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. กรรมการผูจัดการจะรับผิดชอบดูแลเร่ืองการ ดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 

2. ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในในเร่ืองบัญชี การเบิกจายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบหรือมีขอ

สงสัยวาไมเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จัดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให ทั้งน้ี โดยครอบคลุมทั้งเร่ือง การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง

พนักงานของบริษัทฯ ที่ไมใชคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยจะเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลง

นามในสัญญาจางแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อ

ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูคํ้าประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. มีอํานาจอื่นๆ ซึ่งจําเปนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เขารวมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ

ในเร่ืองดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผูมีสวนรับผิดชอบ

ในเร่ืองน้ัน ๆ พิจารณากล่ันกรองและหาขอสรุป 

8. มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได โดย

การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ

มอบอํานาจใหไว และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารและ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไข

อํานาจนั้นๆ ได 

 

  ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจท่ีทําใหกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตท่ี

ชัดเจน 
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร   
 
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

(1) คาตอบแทนของกรรมการอิสระ 
 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2550 โดยกําหนดคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และผูดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 12,000,000 บาท 

สําหรับกรรมการทานอื่นจะไมไดรับคาตอบแทน  รายละเอียดคาตอบแทนที่จายจริงในป 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

หนวย: บาท 

ป 2550 ป 2549 ชื่อ / ตําแหนง 

คาตอบแทน  โบนัส (1) คาตอบแทน โบนัส (1) 

1. ดร.พิสิฐ   ลีอ้าธรรม 

    ประธานกรรมการบริษัท     

3,140,000 709,093 3,010,000 655,750 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3,849,093 3,665,750 

2. ศาตราจารยเกยีรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

    กรรมการบริษัท     

1,372,800 312,001 1,320,000 288,530 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,684,801 1,608,530 

3. นายอดุลย  จันทนจุลกะ 

    กรรมการบริษัท 

    กรรมการตรวจสอบ 

1,110,000 255,273 1,110,000 236,070 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 1,365,273 1,346,070 

4. นายวีระชยั   งามดีวิไลศักด์ิ 

    กรรมการบริษัท 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     

1,392,800 312,001 1,330,000 288,530 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1,704,801 1,618,530 

7,015,600 1,588,368 6,770,000 1,468,880 รวม 

8,603,968 8,238,880 

หมายเหตุ    (1) โบนัสป 2550 และ  2549  ขางตน รวมโบนัสคร่ึงปหลัง ที่นํามาจายในวันที่ 31 มกราคม 2551 และ 2550 ตามลําดับแลว 
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 (2) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งส้ิน 39,544,484 บาท ในป  

2550   และ 37,688,208 บาท ป 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ป 2550 ป 2549 ลักษณะคาตอบแทน 

จํานวน(ทาน)(1) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน(ทาน)(1) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน / คาแรง 8 27,912,880 8 26,447,637 

โบนัส (2) 8 10,258,385 8 9,051,027 

เงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 1,116,509 8 1,050,652 

เงินไดอื่นๆ 8 256,710 8 1,138,892 

รวม 8 39,544,484 8 37,688,208 

หมายเหตุ     

(1) จํานวนผูบริหาร อางอิงตามโครงสรางองคกร ป 2550 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและ

ผูบริหารในป 2550 และในป 2549 ได นอกจากน้ี จํานวนผูบริหารดังกลาว นับรวมผูบริหารที่เขามาดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร

ระหวางป เนื่องจากผูบริหารที่ลาออก และผูบริหารที่เขามาดํารงตําแหนงแทนผูที่ลาออกระหวางป 2550 และป 2549 เทากัน 

คือ 1 ราย 

(2)  ยอดโบนัสประจําป 2550 และ 2549 ขางตน รวมโบนัสคร่ึงปหลัง  ที่นํามาจายในวันที่ 31 มกราคม 2551 และ 2550 

ตามลําดับแลว 
 
 
9.3.2 คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
 

 คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงินจะอยูในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (PS-WA) โดยมีอัตราการใชสิทธิที่

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน และสามารถใชสิทธิไดทุกๆ 6 เดือน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PS-WA)) 

 อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 มีมติรับทราบการ

ปรับเปล่ียนระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ พนักงานและท่ี

ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย เน่ืองจากความไมสะดวกในการใชสิทธิของพนักงาน โดยปรับเปล่ียนจากวันทํา

การสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแตละป เปนวันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคม

ของแตละปโดยมีเง่ือนไขอื่น ๆ คงเดิม  ดังนั้น จึงมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิรวม 2 คร้ัง ในป 2549 คือ ในวันที่ 

30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 29 ธันวาคม 2549 สําหรับป 2550 นั้น มีการใชสิทธิเพียง 1 คร้ัง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550  
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 ทั้งน้ี ตามโครงสรางองคกร ป 2550 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 9 ทาน  (ผูบริหารในท่ีนี้หมายถึง 

กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับส่ีรายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา  รวมถึงผูซึ่งดํารงตําแหนง

เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย  แตไมรวมผูดํารงตําแหนงในระดับบริหารในสายงานบัญชีและ

การเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา)  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนจํานวนรวม 10,352,300 

หนวย และไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวม 2,588,000 หนวย ในป 2550 และ 1,294,100 หนวย ในป 2549 

รายละเอียด มีดังนี้ 

 

ใบสําคัญที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

(หนวย) 

ชื่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ไดรับการจัดสรร (หนวย) 

ป 2550 ป 2549 
1.  ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม 1,500,000 375,000 187,500 

2.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ 700,000 175,000 87,500 

3.  นายอดุลย จันทนจุลกะ 700,000 175,000 87,500 

4.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 700,000 175,000 87,500 

5. นายณรงค  มาณวพัฒน     2,252,300 563,000 281,600 

6. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 1,440,000 360,000 180,000 

7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค (1) 1,200,000 300,000 150,000 

8. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 300,000 75,000 37,500 

9. นายปยะ ประยงค 1,560,000 390,000 195,000 

รวม 10,352,300 2,588,000 1,294,100 

หมายเหต    (1)  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ไดลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ุ
 

 
9.4    หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากล และสอดคลองนโยบายของตลาด

หลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  (The Principles of Good Corporate 

Governance) เพื่อสนับสนุน จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวากระบวนการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินของบริษัทฯ และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิงอยางหน่ึง 

โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเน้ือหาแบงเปน 7 หมวด ไดแก  

o คณะกรรมการบริษัท 

o สิทธิของผูถือหุน  

o การปฏบิัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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o บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

o การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

o การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

o ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

ทั้งนี้ไดมีการส่ือสารใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติอยาง

ตอเนื่องรวมทั้งไดเปดเผยในเว็บไซดของบริษัท (www.ps.co.th)  

 
9.4.1 คณะกรรมการบริษัท   

 
คณะกรรมการบริษัท  มีหนาท่ีรับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของ

บริษัทฯ เพื่อประโยชนของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียอื่นและตอสังคม  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการ

กํากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ   เพื่อใหม่ันใจไดวาผูบริหารบริษัทฯ ไดมุงม่ันสูการดําเนินงานที่เปนเลิศ

อยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงสภาวะของความเส่ียง   

 

9.4.1.1 โครงสรางของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 5 ทาน (กรรมการอิสระ 4 ทาน คือ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.

ตรึงใจ บูรณสมภพ นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ และนายอดุลย จันทนจุลกะ ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) 

และ กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) ไมไดเปนบุคคล

เดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ) 

 

9.4.1.2   คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวย บริษัท มหาชน จํากัด และกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวของ  ตลอดจนประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กรรมการบริษัท ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

และมีเวลาอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัทฯได 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนดและเปนไปตาม

แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและไมใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน  สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
 

9.4.1.3    วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กําหนดใหกรรมการบริษัท ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึงชวงเวลาระหวางการ

ประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงต้ัง และการประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป  และเม่ือครบกําหนด

ออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาจากผูถือหุนใหเปนกรรมการตอไปไดอีก 

สําหรับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอยใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

เม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการใหดํารงตําแหนงตอไปได 
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9.4.1.4  คณะกรรมการชุดยอย  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี้ควรพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยอื่น เพื่อแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท 

เชน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ จัดทํารายงานทางการเงินอยางถูกตอง 

และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง และครบถวน จัดทํารายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ

กฎหมายเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และ

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีและ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังมีการ

ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีภายนอกอยูเปนประจํา   

 

o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีกําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง  และให

ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัท  ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบตอ

บริษัททั้งปจจัยภายในและภายนอกใหมีความเส่ียงท่ีเหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได 

 

o คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกและเสนอ

บุคคลใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการที่จะแตงต้ังใหม

หรือแตงต้ังแทนเมื่อครบวาระหรือวางลงเน่ืองจากเหตุอื่น 

นอกจากนั้นยังมีหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและ

ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจัดการ  และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยูเสมอ 
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o คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนาที่ดูแล กํากับ และทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่

สําคัญของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนว

ทางการปฏิบัติงานที่ดี  เสนอแนะขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ขอพึง

ปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ  ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีผล

ในทางปฏิบัติใหมีความตอเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  รายงานตอคณะกรรมการของ

บริษัทเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พรอมทั้งใหความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศขอความที่

เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ที่ออกสูสาธารณชน 
 

9.4.1.5  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  

บริษัทฯ ควรทํากฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยางอยู

เสมอ 
 

9.4.1.6  ความขัดแยงทางดานผลประโยชน   

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของผูเก่ียวของ

อยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวอยางครบถวน ใน

กรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผูบริหารคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเร่ืองท่ีกําลังมีการ

พิจารณา ก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดออกเสียง 
 

9.4.1.7   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ใหคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว  ซึ่ง

แบงเปนสองสวน คือ คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน  เปนผูพิจารณากล่ันกรองเปนรายป และเสนอคาตอบแทนกรรมการ        ในแตละปใหผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติ 

 กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น  คาตอบแทนผูบริหารแตละทาน  

จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  
 

9.4.1.8    การอบรมและการพัฒนาความรูกรรมการ  

กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมแตละทานจะไดรับทราบถึงขอบังคับ กฎระเบียบและขอมูลที่เก่ียวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาท่ี และกรรมการจะไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยาง

ตอเนื่อง เพื่อชวยใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังไดเขารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

จํานวน 9 ทาน และ Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 1 ทาน จาก คณะกรรมการทั้งหมด 10 

ทานของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกดวย 
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9.4.1.9    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเพื่อประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม  และยังแสดงถึงประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อวาจะทํา

ประโยชน ใหแกบริษัทไดมากกวาที่เปนอยู จุดประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการบริษัท 

 
9.4.2 สิทธิของผูถือหุน 
 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง

ลงคะแนน  สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ สิทธิในการออกเสียง

แตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี   
 

9.4.2.1  การประชุมผูถือหุน  

    การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผูถือหุน 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันปดบัญชีงบดุล

ประจําป  บริษัทฯ จะกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพรอมท่ีจะอํานวย         

ความสะดวกใหแกผูถือหุนได 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได หากคณะกรรมการบริษัท เห็นความ

จําเปนหรือสมควร 
 

    การสงหนังสือนัดประชุม 

บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนอยางนอย 14 วันลวงหนากอน

การประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกับวาระการประชุมและเร่ืองที่จะ

เสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดท่ีเพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แตละเร่ืองมีการ

ระบุอยางชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังกลาวดวย 

บริษัทฯ จะประกาศการนัดประชุมผูถือหุนผานหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับ

หนึ่งติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ www.ps.co.th หัวขอนักลงทุน

สัมพันธ / ขาวสารแจงผูถือหุน โดยแจงขอมูล วัน เวลา ขอมูล   วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (ที่สามารถดาวนโหลดได) ตลอดจนขอมูลที่เก่ียวของกับ

เร่ืองท่ีตองตัดสินใจ 
 

    การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเขารวมประชุมผูถือหุนควรนําเอกสารที่ใชแสดงตัวเพื่อเขารวมประชุม อาทิ บัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตองนํา

หลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา

หนังสือเดินทางหรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนําหลักฐานของผู

http://www.ps.co.th/
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    การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะเขารวมประชุม

ผูถือหุนโดยประธานกรรมการบริษัทจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูสอบ

บัญชีภายนอกหรือตัวแทน จะเขารวมประชุมดวยเพื่อรับฟงความคิดเห็น และตอบขอซักถามของ   ผู

ถือหุน 
 

    การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงาน

การประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอนการ

ประชุมและระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม   ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ    1 หุน  

เปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาดอีก

เสียงหนึ่งตางหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน บริษัทฯ มีการบันทึกมติที่ประชุม

โดยแบงเปนจํานวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณ

อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยาง

ละเอียดดวย 

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หามออกเสียงในเร่ือง

นั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
 

 9.4.2.2  การจายเงินปนผล  

คณะกรรมการบริษัท  อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุม ผูถือหุน ทั้งนี้จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม

มียอดขาดทุนสะสมอยู โดยการจายเงินปนผลนั้นจะแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

นอกจากนี้หากคณะกรรมการบริษัท เห็นวาบริษัทมีผลกําไรเพียงพอที่จะจายเงินปนผล ก็อาจจายเงิน

ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

ทั้งนี้เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลตามมติที่ประชุมผูถือหุน หรือสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล

ระหวางกาล ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ไดตามแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุน

สํารอง เพื่อเปนกองทุนของบริษัทตอไป 

บริษัทฯ จะจายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต

วันท่ีคณะกรรมการบริษัท ลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาล  โดยมีหนังสือแจงใหผูถือหุน

ทราบ และแจงการจายปนผลในหนังสือพิมพดวย 
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9.4.2.3  การแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริษัท ผูสอบบัญชีนั้นตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ 

ในบริษัทฯ  

 
9.4.3 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพ่ือใหผูถือหุนไดรับ

การปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน  
 

 9.4.3.1    การเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กําหนดใหมีกระบวนการที่เหมาะสมที่เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคล พรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอ

ประธานกรรมการบริษัท ลวงหนา 3 วันกอนประชุมผูถือหุน 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่ได

พิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีกรรมการ

บริษัทฯ 3 - 4เดือนลวงหนา ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 

 

9.4.3.2    การประชุมผูถือหุน  

การกําหนดวาระการประชุม 

กอนการจัดประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึง

ความเหมาะสมในการบรรจุวาระดังกลาวในวาระการประชุมผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมตอไป 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มายังบริษัทฯ 3 - 4เดือนลวงหนา ต้ังแตวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 

 

การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวม

ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบาย

ไวในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดสงใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม (หรือ ดาวนโหลด 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.ไดจาก ของบริษัทฯ www.ps.co.th หัวขอนักลงทุนสัมพันธ / 

ประชุมผูถือหุน)  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบ

ฉันทะของผูถือหุน  

 

http://www.ps.co.th/
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9.4.3.3  การปองกันการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทไดจัดใหมีแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในท่ีเปนลายลักษณอักษรและ

มีการแจงแนวทางดังกลาวใหพนักงานในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่ถือ

ครองหลักทรัพย  ตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหกรรมการเปนประจํา 

 
9.4.4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัท เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆและไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของ 

บริษัท เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของใด ๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูถือหุน พนักงาน 

ผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะไดรับการดูแล และไดเสริมสรางความรวมมือกัน

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาท่ี ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการของบริษัทดําเนินไปดวยดี มี

ความม่ันคงและตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย  

 

ผูถือหุน  :  บริษัทมุงม่ันเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด

ใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเน่ือง รวมทั้ง

การดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน  

 

พนักงาน :  พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัท 

บริษัทจึงไดมุง พัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมท้ังสงเสริมการทํางานเปนทีม  

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจาง แตงต้ังและโยกยาย

พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

บริษัทถือปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันไมคํานึงถึง เพศ  สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนาหรือ  ความ

เช่ือ 

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต  และ

ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอและยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด  

 

ลูกคา     : บริษัทมีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาท่ีจะไดรับ

ผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

สินคาและบริการ 

ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเน่ืองและจริงจัง

เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

การรักษาขอมูลของลูกคา 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ลูกคาหรือจากผูมีอํานาจของกลุมบริษัทกอน  เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตาม

บทบังคับของกฎหมาย 
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คูแขง      : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการอยางคาเสรีและเปนธรรม ไม

ผูกขาด หรือกําหนดใหคูคาตองขายสินคาของบริษัทเทานั้นและไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคา   โดยใช

วิธีการใดๆใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม 

 

คูคาและเจาหนี้  : การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ  ตองไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท

หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา   การ

คัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม  ทั้งนี้บริษัทถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับ

ลูกคา 

บริษัทยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญในการชําระคืนเงินตน 

ดอกเบ้ีย และการดูแลหลักประกัน 

 

สังคม      : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 
 

9.4.5.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวนเพียงพอ 

เช่ือถือไดอยางสม่ําเสมอและทันเวลา โดยเผยแพรในรูปแบบตางๆ ผานทาง WEBSITE ของบริษัท และ

ส่ือมวลชนตางๆ 

บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนประสานงานระหวางบริษัทกับผูถือหุน 

นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูเก่ียวของ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งดานการเงินและไมใชการเงินที่ถูกตอง 

เช่ือถือได อยางครบถวน สมํ่าเสมอ ทั่วถึง เพียงพอและทันเวลา โดยการเปดเผยขอมูลสารสนเทศไดปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวของ อยางเครงครัด  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดต้ังและมอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนประสานงานระหวางบริษัทฯ 

กับผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเก่ียวของ อยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดรายงาน

สารสนเทศผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซท 

www.set.or.th รวมทั้งรายงานสารสนเทศตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ

ไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว และขอมูลในรูปแบบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทาง

เว็บไซท www.ps.co.th หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 

นอกจากนี้ ในป 2550 ที่ผานมา ฝายนักลงทุนสัมพันธไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใหผู

ถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ดังนี้ 

• เผยแพรขาวสารเปนรายปและรายไตรมาส เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบแสดงรายการ 

ขอมูลประจําป (Form 56-1) แจงประชุมผูถือหุนมติ - รายงานการประชุมผูถือหุน รวมถึง

จดหมายแจงใหผูถือหุนเสนอวาระ และ/หรือ ชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และ

ความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทฯ เปนการ
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• จัดประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงวิสัยทัศน และแผน

ธุรกิจประจําป รวมถึงแถลงผลประกอบการประจําป และผลประกอบการรายไตรมาส  ภายหลัง

จากที่ไดนําสงงบการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน (Operating Results) ตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลว 

• จัดทํา / แจงขาวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจําป และผลประกอบการของบริษัทฯ 

ใหกับนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ เปนรายเดือนและรายไตรมาส  

• เปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุน เขาพบ(Company Visit)  และ/หรือ ประชุม

ทางโทรศัพท (Conference Call) กับผูบริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และ

แผนธุรกิจ ขอมูลดานการเงิน (ที่ผานการสอบตรวจ/สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได

แจงตอตลท. และ กลต. แลว) ขอมูลที่ไมใชการเงิน และความคืบหนาดานการดําเนินการ

โครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังอาจมีการแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจ อยางสมํ่าเสมอ 

• นําคณะนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุนเย่ียมชมโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory Visit) ซึ่งใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated 

Pallet Circulating System ที่ทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย รวมทั้ง เย่ียมชมโครงการตางๆ ทั้งที่

เปนโครงการบานเดี่ยว บานทาวนเฮาส และคอนโดมิเนียม 

• รวมงาน Roadshow ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตามคําเชิญของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยตางๆ เพื่อใหขอมูล ตอบขอซักถาม รวมถึงแลกเปล่ียน

มุมมองธุรกิจ  ของผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุนสถาบัน  

• เปดโอกาสใหสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ วารสาร และออกรายการโทรทัศน 

• เขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

เพื่อจะไดนํามาพัฒนางานดานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ 

 
ทั้งนี้ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเก่ียวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูล

เก่ียวกับบริษัทฯ ดานขอมูลการลงทุนไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ  หมายเลขโทรศัพท (66) 2298 0101 ตอ 863 

หรือ ทาง Email: IR@ps.co.th และ monathy@ps.co.th 
 

9.4.6.   การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมทุกดาน ทั้งดาน

การเงิน  การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของและการบริหาร

ความเส่ียง   

mailto:IR@ps.co.th
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9.4.6.1  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ กําหนดใหมีการสอบทานและรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหารท่ี

รับผิดชอบ และใหมีการตรวจสอบภายในโดยฝายตรวจสอบภายในที่จัดต้ังเปนอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ใหมีความม่ันใจวา ผูบริหารและพนักงาน 

ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคูมือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ อยางเครงครัด  โดยการ

ดําเนินการตางๆ อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.4.6.2  การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยพิจารณาจากท้ังปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกใหมีความเส่ียงคงเหลืออยูในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได โดยฝายบริหารของ

บริษัทฯ  ไดกําหนดใหมีการสอบทานปจจัยความเส่ียงในทุกๆ ดานอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุมถึงความเส่ียง

เชิงกลยุทธ   ความเส่ียงทางการเงิน การบริหารการกอสราง และความเส่ียงดานการปฏิบัติงานอื่นๆ  การสอบ

ทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ     การ

กําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาผลกระทบ การกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกับ

มาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนผูให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางและ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ 
  

9.4.7.    ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
บริษัทฯ มีเจตนารมณที่ชัดเจนท่ีจะเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีมาตรฐานความ

ประพฤติเปนแนวทางเดียวกันภายใตสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป  บริษัทฯ จึงไดประกาศ  “จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ” โดยมีหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณดวยความ

เขาใจ ยอมรับและศรัทธา 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนท่ี 2  หนา 79  

10. การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอกับระดับความเส่ียง และเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของการปฏิบัติงาน 

 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง ไดกําหนดใหมีวาระหลัก เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ เหมาะสมตอการควบคุมภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพื่อใหมีการแกไข 

และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม เพียงพอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายใน เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวา การควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ไดรับการจัดการในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ ดังนี้ 

10.1  สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ มีสภาพแวดลอมและโครงสรางขององคกรท่ีเอื้ออํานวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่บริษัทฯ 

มุงหวัง ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม เพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการไดใหความสําคัญตอความซ่ือสัตย สุจริต และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยในป 2549 

บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน 

10.2  การประเมินความเส่ียง 

 บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น ซึ่งมีหนาที่ใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกําหนดกรอบ 

และแนวทางใหมีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอยางเปนระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดใหความสําคัญ

กับการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหมีการประเมินปจจัยความเส่ียง และระบบปองกันตามความจําเปน เพ่ือลดผลกระทบท่ี

อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีการเชิญตัวแทนจากสายการ

ปฏิบัติงานแตละสายงาน มานําเสนอส่ิงที่ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ไดรับฟงถึงปญหา หรือขอขัดของในการปฏิบัติ ตลอดจนใหขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในป 2549 และ 2550 

ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังส้ิน 4 คร้ังและ 10 คร้ังตามลําดับ 

10.3  กิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลท้ังองคกร (Balanced Scorecard) และ

ดัชนีวัดความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบงแยกหนาท่ี

ความรับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  บริษัทฯ ไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งใชเปนกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปองกัน และลดความเส่ียงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดทําระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพ่ือใชในการ
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10.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเน่ือง  โดยจัดใหมีระบบขอมูล และชองทางการส่ือสาร

ทั้งภายในและภายนอกองคกร อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถวน ถูกตอง และทันเวลา เพียงพอท่ีจะใชในการ

ตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น   ระบบดานการส่ือสารภายในน้ัน  บริษัทฯไดใหขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอ

การดําเนินงานที่เพียงพอ และทันตอเหตุการณ โดยพนักงานทุกคนไดรับขอมูลขาวสารผานระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบ

การส่ือสารกับบุคคลหรือองคกรภายนอกนั้น  บริษัทฯ มีระบบการติดตอส่ือสารที่มีการใหขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ  รวมทั้ง

จัดสงรายงานการดําเนินงานใหสถาบันตางๆ ตามกฎระเบียบท่ีบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ตามกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับสง หรือนําขอมูลเขาสูระบบ มีการแบงแยกงานและกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และ

อํานาจของบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสารสนเทศการส่ือสารอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดสิทธิ์ในการ

เขาถึงขอมูล ไดเฉพาะผูมีหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้น 

10.5 การติดตามประเมินผล 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ  มีฝายตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว 
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11.  รายการระหวางกัน 

บริษัทฯ  อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานบัญชี  เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกัน ซึ่งกําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่เปนรายการท่ีเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนรายการท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะ
กําหนดกรอบของรายการดังกลาวใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
และยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และจะนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกลาวเพื่อใหฝายจัดการสามารถดําเนินการทํา
รายการดังกลาวตามกรอบที่กําหนดตอไป 

อยางไรก็ตาม  หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน  บริษัทฯ  จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น  บริษัทฯ  จะจัดใหมีบุคคลท่ีมีความรู  ความชํานาญพิเศษ  เชน  ผูสอบบัญชีหรือผูประเมิน
ราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษ  จะ
ถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูถือหุน  แลวแตกรณี  เพ่ือใหมีความม่ันใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย  หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ  หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  แตเปนการ
ทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

สําหรับรอบระยะบัญชี  ส้ินสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม   2550 และ 2549 บริษัทฯ  มีรายการระหวางกัน  กับ
บุคคลที่เก่ียวของ จํานวน   2 รายการ ดังนี้  
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มูลคาของรายการ
ระหวางกัน   (ลานบาท) 

บุคคลทีเ่กี่ยวของ ความสัมพันธกบับริษัทฯ 
ลักษณะของรายการและ

ความจําเปน ณ 31 ธ.ค. 

2549 

ณ 31 ธ.ค. 

2550 

เงื่อนไข/นโยบายราคา 

รายการที่ 1 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ 2 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน

ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน

ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ในอาคาร

หลักสี่พลาซา ชั้น 10 ซึง่เปน

กรรมสิทธิ์ของนายทองมา 

วิจิตรพงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ตั้งสํานักงานใหญของ

บริษัทฯ  

 

 

 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ในอาคาร

หลักสี่พลาซา ชั้น  10 ซึง่เปน

กรรมสิทธิ์ของนายทองมา 

วิจิตรพงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ตั้งสํานักงานใหญของ

บริษัทยอย (บริษทั เกสร

กอสราง จํากัด) 

 

2.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06 

 

2.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

สัญญาเชาและบริการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจะเรียกเก็บคาเชา 

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549  ในอัตราเดือนละ 

146,008.80 บาท  และ เดือนตุลาคม 2549 เปนตนไป คาเชาอตัรา

เดือนละ 255,348 บาท  โดยอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาวเปน

อัตราคาเชาและคาบริการที่ใกลเคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่

ไมแตกตางจากที่บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก โดยเทียบกบัอัตรา

คาเชาพื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ เชากบัผูใหเชารายอื่น ซึ่งสัญญา

ดังกลาวหมดสัญญาในวันที่ 31  สงิหาคม 2550  

 

สัญญาเชาและสญัญาบริการ ลงวันที่  1 ตุลาคม  2548 โดยจะเรียก

เก็บคาเชาในอัตราเดือนละ  7,200 บาท ตั้งแตเดือนตุลาคม  2548 ถึง 

กันยายน  2549 เปนตนไป โดยอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาวเปน

อัตราคาเชาและคาบริการที่ใกลเคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่

ไมแตกตางจากที่บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก โดยเทียบกบัอัตรา

คาเชาพื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ เชากบัผูใหเชารายอื่น 
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณารายการระหวางกันที่ไดมีการเปดเผยขางตนและมี
ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลท่ี
เก่ียวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด 

มาตรการหรอืขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนได
สวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความ
จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเช่ียวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญดังกลาวจะถูกนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 
12.1  งบการเงิน 

 
12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
จากรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) ซึ่งไดตรวจสอบงบการเงิน

ประจํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 , 2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ 

ซึ่งประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทาง

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
 

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  
 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดวย 

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

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

งบการเงินป 2550  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 - วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (งบการเงินรวม) 
 

งบดุล                                                                                                                                      (หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2548 2549 2550 

งบดุล จํานวน รอยละ จํานวน 
 รอย
ละ  จํานวน  รอยละ  

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,433,677  14.6    401,848       4.3    1,027,212        9.3  

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย               

  เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 45,818       0.5     46,613       0.5        54,491        0.5  

ลูกหนี้คางวดคางชําระ 7,732       0.1     11,513       0.1         15,138        0.1  

สินคาคงเหลือ 6,775,243     68.8  7,358,526     78.4    8,194,038      74.2  

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน  203,516       2.1       91,072      1.0         61,229        0.6  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 44,971     0.4       72,932       0.8       164,511        1.5  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,510,957     86.5   7,982,504     85.0    9,516,620      86.2  

สินทรัพยไมหมุนเวียน              -               -   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,150,389    11.7   1,201,576     12.8    1,314,136     11.9  

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน       127,830   1.3      127,830       1.4       127,830        1.2  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 53,660       0.5        74,244       0.8         87,851        0.8  

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,331,879   13.5    1,403,650     15.0    1,529,816      13.8  

รวมสินทรัพย 9,842,836  100.0    9,386,154   100.0  11,046,436    100.0  
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งบดุล (ตอ)                                                                                                                             (หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2548   2549   2550 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน จํานวน รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ  

หนี้สินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 670,875            6.8      317,248      3.4  -  - 

เจาหนี้การคา 345,128            3.5       437,336      4.7       600,048        5.4  

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน - -      207,935      2.2        233,760        2.1  

เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 799,756            8.1       220,875      2.4             10        0.0  

หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 300,000            3.1  -        -   -           -   

เงินมัดจําลูกคา 288,991            3.0       166,581      1.8     346,755        3.1  

ภาษีเงินไดคางจาย 236,225            2.4        88,909      0.9     148,271        1.4  

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 82,126            0.8     118,301      1.3       319,278        2.9  

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 2,723,101       27.7   1,557,185   16.6    1,648,122     14.9  

หนี้สินไมหมุนเวยีน                     -   

เงินกูยืมระยะยาว 849,872            8.6       491,397      5.2        219,265        2.0  

หุนกูระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -               -            -     1,000,000        9.1  

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 849,872            8.6       491,397      5.2   1,219,265      11.1  

รวมหนี้สนิ 3,572,973       36.3    2,048,582   21.8   2,867,387     26.0  

สวนของผูถือหุน *             

ทุนเรือนหุน              

ทุนจดทะเบียน  2,232,500          22.7    2,232,500    23.8   2,255,753      20.4  

              

รวมทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 2,125,000          21.6    2,173,850    23.2    2,180,178      19.7  

สวนเกินมูลคาหุน 1,257,290          12.8    1,361,595    14.5    1,361,595      12.3  

กําไรสะสม              

- สํารองตามกฎหมาย 223,250             2.2       223,250     2.4       225,575        2.1  

- ที่ยังไมไดจัดสรร 2,664,316          27.1    3,578,845    38.1   4,411,626      39.9  

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 6,269,856          63.7    7,337,540    78.2   8,178,975      74.0  

สวนของผูถือหุนสวนนอย 6            0.0           32      0.0                74        0.0  

รวมสวนของผูถือหุน    6,269,862          63.7   7,337,572    78.2    8,179,049      74.0  

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 9,842,835        100.0    9,386,154  100.0   11,046,436    100.0  

 

* หมายเหตุ – บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของหุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ  100 บาท เปนหุนละ  1 บาท เม่ือวันท่ี  27 เมษายน   2548  
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งบกําไรขาดทนุ 

                                                                                                                                           (หนวย: พันบาท) 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2548 2549 2550 

งบกําไรขาดทนุ จํานวน รอยละ  จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  

รายได             

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 7,620,788      99.8   8,181,061    99.7  9,087,571       99.9  

รายไดอื่น       14,101          0.2         22,746      0.3     5,196         0.1  

รวมรายได  7,634,889      100.0    8,203,807  

   

100.0  

   

9,092,767       100.0  

คาใชจาย              

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  4,972,737       65.1    5,548,373     67.6   5,918,971       65.1  

คาใชจายในการขายและบริหาร     923,734        12.1    1,030,164  12.6    1,522,873       16.7  

รวมคาใชจาย 

   

5,896,471  

   

77.2  

   

6,578,537  

   

80.2  

   

7,441,844         81.8  

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  1,738,418  

   

22.8    1,625,270  

   

19.8    1,650,923       18.2  

ดอกเบ้ียจาย   87,927         1.2         47,231        0.6         47,868         0.5  

ภาษีเงินได 378,116         5.0       274,731      3.3       333,107         3.7  

กําไรหลังหักภาษีเงินได 

   

1,272,375  

   

16.7  

   

1,303,308  

   

15.9  

   

1,269,948         14.0  

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (6)          0.0   (24)     0.0  (72)        0.0  

กําไรหลังหักภาษีเงินได 

   

1,272,369  

   

16.7  

   

1,303,284  

   

15.9  

   

1,269,876         14.0  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (มูลคาหุนละ 1 บาท) 

   

0.73               0.60              0.58     

 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 2 หนา 87 

 

งบกระแสเงินสด  
                                                                                                                                (หนวย: พันบาท) 

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2548 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

กําไรสุทธิ 1,272,369  1,303,284  1,269,876 

รายการปรับปรุง      

คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือและการลดมูลคาสินคา

คงเหลือ(กลับรายการ) (932) 1,291             22,088  

คาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณ  - 1,896                  712  

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  - 333               6,204  

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 93,606  122,043           154,691  

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร 652  (2,619) 2,227  

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบรษิัทยอย 5  24  72  

ดอกเบ้ียจาย 87,927  47,231             47,868  

ภาษีเงินได 378,116  274,731           333,107  

รวม 1,831,743  1,748,214  1,836,845 

การเปล่ียนแปลในสินทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน    

ลูกหนี้คางวดคางชําระ (4,243) (3,781) (3,625) 

สินคาคงเหลือ 802,573  (542,040) (953,875) 

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน (183,203) 112,444  27,943 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,420  (28,294) (95,883) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (31,195) (25,902) (21,403) 

เจาหนี้การคา (20,450) 92,207  162,713  

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน (476,004) 207,935  25,826  

เงินมัดจําจากลูกคา (20,030) (122,410) 180,174  

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (6,190) 39,384 182,795 

จายภาษีเงินได (233,386) (422,046) (273,746) 

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมดําเนินงาน 1,664,035  1,055,711        1,067,764  
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 
                                                                                                                                                             (หนวย: พันบาท) 

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

งบกระแสเงินสด  2548   2549  2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงินลดลง 

(เพิ่มข้ึน) (26,381) (795) (7,878) 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -             -     

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -           -     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (354,779) (175,762) (152,497) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 7,404         8,572        3,067  

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (373,756) (167,985) (157,308) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (401,375) (353,628) (317,248) 

เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว 1,426,100  1,681,730  317,012  

เงินรับจากการหุนกูระยะยาว - -  1,000,000  

เงินสดรับจากการเพิ่มข้ึนของทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวสุทธิ    

    จากคาใชจายที่เก่ียวของ 1,682,290  153,156  6,328  

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,975,048) (2,619,085) (810,009) 

ชําระคืนหุนกู (100,000) (300,000) -  

เงินลงทุนของผูถอืหุนสวนนอย 1  1  -  

จายดอกเบ้ีย (160,383) (92,974) (46,375) 

จายเงินปนผล (464,950) (388,756) (434,770) 

จายเงินปนผลผูถือหุนสวนนอยในบรษิัทยอย -  -  (30) 

เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,635  (1,919,556) (285,092) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 1,296,914  (1,031,830) 625,364  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 136,763  1,433,678  401,848  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,433,677  401,848  1,027,212  
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะทางการเงิน 
 

 หนวย 31 ธ.ค. 2548 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550 

 อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio)     

           อัตราสวนสภาพคลอง เทา 3.1  5.1                    5.8  

           อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.5  0.3                    0.7  

           อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.6  0.5                    0.7  

           อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 1,358.3  850.2               682.0  

           ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.3  0.4                    0.5  

           อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 0.7  0.8                    0.8  

           ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 516.4  458.5               473.0  

           อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 8.4  11.2                    8.0  

           ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 43.0  32.1                 45.0  

  Cash cycle วัน 473.7  426.8               428.5  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability 
ratio) 

    

          อัตรากําไรข้ันตน  รอยละ 34.7 32.2 34.9 

  อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 22.8 19.9 18.2 

          อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 95.7 65.0 64.7 

        อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 16.7 15.9 14.0 

          อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ 25.3 19.2 16.4 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency 
ratio)  

    

          อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 13.7 13.6 12.4 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 124.2 119.4 105.4 

          อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย  รอยละ 82.0 85.3 89.0 

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy 
ratio) 

    

           อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.6  0.3                    0.4  

           อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 13.44  15.35  22.44  

           อัตราการจายเงินปนผล รอยละ 30.6 33.4 37.9 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 

ในการอานคําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควร

ศึกษาขอมูลทางการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการตรวจสอบแลว รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและ

ขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย ขอมูลทางการเงิน

ที่แสดงไวในตารางภายใตหัวขอน้ี เปนขอมูลภายใตงบการเงินรวม การวิเคราะหอัตราและมูลคา รวมทั้งขอมูลโดยเฉล่ียใน

งบดุล เปนการคํานวณจากงบดุลรายป 

 
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 
0ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 
 

บริษัทฯ เปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอกชนประเภทบานเด่ียว บานทาวนเฮาสและอาคารชุด และถือ

เปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูที่มีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง  บริษัทฯเปนหน่ึงในผูประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพียงไมก่ีรายที่มีการบริหารจัดงานการกอสรางดวยตัวเอง ทําใหสามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสรางทําให บริษัทฯ สามารถท่ีจะใชกลยุทธ

ทางดานราคาในการกําหนดราคาขายที่อยูอาศัยที่บริษัทฯ สรางไดตํ่ากวาผูประกอบการรายอ่ืน เม่ือเทียบกับที่อยูอาศัยใน

รูปแบบ ขนาด และทําเลที่ใกลเคียงกัน 
หนวย : ลานบาท 

 31  ธันวาคม 2550 31  ธันวาคม 2549 

ยอดจองซื้อใหมสุทธิ 13,645.7 7,148.7 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 9,087.6  8,181.1  

กําไรสุทธิ 1,269.9  1,303.3  
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนรายไดหลัก คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99.9-99.7 ของ

รายไดรวม ในป 2550  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน  9,087.6  ลานบาท   เพิ่มขึ้นจากป 2549  

เทากับ  906.6 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 11.1  โดยเปนผลจากการขยายโครงการอยางตอเน่ือง และการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 
 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2550  เทากับ 1,269.9  ลานบาท  ลดลงจากป 2549  เทากับ 33.4  ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 2.6  เปนผลจากการขยายโครงการ ซึ่งตองใชคาใชจายในการขายและบริหารบางสวนไปกอน โดยที่ยังรับรูรายไดไมได 

แตผลของการใชจายไปทําใหบริษัทมียอดจองซื้อใหมจํานวน 13,645.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2549 เทากับ 6,497 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91 
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1รายไดรวมของบริษัทฯ 
 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย         

       บานทาวนเฮาส- BOI  2,612.1 28.7 2,021.1 24.6  

       บานทาวนเฮาส-ไมได BOI 2,690.2 29.6 2,819.7 34.4  

   บานทาวนเฮาส รวม 5,302.3 58.3 4,840.8 59.0 

   บานเดี่ยว 3,735.7 41.1 3,309.1 40.3 

   อาคารชุด 17.0 0.2 -  

    อื่น ๆ (1) 32.6 0.3 31.1 0.4 

รายไดอื่น (2)   5.2 0.1 22.8 0.3 

รวม 9,092.8 100.0 8,203.8 100.0 

หมายเหตุ  

(1)  ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปล่ียนแปลงสัญญาจะซ้ือจะขายที่อยูอาศัย   

และการขายท่ีดินเปลา 

(2) ไดแกเงินที่ไดจากการ การขายทรัพยสิน คาเชา ดอกเบ้ีย และรายไดอื่น 

ที่มา :  ขอมูลบริษัทฯ 

 

รายไดรวมของบริษัท ในชวงที่ผานมานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยรายไดรวมของบริษัทฯ ในป  2550  

บริษัทฯ มีรายไดรวม  9,092.8  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2549  เทากับ 889.0  ลานบาท หรือรอยละ 10.8 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของ

รายไดสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสและบานเด่ียว  โดยในป 2550  บริษัทมีรายไดจาก

โครงการบานทาวนเฮาสเพิ่มขึ้นจํานวน 461.5  ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 9.5  โดย บริษัทฯ มีรายไดจากการ

ขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI เพิ่มขึ้น 603.24 ลานบาท หรือรอยละ 29.8  เน่ืองจากในป 2550  

บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมของบานพฤกษาอยางตอเนื่องโดยยังคงเนนการดําเนินโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุน BOI  ซึ่งกําหนดราคาขายไมเกิน 600,000 บาท เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาระดับลาง  

ประกอบกับบริษัทฯสามารถควบคุมขั้นตอนการกอสรางบานในระยะเวลา 3-4 เดือน ทําใหบริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์

บานทาวนเฮาสประเภทดังกลาวในโครงการตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น   

รายไดโครงการบานเด่ียวก็เพิ่มขึ้นจํานวน 426.5  ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 12.9   การเปดตัวของโครงการ

รูปแบบใหมในสวนของบานเด่ียว ในโครงการพฤกษาวิลเลจ ไดรับการตอบรับท่ีดี และในขณะท่ีบริษัทเร่ิมรับรูรายไดจาก

อาคารชุดซึ่งเปนผลิตภัณฑใหม 17 ลานบาท   

 

แนวโนมรายไดของบริษัทคาดวาจะยังเติบโตตอเนื่อง เนื่องจากยอดจองซ้ือใหมในปที่ผานมาท่ีรอสงมอบ สูงขึ้น

กวาปกอนๆ มาก ประกอบกับการเตรียมเปดโครงการใหมของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบลูกคาในทําเลใหมๆ พิสูจนแลววา

ประสบความสําเร็จไปไดดวยดี ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัว และความเช่ือม่ันของผูบริโภคพ้ืนตัว จากการ

เปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง ในสวนของสัดสวนรายไดคาดวารายไดจากการขายอาคารชุดจะมีสัดสวนเพิ่ม
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คาใชจาย 
 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  
 

ในป 2550 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 370.6 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 จากป 

2549    ป 2549 ตนทุนขายฯเพิ่มขึ้น 575.7 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 จากป  2548    เพ่ิมตาม

สัดสวนของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ  โดยมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 32.2 ในป 2549 มา

เปน รอยละ 34.9 ในป 2550 เน่ืองจากการควบคุมตนทุน โดยมีการเปดประมูล เพื่อกําหนดราคาวัสดุหลักเปนรายป และ

ราย 3-6 เดือน แลวแตชนิดของวัสดุ มีการใชกําลังการผลิตท่ีสูงขึ้นของโรงงานผลิต Precast และการปรับราคาขายใน

โครงการใหมๆ ในบริเวณท่ีบริษัทฯ ยังไมไดเขาไปในพื้นที่  

ซึ่งในปหนาท่ีราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงจากแรงกดดันของราคาน้ํามัน ถึงแมวาบริษัทจะมีการจัดการ 

โดยการส่ังซื้อลวงหนา เปดประมูลเพื่อกําหนดราคาลวงหนา แตคาดวาตนทุนคากอสรางโดยรวมนาจะสูงขึ้น บริษัทอาจจะมี

การปรับราคาขายขึ้นบาง เพื่อควบคุมอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในระดับเดิม 
 

2

 
คาใชจายในการขายและบริหาร  

สําหรับป 2550  คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 492.7  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 47.8  
จากป 2549   สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ไดแก คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปกอน 211.4  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 105.8   ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนไปตามสัดสวนของยอดจองซ้ือ
ใหมที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวไวขางตน จากการที่บริษัทไดดําเนินการเพิ่มผลิตภัณฑใหมในสวนของอาคารชุด เพ่ือสรางการรับรูตอ
ผลิตภัณฑของลูกคา โดยเฉพาะอาคารชุด ซึ่งไดเปดการขายและไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  นอกจากนี้ในสวน
ของบานเด่ียวและทาวนเฮาส บริษัทไดเพิ่มคาใชจายทางการตลาดเพื่อเรงยอดขาย ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น เปนผล
ใหบริษัทฯสามารถสรางยอดจองซ้ือไดสูงสุดในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา  สําหรับคาใชจายเก่ียวกับพนักงานไดเพิ่มขึ้น 
101.2  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.9 เน่ืองจากการปรับเปล่ียนบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชจํานวนพนักงาน
เทาเดิมแตขยายโครงการมากขึ้น มีการขยายหนวยงานใหมๆ เชนสายงานพฤกษาวิลเลจ 2 และสายงานคอนโด 2 เปนตน 
เพ่ือรองรับการเปดโครงการในรูปแบบใหม  และในสวนคาที่ปรึกษา ก็เพิ่มขึ้น 61.3 ลานบาท เน่ืองจากเปนการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ มี
วามสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว ค

 
การที่คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นน้ี ทําใหอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน ลดลงจากรอยละ 19.9 

เปนรอยละ 18.2  แนวโนมในปหนาคาใชจายในการขายและบริหารจะยังคงสูงขึ้น เน่ืองจากบริษัทมีแผนการขยายโครงการ
อยางตอเนื่อง แตสัดสวนของคาใชจายตอยอดขายคาดวาจะลดลง จากการรับรูรายไดของโครงการตางๆ ที่ทยอยเปดในปที่
แลว จะทําใหสัดสวนของโครงการใหมที่ยังรับรูรายไดไมไดแตมีคาใชจายลดนอยลงกวาปกอน  และการขยายตัวขององคกร
ก็เร่ิมอยูตัวมากขึ้น ผลของการปรับปรุงกระบวนการทํางานจะเร่ิมสงผล 
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3กําไรสุทธิ 
 

สําหรับป 2550 กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง  33.4 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.6  ของกําไรสุทธิป 2549 ซึ่งเกิด

จากคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายท่ีสรางยอดจองซื้อใหม แตยังไมสามารถรับรูรายไดใน

ป2550ได ทําใหกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีสูงขึ้นจากป 2549 เพียง 25.6 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 1.6   ในขณะท่ีบริษัทฯมีภาระภาษีเงินไดที่สูงขึ้น 58.4 ลานบาทจากป 2549 หรือคิดเปน รอยละ 21.3  เน่ืองจาก

บริษัทตองรับรูเงินมัดจําจากลูกคา โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชุด เปนรายไดทางภาษี  ทําใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ 

ในปนี้ลดลงจากรอยละ 15.9 ในป 2549 เปนรอยละ 14.0  อยางไรก็ตามถาบริษัทฯ สามารถกอสรางและสงมอบบานใหกับ

ลูกคาไดตามเปาหมาย ประกอบกับการควบคุมตนทุนและคาใชจายตามแผนการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิของบริษัทนาที่

จะกลับขึ้นมาอยูในอัตราที่ใกลเคียงกับเดิมได ถึงแมวาจะยังคงเรงขยายโครงการ ซึ่งทําใหมีคาใชจายสูงกวาปกติก็ตาม 
 
12.2.2 ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  11,046.4  ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,660.2 ลานบาทหรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 17.7 จากป 2549 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  625.4 ลานบาท 

จาก ณ ส้ินป 2549  เปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น และ

กระแสเงินสดรับที่สูงขึ้น ณ ชวงใกลวันส้ินงวดบัญชี และมีการหุนกูในเดือน สิงหาคม 2550  เพื่อรองรับการขยายโครงการ

พัฒนา อาคารชุดที่ตองการเงินทุนระยะยาวมากกวาเดิม  
 

และ มีสินคาคงเหลือ จํานวน  8,194.0  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 835.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.4 จากป 

2549 เปนการเพิ่มขึ้นจากโครงการระหวางพัฒนา จํานวน 753.1 ลานบาทสืบเนื่องมาจากในปปลาย 2549  บริษัทไดมีการ

ซื้อที่ดินใหมเขามา และไดพัฒนาที่ดินดังกลาวในป 2550 เพื่อใหเปนไปตามแผนการขยายโครงการ ซึ่งไดมีการเปดโครงการ

ใหมเพ่ิมขึ้น 18 โครงการในป 2550 โครงการเหลานี้บางสวนไดเร่ิมทยอยโอนใหกับลูกคาบางแลว โดยเฉพาะโครงการบาน

ทาวนเฮาส และบานเด่ียว และบางสวนอยูระหวางการกอสรางตามยอดจองซ้ือใหมที่เพ่ิมขึ้น จึงทําใหสินคาคงเหลือท่ีอยูใน

สวนของโครงการระหวางการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากป 2549 และทําใหระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก 458.5 วัน ในป 

2549 เปน 473 วันในป 2550 นอกจากนี้ตามแผนการขยายโครงการในป 2551 ที่บริษัทฯ จะเปดโครงการเพิ่มขึ้นอีก 40 

โครงการ รวมไปถึงโครงการอาคารชุดอีกหลายโครงการท่ีตามแผนการดําเนินงานจะทยอยโอนไดในชวงปลายป 2551 และ

มากขึ้นในป 2552 จะทําใหบริษัทมีสัดสวนสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นอยางแนนอน    
 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลวงหนาคาซ้ือวัสดุกอสรางจํานวน 121 ลานบาท เน่ืองจากราคาวัสดุไดมี

การปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่ประมูลได ผูคาจึงขอความสนับสนุนโดยขอใหมีการจายคาสินคา เพื่อยืนยันการส่ังซื้อ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมขึ้นสุทธิ 112.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4  จากป 2549 การโอนยายที่ดินและ

อาคารสโมสรในโครงการที่สรางเสร็จแลว และคาตกแตงติดต้ังและเครื่องใชสํานักงานในโอกาสที่ยายสํานักงานใหญจาก

เดิมท่ีอยูชานเมืองเขามาอยูใจกลางเมือง เพื่อความสะดวกในการติดตามประสานงานโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่ง

กระจายอยูโดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งชานเมืองและใจกลางเมือง  
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงจากรอยละ 13.6 ในป 2549 เปนรอยละ 12.4 ในป 2550 เน่ืองจากสินทรัพย

ที่เพิ่มขึ้นบางสวนยังไมสามารถกอใหเกิดรายไดไดทันที การขยายโครงการคอนขางมาเพิ่มในชวงปลายป เชนเดียวกับอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ลดลงจากรอยละ 119.4 เปนรอยละ 105.4 ที่ถึงแมวาจะมีการเพิ่มขึ้นของรายไดที่ดีกวา

ตามอัตราการหมุนของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 85.3 เปนรอยละ 89 แตคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นสูงมากทําใหอัตรา

ผลตอบแทนลดลง 
 
หนี้สิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเปนจํานวน 2,867.4  ลานบาท เพิ่มขึ้น 818.8 ลานบาทหรือ

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40  จากป 2549 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 162.7  ลานบาท โดยบริษัท

สามารถบริหารระยะเวลาในการจายชําระหน้ีไดดีขึ้นจาก 32.1 วันมาเปน 45 วัน คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้นจากการประมาณ

การเงินกองทุนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร จํานวน 83.8 ลานบาท และดอกเบี้ยหุนกูคางจายจํานวน 18.9 ลานบาท 

และเงินมัดจําจากลูกคาที่เพิ่มขึ้น จํานวน 180.2 ลานบาท โดยสวนใหญจากโครงการอาคารชุดท่ีเปดขายใน

ระหวางป 2550 และมียอดจองซื้อจํานวนมาก 

และมีเงินกูยืมเพิ่มขึ้นสุทธิ 189.7 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดเปล่ียนรูปแบบการกูยืมจากการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพียงอยางเดียวมาเปนการออกหุนกูระยะยาว  จํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อนําไปใชในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่เปนอาคารสูง ซึ่งมีระยะเวลาการพัฒนาท่ีนานกวา หุนกู
ดังกลาวมีอายุ 2-3 ป และมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวาเงินกูยืมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเดิมที่บริษัทฯ ใชอยู ทําให
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทลดลง อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เพิ่มขึ้นจาก 5.1 และ 0.3 เปน 
5.8 และ 0.7 ตามลําดับ อยางไรก็ตามการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินโดยรวมก็ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เพ่ิมขึ้นจาก 
0.28 เปน 0.35 และอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.14 เปน 0.15 ซึ่งอยูในระดับที่
คอนขางตํ่ากวาในบริษัทอื่นอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใตการขยายโครงการอยางมาก และเปนโครงการอาคารชุดที่เปน
อาคารสูงอยูดวย ซึ่งตองการเงินลงทุนคอนขางสูงกอนที่จะไดรับคืนเงินทุน ดังนั้นบริษัทฯมีแนวโนมที่จะตองใชแหลงเงินทุน
ดวยการกอหนี้เพ่ิมขึ้นบางสวน แตยังอยูในระดับที่ควบคุมได   
 
สวนของผูถือหุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนท้ังส้ิน 8,179.0  ลานบาท เพ่ิมขึ้น  841.4 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5% จากป 2549  มีทุนท่ีเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิซื้อหุนตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 6.3 ลานบาท  และกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพ่ิมขึ้น  832.8 ลานบาท และตั้งสํารองตาม

กฎหมาย 2.3 ลานบาท  ในป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549จํานวน 434.8 ลานบาท  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 19.2 เปนรอยละ 16.4 เปนผลจากการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนใน

อนาคต ในโครงการใหมๆ จํานวนมาก ซึ่งคาดวาผลจากการลงทุนจะไดรับกลับใน 1-2 ปขางหนานี้ แตยังคงไมสูงมากนัก 

เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีนโยบายขยายการลงทุนอยางตอเนื่องโดยสัดสวนเงินลงทุนใหมตอเงินลงทุนเกาจะลดนอยลง ซึ่งจะ

สะทอนเปนผลตอบแทนตอผูถือหุนที่ดีขึ้นไดในอนาคต 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 2 หนา 95 

 

อัตราการจายเงินปนผลในป 2550 เทากับรอยละ 37.9 เทียบกับรอยละ 33.4 ในป 2549 ถึงแมวาความตองการใช

เงินทุนยังมีอยูสูง เพื่อรองรับการขยายตัว แตดวยความสามารถของการหมุนเวียนสินทรัพย และการใชแหลงเงินทุนอื่น จึง

สามารถจายเงินปนผลในอัตราทีสูงขึ้นได 

 
งบกระแสเงินสด 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 625.4 ลานบาท โดย ในป 

2550 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,067.8  ลานบาท  มีกระแสเงินสดที่ไดจากกําไรจาก

การดําเนินงานของบริษัทฯ กอนหักคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี  สํารองตางๆ ดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได  จํานวน 

1,836.8  ลานบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได 273.7 ลานบาท สุทธิเหลือกระแสเงินสด 1,563.1 ลานบาท นําไปลงทุนใน 

สินคาคงเหลือ, สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น 953.9 ลานบาท  120.8  ลานบาท ตามลําดับ  โดยไดเครดิตจากหนี้สินจากการ

ดําเนินการเพิ่มขึ้น  551.5  ลานบาท ประกอบดวย เจาหนี้การคา  เงินมัดจํารับจากลูกคา คาใชจายคางจาย  

จากนั้นนําไปจายในกิจกรรมการลงทุนในท่ีดินอาคาร อุปกรณเพ่ิมขึ้น 152.5 ลานบาท และจายชําระดอกเบี้ยและ

เงินปนผลรวมจํานวน 481.2 ลานบาท โดยการกอหนี้ระยะยาวเพ่ิมขึ้นสุทธิ 189.7 ลานบาท 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย ดีขึ้นจาก 15.34 เทา มาเปน 22.44 เทา เปนผลจากการลดตนทุนทาง

การเงินลง และการคงอัตราหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยไมใหเพิ่มสูงขึ้นมากนัก 

 



เอกสารแนบ 3  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา 1 
 
 

 
คํานิยามของอัตราสวนทางการเงิน 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATION)  

   

อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน (เทา) 

   

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความตองการของตลาด + 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ) / หนึ้สินหมุนเวียน 

(เทา) 

   

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = กระแสนเงินสดจากการดําเนินงาน /หนี้สินหมุนเวียนเฉล่ีย (เทา) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา = ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคากอนหนี้สงสัยจะสูญ + ต๋ัวเงินรับการคา) (เฉล่ีย) (เทา) 

   

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (วัน) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉล่ีย) (เทา) 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (วัน) 

   

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ = ซื้อหรือตนทุนขาย / (เจาหนี้การคา + ต๋ัวเงินจายการคา) (เฉล่ีย) (เทา) 

   

ระยะเวลาชําระหนี้ = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (วัน) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย – ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 

   
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

   

อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตรากําไรอื่น = กําไรที่ไมไดจากการดําเนินงาน / รายไดรวม (%) 

   

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายไดรวม (%) 

   



เอกสารแนบ 3  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา 2 
 
 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) (%) 

   
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (%) 

   

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

   

อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (เทา) 

   
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน (เทา) 

   

อัตราสวนความสามารถชําระ

ดอกเบ้ีย 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงาน + 

ภาษี / ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงานและลงทุน 

(เทา) 

   

อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (%) 
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สวนท่ี 3  หนา 1  

  
   

 

 

สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล

ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31  ธันวาคม 2550 ตอ

ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว   ขาพเจาได

มอบหมายให นายสมบูรณ วศินชัชวาล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ         

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 

 ช่ือ  ตําแหนง  ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  ประธานกรรมการบริหาร   

นายณรงค  มาณวพฒัน  กรรมการบริหาร   

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต  กรรมการบริหาร   

นางรัตนา  พรมสวัสด์ิ  กรรมการบริหาร   

นายปยะ  ประยงค  กรรมการบริหาร   

 

ช่ือ  ตําแหนง  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นายสมบูรณ  วศินชัชวาล  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและ

การเงิน 
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สวนท่ี 3  หนา 2  
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สวนท่ี 3  หนา 3  

  
   

 

 

0การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 

 “ ขาพเจา    ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม    ตําแหนง         ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

            ( ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม   ) 

 

 

 

 

 ลงชื่อ     ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน 

      ( นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ) 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“ ขาพเจา            นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ       ตําแหนง              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  . 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   

      ( นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ) 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน 

      ( นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนท่ี 3  หนา 5  

  
   

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา             นายอดุลย จันทนจุลกะ  ตําแหนง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   

          ( นายอดุลย จันทนจุลกะ ) 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน 

      ( นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนท่ี 3  หนา 6  

  
   

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา  ศาสตราจารย เกียรติคุณ  ดร. ตรึงใจ   บูรณสมภพ  ตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                       

       (ศาสตราจารย เกียรติคุณ  ดร. ตรึงใจ   บูรณสมภพ) 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน 

      ( นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ) 
 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 

สวนท่ี 3  หนา 7  

  
   

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ ขาพเจา             นายครรชิต  บุนะจินดา                         ตําแหนง                 กรรมการ                                        . 

ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมี

เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร

สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได            

มอบหมายให  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                       กรรมการ 

                                                               (นายครรชิต  บุนะจินดา) 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน 

      ( นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ) 

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 1 

         

ลําดับที่ 1  

ชื่อ-สกุล ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

อาย ุ 57 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.03% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

การศึกษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) Eramus University, Rotterdam, The Netherlands 

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) Eramus University, Rotterdam, The Netherlands 

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร) Eramus University, Rotterdam, The Netherlands 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานประจําประเทศไทย  กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน (ประทศไทย) จํากัด  

ประธานกรรมการ  บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

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

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

นายกสมาคม  สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

กรรมการ คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการซินโครตรอนแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร        

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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 
 
 

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 2 

 
ลําดับที่ 2 

ชื่อ-สกุล นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

อาย ุ 50 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 61.89% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวัสดิ์ 

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

คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการ 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากดั  

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2541-2547   กรรมการผูจัดการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด (ปดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) 

ป 2528-2544   ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด สยามเอน็จิเนียริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 51/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

ลําดับที่ 3  

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

อาย ุ 65 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.01% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา 

 

 

 

ปริญญาเอก (สถาปตยกรรม)  เอ โกล เด โบซาร ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ปริญญาเอก (การวางผังเมือง) มหาวิทยาลัย ซอรบอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ประกาศนียบัตรชัน้สูง สาขาการอนุรักษพลังงาน / ประเทศอิตาลี 

ประกาศนียบัตรชัน้สูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / ประเทศเนเธอรแลนด 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 3 

การศึกษา (ตอ) 

 

ปริญญาโท (สถาปตยกรรมเมืองรอน) สถาบัน Pratt นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี (สถาปตยกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ระดับ 11  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว”  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการ  บริษัท นนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด 

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นที อนิทีเรีย ดีไซน จํากัด 

ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอรแนทชั่นแนล จํากัด  

สมาชิกวุฒิสภา 

ประสบการณหลกัในอดีต 

 

 

 

 

 

ประสบการณหลกัในอดีต (ตอ) 

 

 

ป 2545-2550   อปุนายกสภาสถาปนิก 

ป 2547-2549   นายกสโมสร ซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7 

ป 2539-2543   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ป 2531-2535   คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ป 2532-2543   กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษพลังงาน  

ป 2530-2539   นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง กองจัดรูปทีด่ิน 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., สถาปนิก บริษัท Intaren Co., Ltd. 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Audit Committee Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  
 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 
ลําดับที่ 4  

ชื่อ-สกุล นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 

อาย ุ 45 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.01% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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 เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด   

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

  

 
 

ลําดับที่ 5  

ชื่อ-สกุล นายอดุลย จันทนจุลกะ 

อาย ุ 62 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.01% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณหลกัในอดีต 

 

ป 2546-2547   กรรมการ  บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 

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



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 5 

ประสบการณหลกัในอดีต (ตอ) 

 

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 

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

ลําดับที่ 6  

ชื่อ-สกุล นายณรงค มาณวพัฒน 

อาย ุ 56 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.08% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 

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   ผูจัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม  บริษทั พระนครกอสราง จํากัด 
การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 
ลําดับที่ 7  

ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 

อาย ุ 39 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.02% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกจิ 

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 

ป 2536-2542  ผูจัดการฝายการตลาดและพัฒนาธรุกิจ  บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 56/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Accreditation Program – DAP 1/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5/ 2549 สถาบันพระปกเกลา 

  

 
 
 

ลําดับที่ 8  

ชื่อ-สกุล นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 

อาย ุ 47 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 3.87% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร นองสาวนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

การศึกษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร) / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 7 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากดั 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546-2548   ที่ปรึกษาฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

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

ป 2536-2546   ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

ป 2529-2544   ผูจัดการฝายการเงิน หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 52/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

ลําดับที่ 9  

ชื่อ-สกุล นายปยะ ประยงค 

อาย ุ 38 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) 0.04% (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางบานทาวนเฮาส 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากดั 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546  ผูจัดการฝายการผลิต  หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจเินียริ่ง 

ป 2545  ผูชวยกรรมการ  หางหุนสวนจํากัด สยามเอน็จิเนียริ่ง 

การฝกอบรม Directors Certification Program – DCP 59/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 8 

 
ลําดับที่ 10  

ชื่อ-สกุล นายครรชิต บุนะจินดา 

อาย ุ 41 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) -   (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล  

การศึกษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ) / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

 

 

 

กรรมการ  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทรู วิชัน่ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ไพรเวทอิควิตี้ ประเทศไทย จํากัด (ในเครือลอมบารด อินเวสเมนต กรุป) 

กรรมการรวม Asian Corporate Governance Association ประเทศฮองกง 

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

                        (ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน บริษัทหลักทรัพย 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 

 
 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 9 

 
 
 

ลําดับที่ 11  

ชื่อ-สกุล นายวีระศักดิ์  แกวหนู 

อาย ุ 49 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) -   (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบริหาร 

การศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร) / สถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต หัวหนาหนวยงานผลิต - บริษัท ฟลปิส เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูจัดการฝายโครงการคุณภาพ - บริษัท เอที แอนด ที (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล - บริษัท เอที แอนด ที (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล – บริษัทโครโมลอยด (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารทรัพยากรบุคคล – บริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล – บริษัท ไมโครชิพ (ประเทศไทย) จํากัด 

การฝกอบรม หลักสูตร Role of Compensation Committee / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

 



เอกสารแนบ 1        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 10 

 
 

ลําดับที่ 12  

ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ  วศินชัชวาล 

อาย ุ 45 ป 

สัดสวนในการถือหุน (%) -   (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 

ตําแหนงปจจบุัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบญัชีและการเงิน 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตรบณัฑิต (การสอบบญัชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี (บัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - 

ประสบการณหลกัในอดีต ป 2546 - 2550   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชี / เลขานุการบริษัท / บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

ป 2536 – 2546   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชแีละงบประมาณ / บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

การฝกอบรม การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยยุคใหม รุนที่ 15 / คณะสถาปตยกรรมศาสตร  / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเก่ียวกับผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 

ชื่อ บริษัทฯ บริษัท เกสร 
กอสราง จํากัด 

บริษัท พนาลี 
เอสเตท จํากัด 

บริษัท พุทธชาด 
เอสเตท จํากัด 

1.  ดร. พิสิฐ  ล้ีอาธรรม X - - - 

2.  นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ // X - - 

3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ / - - - 

4.  นายอดุลย  จันทนจุลกะ / - - - 

5. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ / - - - 

6. นายณรงค   มาณวพัฒน     // - - - 

7. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต // - - - 

8. นางรัตนา  พรมสวัสด์ิ // - - - 

9. นายปยะ  ประยงค // / - - 

10. นายครรชิต  บุนะจินดา / / - - 

11. นายวีระศักด์ิ  แกวหนู - - - - 

12. นายสมบูรณ  วศินชัชวาล - - - - 

 
หมายเหตุ :   / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร     - = ไมไดเปนผูมีอํานาจควบคุม 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยศาสตราจารยเกียรติคุณ        

ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย จันทนจุลกะ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ เปนกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบั ติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ ได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป พ.ศ.2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 12 คร้ัง โดยไดมีการเชิญฝายบริหาร 

หัวหนาหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ หนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมในวาระท่ีเก่ียวของ               

เพื่อพิจารณาประเด็นสําคัญเก่ียวกับระบบการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ

กิจกรรมหลักทางธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่

กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมอยาง

สมํ่าเสมอรวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจําป และรับทราบความคืบหนาของ

การดําเนินการตามแผนประจําป รับทราบผลการตรวจสอบภายใน สอบถามประเด็นสําคัญเก่ียวกับจุดออนของระบบการ

ควบคุมภายใน และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดที่พบจากการตรวจสอบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการเพื่อใหมีการ

แกไข และ/หรือ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม จากการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทไดรับการจัดการในระดับเหมาะสมเพียงพอ ในขณะท่ีการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิผลใน

ระดับที่นาพอใจ 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯและผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหมีการประเมินปจจัยความ

เส่ียงและระบบปองกันตามความจําเปน  เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ียังไดมีการเชิญ

ตัวแทนจากแตละสายงานมานําเสนอแผนงานและวิธีปฏิบัติส่ิงท่ีไดดําเนินการเพื่อใหมีการจัดการเก่ียวกับความเส่ียงอยาง

เหมาะสม ตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะไดรับฟงถึงปญหาหรือ

ขอขัดของในการปฏิบัติตลอดจนใหขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

การกํากับดแูลกิจการ 

บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  โดยมีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิง

วากระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐาน

ที่สําคัญย่ิง  โดยจัดใหมีการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเปนลายลักษณอักษรและไดจัดต้ัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหนาท่ีดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของบริษัทตามหลักการกํากับ
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รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินของบริษัทประจํางวดไตรมาสและประจําป 2550 โดยมีการหารือ

รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี  ฝายบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทเปน

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินที่ตรวจสอบ ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบ            

ไดสอบถาม รวมถึงไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทเก่ียวกับความเหมาะสมของ

นโยบายและสมมุติฐานทางบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอยู ตลอดจนความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล  รวมถึงขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ผูสอบบัญชีพบจากการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวางบการเงินของบริษัททําขึ้นอยางถูกตอง 

โปรงใส จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือวา งบการเงินของบริษัทไดทําขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ 

การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลงานของผูสอบบัญชี  ประจําป 2550  ในดานความพรอม  การปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี  และการเสนอรายงานการสอบบัญชี  ซึ่งผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนดไว  รวมทั้งไดมีการสอบ

ทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลวมีความถูกตองครบถวนตามประกาศของ ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดมีการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงการพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  ประจําป  2551  ตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

การปฏิบัติงานตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานเพื่อใหแนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมาย              

ที่เก่ียวของ โดยไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในกําหนดเปนหนึ่งในประเด็นหลักท่ีจะตองทําการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ (Compliance Audit) ในทุกระบบงานท่ีเขาทําการตรวจสอบ จากผล

การตรวจสอบภายในในรอบบัญชีป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบงช้ีที่ทําใหเชื่อวา มีขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ

เก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัด หรือ แยงกับขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดเสนอแนะใหมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ รวมถึงอํานาจการอนุมัติ  รายการทาง

ธุรกิจท่ีเขาลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และ

ม่ันใจวาบริษัทไดมีการดําเนินการตามเง่ือนไขที่เปนปกติธุรกิจ และไดมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และเปนไปตาม

ขอกําหนดและระเบียบที่เก่ียวของ จากการสอบทานรายการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการทางธุรกิจที่เขาลักษณะ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2550 มีลักษณะเงื่อนไขที่เปน

ปกติธุรกิจ และไดมีการเปดเผยขอมูลไวอยางเพียงพอ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบน้ีไดรับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่  19 

กุมภาพันธ 2551 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 
 
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

19 กุมภาพันธ 2551 
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