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ขอมูลสรุป 
 

บริษัทฯ  จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด ภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เม่ือวันที่ 20 

เมษายน 2536 เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาโครงการประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคาร

ชุด ครอบคลุมทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ในป 2549 , 2550 และป 2551    บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 13.4, 13.6 และรอยละ 15.8 ของยอดจํานวนท่ี

อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนประเภทสรางโดยผูประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามลําดับ  

บริษัทฯ ถือเปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง และเช่ือวามีสวนแบงการตลาดสูงสุด

เม่ือพิจารณาจากยอดบานทาวนเฮาสสรางเสร็จจดทะเบียนสรางโดยผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

บริษัทฯ พัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสภายใตชื่อ “บานพฤกษา” “พฤกษาวิลล” “เดอะคอนเนค” และ “เดอะแพลนท ซิต้ี“  

บริษัทฯ ยังไดพัฒนาโครงการบานเดี่ยวสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงสูง  ภายใตชื่อ “พฤกษาวิลเลจ” “ภัสสร” 

และ “ เดอะแพลนท “ เพ่ือขยายตลาดของบริษัทใหครอบคลุมความตองการของลูกคา โดยจํานวนหนวย และสวนแบงการตลาด

ของตลาดบานเด่ียวท่ีบริษัทฯ สรางเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

นอกจากน้ี ในป 2550-2551 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความตองการท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล อยางรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนสงสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เชน โครงการรถไฟฟา ทําใหเกิดความตองการ

ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดในชวงป 2550 สูงมาก บริษัทฯ จึงไดพัฒนาโครงการอาคารชุด เพ่ือรองรับความตองการดังกลาว ซึ่ง

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจจากการท่ีสามารถเขาไปมีสวนแบงในตลาดอาคารชุดไดในระดับหนึ่ง   โดย 

บริษัทฯ พัฒนาโครงการอาคารชุดภายใตชื่อ “ไอวี่”  “เดอะซ๊ีด” และ “ซิต้ีวิลล” 

ขอไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีการบริหาร

จัดการงานกอสรางดวยตนเอง ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปน  

ผูนําดานการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสรางบานทาวนเฮาส และบานเด่ียวดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนัก แบบ

ตาง ๆ  อีกทั้งบริษัทฯ  ยังมีโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ที่มีระบบการผลิตที่

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  โดยมีกําลังการผลิตชิ้นสวนสําหรับการกอสรางบานเด่ียวสูงสุดจํานวนโดยประมาณ  3,600  หลังตอ

ป หรือ 110,000 ตารางเมตรตอเดือน   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีการกอสรางดวย

ระบบ Battery  Mold  โรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 3,500 ลูกบาศกเมตรตอเดือน  ปจจุบันโรงงานดังกลาวได

เพิ่มการผลิตในสวนเสาโชวและ Parapet  ของบานทาวนเฮาส และขยายโรงงานท่ีสาม เพื่อผลิตช้ินงานที่ใหญและมีความซับซอน

มากขึ้น 

 การท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการกอสรางดวยตนเอง  และมีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย  ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุม

ตนทุน  คุณภาพ  และระยะเวลาการกอสรางไดเปนอยางดี  ทําใหบริษัทฯ สามารถที่จะใชกลยุทธทางดานราคา  โดยท่ัวไป  

บริษัทฯ จะต้ังราคาขายตํ่ากวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นในอัตรารอยละ  15-20  สําหรับบานทาวนเฮาส  

และรอยละ  10-15  สําหรับบานเดี่ยว  เม่ือเปรียบเทียบกับบานในรูปแบบ  ขนาดและทําเลท่ีใกลเคียงกัน  อีกทั้งยังทําใหบริษัทฯ  

สามารถสรางบานท่ีไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับบานทาวนเฮาสอีกดวย   

 



ขอมูลสรุป 

  บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   

 

 
สวนที่  1  หนาท่ี 2 

 ในชวง 15 ปที่ผานมาต้ังแตจัดต้ังบริษัท บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรมาโดยตลอด แมในชวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่าก็ตาม เม่ือพิจารณาผลกําไรของบริษัทฯ 5 ปที่ผานมา  ดังนี้ 

 

ตัวเลขทางการเงินที่สําคัญ 2547 2548 2549 
2550  

ปรับปรุงใหม 2551 

ยอดจอง (ลานบาท) 6,083 7,516 7,149 13,646 16,187 

หนวยท่ีโอนกรรมสิทธิ์ (หนวย) 5,331 6,136 6,568 7,074 8,913 

รายได (ลานบาท) 4,872 7,635 8,203 9,093 13,033 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 930 1,272 1,303 1,302 2,373 

เงินปนผลจาย (ลานบาท) 319.2 464.9 388.8 434.8 480.9 

 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2548 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด  หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตสัญลักษณ “PS” ไดเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปนคร้ังแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 และปจจุบันหลักทรัพยของบริษัทฯ จัดอยูในกลุมดัชนีตัวชี้วัด SET50  

 
 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 4 บริษัท คือ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมในการ

พัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ และเปนผูรับเหมากอสราง และบริหารงานกอสรางในสวนอาคารชุดของบริษัทฯ รวมท้ังบาน

เด่ียว ทาวนเฮาส บางโครงการของบริษัทฯ ดวย  สวนบริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด เปนบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือรองรับการขยายตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากย่ิงขึ้น  และบริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 

เปนบริษัทที่ต้ังขึ้นเพื่อไปลงทุนในตางประเทศตามแผนการขยายกิจการของบริษัท 

ในป 2552 บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในตางประเทศ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตระยะยาวของ

บริษัท โดยการดําเนินการโครงการในตางประเทศจะใชโครงสรางทางธุรกิจ ความชํานาญ และประสบการณจากการพัฒนา

โครงการ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน โดยประเทศแรกท่ีบริษัทพิจารณาไปลงทุน คือ เมืองบังกะลอร ประเทศอินเดีย 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดศึกษาความเปนไปปไดในการขยายตลาดไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ รวมถึงตลาดรับสรางบานใน

ประเทศไทย เพื่อเปนโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ของบริษัทในอนาคตตอไป 

 



สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   

 

 
สวนที่  1  หนาท่ี 1 

สวนท่ี 1 

ขอมูลทัว่ไป 

 
  

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว  

และอาคารชุด  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน          

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ต้ังโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีต

เสริมเหล็กสําเร็จรูปและโรงงานผลิต

ร้ัวและเสาสําเร็จรูป 

: 54/1 หมู 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107574800307  

Home Page : http:// www.ps.co.th 

โทรศัพท : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

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


สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 1 ปจจัยความเส่ียง  บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

1. ปจจัยความเส่ียง 
 
1.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ 
 

1.1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของนโยบายการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
เน่ืองดวยลูกคามากกวารอยละ 90 ของบริษัท ฯ จะซื้อบานและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมาชําระคา

บานและที่ดินที่เหลือในวันโอน ดังนั้นถาธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอาคารสงเคราะห ไมมีนโยบายในการขยาย หรือ

ตองการควบคุมการปลอย หรือตองการลดสัดสวนการปลอยสินเชื่อ  ก็จะมีผลกระทบกับลูกคาเน่ืองจากไมสามารถหาแหลง

เงินกูเพื่อจายคาบานและที่ดินในสวนที่เหลือได  ซึ่งจะเปนการไปจํากัดอํานาจซ้ือของลูกคา ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของ

บริษัท ฯโดยตรง 

เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว บริษัทฯ จึงไดต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายตาง ๆ 

ของธนาคารที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และปรับกลยุทธของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลง รวมทั้งไดมีการเจรจารวมกับธนาคารพาณิชย และธนาคารอาคารสงเคราะห ในการอํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคาในการติดตอขอสินเชื่อกับธนาคาร และจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกคาใหไดรับสินเชื่ออยางรวดเร็ว 
 
1.1.2 ความเส่ียงเรื่องราคาตนทุนการกอสราง 
เน่ืองจากการขายบานและท่ีดินของบริษัทฯ  สวนใหญเปนการขายบานและท่ีดินใหลูกคา กอนที่จะทําการลงมือ

สรางบาน ดังนั้นถาหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง หรือมีการปรับเปล่ียนอัตราคาจางแรงงาน   ภายหลังจากท่ี

บริษัทฯ ไดกําหนดราคาขาย และไดมีลูกคาจองซื้อบานและท่ีดินไปแลว ผลตางจากการปรับเปล่ียนราคาดังกลาว หรือ

แมกระท่ังผลกระทบจากการผลิตบานไดตํ่ากวาที่ไดประมาณการไว ยอมจะทําใหตนทุนการขายของบริษัทฯสูงขึ้น ทําให

อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลง  
 
วัสดุกอสราง เปนตนทุนการกอสรางที่สําคัญย่ิง ราคาของวัสดุกอสรางหลัก หลายสวนไดมีการปรับราคาเพิ่ม โดย

การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากความตองการวัสดุกอสรางท่ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ใชในภาคอสังหาริมทรัพยและในการกอสราง

โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญตาง ๆ การที่ราคาวัสดุกอสรางในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอยางมาก รวมถึงการท่ีราคาน้ํามัน

เพิ่มสูงขึ้น ราคาสินคาโภคภัณฑหลักปรับราคาขึ้น ทั้งแรเหล็ก ทองแดง ถานหิน ซึ่งไดสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต และ

ตนทุนการขนสงวัสดุกอสราง ทําใหราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นและทายสุดทําใหบริษัทฯ มีตนทุนสูงขึ้น บริษัทฯ อาจไม

สามารถปรับราคาขายไดในทันทีหรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนที่สูงขึ้นดังกลาว ก็อาจ

สงผลกระทบตอปริมาณการขายที่อยูอาศัยของบริษัทฯ และเหตุดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง

การเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 
 

นอกจากนี้ การท่ีมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหปริมาณของวัสดุกอสรางมี

จํานวนไมพอกับความตองการ ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นและบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดทันในเวลาท่ี

กําหนดหรือเพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ หรือถาหากบริษัทฯ ไมสามารถหาซื้อวัสดุกอสรางไดเลย จะทําใหบริษัทฯ 

ไมสามารถดําเนินการกอสรางบานไดครบในเวลาที่กําหนดหรือตามจํานวนท่ีตองการ หรืออาจไมสามารถกอสรางบานไดเลย 

ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 
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แตจากการที่บริษัทฯ มีกระบวนการกอสรางที่รวดเร็วสามารถสรางบานทาวนเฮาสและบานเดี่ยวใหเสร็จไดภายใน 

60-120 วัน ตามลําดับ  ชวยลดความเส่ียงลงไดในระดับหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวัสดุกอสรางที่จะตองใชใน

ระยะเวลา 2-3 เดือนลวงหนาได การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามตนทุนดังกลาว ในสวนของอาคารชุด บริษัทฯ ยังคงมี

ความเส่ียงอยูเน่ืองจากระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนานขึ้น  อยางไรก็ตามเพื่อปองกันความเส่ียง ต้ังแตป 2549 เปนตนมา 

บริษัทฯ ไดใชกลยุทธคัดเลือกผูขายวัสดุกอสรางหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุมวัสดุกอสรางหลักทั้งหมดเพื่อใหบริษัทฯ 

มีตนทุนคากอสรางที่คงท่ีตลอดทั้งป และนโยบายดังกลาวยังเปนการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวปฏิบัติเพ่ือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ ดวย และจัดใหมีการประชุมรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสรางหลักเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้ง

คํานวณหาผลกระทบตอตนทุนขาย 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  2,100 ราย และเพ่ือลดความเส่ียงจากกรณีดังกลาว 

บริษัทฯ ยังใชนโยบายพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะดานและมีการติดตามใหมีการวาจางเปนประจํา และสําหรับงานพิเศษที่มี

มูลคามาก และตองการความรวดเร็ว เชน งานสะพาน งานซุมประตู งานสโมสร สระวายนํ้า บริษัทฯ จะใชวิธีการประมูล 

และทําสัญญาจางเชนเดียวกับงานจัดซื้อวัสดุหลัก เพื่อใหไดผูรับเหมาที่มีความสามารถ สงมอบผลงานไดตามมาตรฐานท่ี

บริษัทฯตองการ พรอมทั้งเงื่อนไขและราคาท่ีอยูในงบประมาณที่บริษัทฯวางแผนไว 
 
1.1.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
เนื่องดวยกระบวนการผลิตบานของบริษัทฯ เปนการกอสรางโดยใชโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวย

เทคโนโลยีแบบอุโมงค หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก ซึ่งเปนระบบการ
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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

การเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ ได โดยที่ผานมา บริษัทฯ จะซื้อที่ดินตอเม่ือ

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ตองการซื้อที่ดินในทําเลที่ตองการ บริษัทฯ อาจ

ตองซ้ือที่ดินในราคาท่ีสูงกวาที่บริษัทฯ กําหนด หรืออาจไมสามารถซ้ือท่ีดินไดครบตามจํานวนท่ีตองการ หรืออาจไมสามารถ

ซื้อที่ดินไดเลย ซึ่งในกรณีดังกลาว จะสงผลกระทบทําใหบริษัทฯ มีตนทุนในการกอสรางท่ีสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนคงท่ีของ

โรงงานผลิตแผนผนังสําเร็จรูป ตอหนวยจะสูงถาไมสามารถกอสรางไดตามจํานวนท่ีตองการ หรืออาจไมสามารถกอสราง

โครงการใด ๆ ไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 
 

การดําเนินการจัดซื้อที่ดินท่ีผานมาของบริษัทฯเปนการจัดซ้ือผานนายหนาคาที่ดินหลายราย ตามราคาตลาดที่

เหมาะสม จากนั้นนํามาพัฒนาดวยตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น ดังนั้นราคาที่ดินที่ซื้อมาในราคาตลาด จะ

สะทอนไปในราคาขายบานและท่ีดินของบริษัทฯ ซึ่งก็จะตํ่ากวาราคาตลาดทั่วไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมีมากกวา

ผูประกอบการรายอื่น ดังนั้นบริษัทฯมโีอกาสในการจัดซื้อท่ีดินไดมากกวาผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับการจายชําระคา

ที่ดินที่ตรงเวลา นายหนาท่ีดินจึงมีความยินดีที่จะเสนอขายท่ีดินใหกับบริษัทฯ  ปจจุบันบริษัทฯ มีนายหนาจัดหาท่ีดินใหกับ

บริษัทฯ ประมาณ 10 ราย อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพัฒนาเปนบานในหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย

ราคา ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการพิจารณาจัดซ้ือที่ดินใหเหมาะสมกับรูปแบบโครงการที่หลากหลายมากขึ้น 
 
1.1.6 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยูภายใตกฎหมายที่เขมงวด 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวของกับการกอสรางท่ีอยูอาศัย จึงอยูภายใตกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ี

เขมงวด ซึ่งตองมีการขอใบอนุญาตในการจัดสรรที่ดิน ใบอนุญาตคาที่ดิน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร จากหนวยงานราชการ

ที่เก่ียวของอีกดวย  ในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ ก็จะตองจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ดังกลาว ดังน้ันหากหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของออกใบอนุญาตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ ลาชา หรือไมออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวของใหแกบริษัทฯ อาจทําให
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1.2. ปจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ 
 

1.2.1  ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตการควบคุมของกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่สุด คือ กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 1,695.4 ลานหุน หรือ

คิดเปนรอยละ 77.18 ของทุนชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ณ 13 กุมภาพันธุ 2552)   ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนรายใหญยังคง

สามารถที่จะควบคุมการลงมติผูถือหุนในเร่ืองที่สําคัญตาง ๆ ที่กฎหมายหรือขอบังคับไดกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง

ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดังนั้น ผู

ถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลกลุมผูถือหุนรายใหญได 
 

1.2.2 ความเส่ียงเรื่องผลกระทบตอราคาหุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ และจากการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผูถือหุนเดิม 

 

ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดเปล่ียน

มือไมได (PS-WA) ใหกับกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 65.0 ลานหนวย 

ในราคาศูนยบาทโดยกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในราคา 1 บาท

ตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาท่ีซื้อขายหุนในขณะน้ี โดยกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ยอยที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ จะสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หนวยใบสําคัญ

แสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ไดทุก ๆ 6 เดือนยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในจํานวนรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่ไดรับการจัดสรร โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ดังกลาวจะเร่ิมใชสิทธิคร้ังแรกไดในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งหากมีการใชสิทธิเต็มจํานวนจะทําใหบริษัทฯ ตองออกหุนเพิ่ม

รวมจํานวน 65.0 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ ภายหลังจากการใชสิทธิทั้งหมด ดังนั้น ผูถือ

หุนจึงอาจไดรับผลกระทบในสัดสวนการถือหุนที่ลดลงโดยปริยาย (Dilution Effect) หลังการใชสิทธิซื้อหุนดังกลาว และราคา

หุนอาจลดลงจากการท่ีกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาดังกลาวนําหุนออกขาย  

 

อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ นี้ จะถูกยกเลิกเม่ือมีการลาออกของพนักงาน และ/หรือ 

กรรมการ และท่ีปรึกษา ผูมีสิทธิ   ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 31 มกราคม 2552 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิสุทธิ ที่

สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (PS-WA) 15,889,400 และ 10,719,500 หนวย ตามลําดับ. 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1  ความเปนมา 
 

บริษัทฯ กอต้ังเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ภายใตชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคารชุด มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

50.0 ลานบาท ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ไดนําประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจกอสรางใหแกทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมาใชในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการมีทีมผูบริหารมืออาชีพ และการวาจางที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนํา

ของประเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนตาง ๆ รวมถึงการปรับกลยุทธ อยางตอเนื่อง จึงสงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน

ที่มีกําไรตลอด 15 ป แมในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในที่อยูอาศัย โดยเนนการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง มีโครงการบาน

ทาวนเฮาสภายใตชื่อ “บานพฤกษา”  “บานพฤกษาวิลล”  ”เดอะคอนเนค” และ“ เดอะแพลนทซิต้ี ” โครงการบานเด่ียวภายใต

ชื่อ “พฤกษาวิลเลจ”  “ภัสสร”  และ “ เดอะแพลนท ”  และโครงการอาคารชุดภายใตชื่อ  “ไอวี่”  “เดอะซ๊ีด”  และ“ซิต้ีวิลล”  
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการเพียงไมก่ีรายท่ีบริหารจัดการงานกอสรางดวยตัวเอง รวมถึงการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศมากอสรางบาน ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น ที่จะจางผูรับเหมาเพื่อทําการ

กอสรางทั้งโครงการ โดย บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และ บริหารการกอสรางโครงการเอง   

โดยจะแบงงานออกเปนสวน ๆ  เชน งานฐานราก งานปูน งานติดต้ังชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เปนตน 

โดยงานติดต้ังชิ้นสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคาบริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และ 

บริษัทฯ จะเขาควบคุมการกอสราง โดยการจัดสงวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ เขาไปตรวจสอบให

เปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางเองทั้งหมด ซึ่งการท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการ

งานกอสรางดวยตัวเอง และการใชเทคโนโลยีในการกอสรางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของงานใหไดมาตรฐาน 

ลดระยะเวลาการกอสรางและบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2548 และจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700 ลานบาท เปน 2,232.5 ลานบาท โดยการออก

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 532.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตสัญลักษณ “PS” ได

เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548. 

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

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) และมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,191,394,200 บาท  
- ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว  กับกระทรวงพาณิชย จากการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 5,169,900 บาท  สงผลใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 

2,196,564,100 บาท (สองพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานหาแสนหกหม่ืนส่ีพันหนึ่งรอยบาท) 
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2.2  บริษัทยอย 
 

 บริษัทฯ มีบริษัทยอย ดังนี้ คือ 

 1)  บริษัท เกสรกอสราง จํากัด  - จัดต้ังเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 ดวยทุนจดทะเบียน จํานวน 1 ลานบาท 

ดําเนินการเปนผูรับเหมาสวนงานตกแตงเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการบานของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 9,993 หุน 

หรือคิดเปนรอยละ 99.93 ของทุนจดทะเบียน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง คือ 

2) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และ 

3) บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด   

ทั้ง 2 บริษัทยอย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549 มีทุนจด

ทะเบียนเร่ิมตนบริษัทละ 1 ลานบาท (10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ถือหุนรอย

ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  

 

ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัททั้งสองเปนบริษัทละ 50 ลานบาท  

 - 12 กันยายน 2550 บริษัทฯ พนาลี เอสเตท จํากัด  มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  50 ลานบาท เปน 200 ลานบาท 

(2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย โดยไดเรียกชําระหุนเพิ่มทุนเต็มมูลคาเม่ือเดือนมิถุนายน 2551 

 

และเพื่อดําเนินกิจการกอสรางและพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในตางประเทศ บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัทยอย อีก 1 แหง คือ  

4) บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 ดวยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 
2.3  พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา  
 
ป 2547 

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

- บริษัทฯ เร่ิมกอสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงาน

ดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบท่ีทันสมัยที่สุดในประเทศ

ไทยในขณะน้ัน มูลคาเงินลงทุนประมาณ 650 ลานบาท (ไมรวมมูลคาที่ดินอันเปนที่ต้ังโรงงาน) 

- บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยย่ิงขึ้น โดยวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร (Enterprise 

Resource Planning) และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาว เพื่อ

รองรับการเติบโตของธุรกิจ และยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมูลคาประมาณ 30 ลานบาท 
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ป 2548 

- โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสรางแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตช้ินสวนสําหรับการกอสราง

บาน 

- บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูป โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 150 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุน

ที่ดินอันเปนท่ีต้ังโรงงาน โดยสรางอยูในบริเวณเดียวกับโรงงานแรก) ซึ่งโรงงานดังกลาวไดสรางแลวเสร็จและเร่ิม

ดําเนินการผลิตร้ัวและเสาสําเร็จรูปแลว 

- 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 

จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ 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 

จากการใชสิทธตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ 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 
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- 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 ใหออกและขายตราสาร

หนี้ตามโครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเปนการเพ่ิมทางเลือกในการหาแหลง

เงินทุนเพื่อดําเนินโครงการออกตราสารหน้ี (หุนกู / ต๋ัวเงิน) สําหรับขายใหผูลงทุนท่ัวไปและสถาบัน  โดยกําหนด

วงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกลาว มีวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000 ลานบาท มูลคาหนวยละ 1,000 บาท  และมีอายุไมเกิน 

3 ป นั้น บริษัทฯ ไดออกหุนกู  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

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) คร้ังท่ี 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   

- บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 2,180.2 ลานบาท เปน 2,185.95 ลานบาท ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 

จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

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

5,774,500 หนวย 

- บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตแผนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดพิเศษ (Special Element) แบบหลอกับที่ โดยมี

มูลคาโครงการประมาณ 90 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอันเปนที่ต้ังโรงงาน โดยสรางอยูในบริเวณเดียวกับ

โรงงานแรกและโรงท่ีสอง) ซึ่งโรงงานดังกลาวไดสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตแลวเม่ือเดือน มิถุนายน 2551 

โดยมีกําลังการผลิตสูงสุด 400 ลูกบาศกเมตรตอเดือน 

-  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด  ไดเรียกชําระหุนเพิ่มทุนเต็มมูลคา 200 ลานบาท เม่ือเดือนมิถุนายน 2551 
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- บริษัทฯไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก  2,185.95 ลานบาท เปน 2,191.39 ลานบาท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จํานวน 

5,441,500 หนวย 
 
ป 2552 

- ตามท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551 ใหขายและออกตรา

สารหน้ีตามโครงการ Shelf Filing โดยกําหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกลาว มีวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000 ลานบาท 

มูลคาหนวยละ 1,000 บาท  และมีอายุไมเกิน 3 ป นั้น บริษัทฯ ไดออกหุนกู 1 ชุด วงเงินรวม 1,500 ลานบาท  

อายุ 3 ป ในอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 5.25% ตอป สําหรับระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับจากวันออกหุนกู และ 5.75% ตอป 

สําหรับระยะเวลาหลังจาก 1 ป 6 เดือนจนถึงวันครบกําหนดไถถอนหุนกู  โดยออกหุนกูเม่ือ 29 มกราคม 2552 ครบ

กําหนดไถถอนเม่ือ 29 มกราคม 2555     

                               

- บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก  2,191.39 ลานบาท เปน 2,196.6  ลานบาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 

จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย เพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2552 จํานวน 

5,169,900 หนวย 
 
2.4  ประเภทของผลิตภัณฑ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในที่อยูอาศัย 3 ประเภท ไดแก  

1) ทาวนเฮาส  - โดยมีโครงการภายใตชื่อ “บานพฤกษา”  “บานพฤกษาวิลล”  ”เดอะคอนเนค” และ“ เดอะแพลนท

ซิต้ี ” 

2) บานเด่ียว – โดยมีโครงการภายใตชื่อ “พฤกษาวิลเลจ”  “ภัสสร”  และ “ เดอะแพลนท ”   

3) อาคารชุด – โดยมีโครงการภายใตชื่อ “ไอวี่”  “เดอะซ๊ีด”  และ“ซิต้ีวิลล” 

 

โดยเนนการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ใน

ทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง     
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ต้ังแตป 2536 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ เปดโครงการแลวจํานวน 143 โครงการ โดยบริษัทฯ มีรายได

หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2551 และ 2550 เปนจํานวน 12,969 ลานบาทและ 9,055 ลานบาท ตามลําดับโดย

แยกประเภทผลิตภัณฑไดดังนี้   

 

ประเภทผลิตภัณฑ 

รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 2549 2550 2551 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

บานทาวนเฮาส 4,255.9 56.0 4,840.8 59.4 5,302.3 58.5 7,634.8 58.9 

บานเด่ียว 3,339.0 44.0 3,309.1 40.6 3,735.7 41.3 4,788.7 36.9 

อาคารชุด - - - - 17.0 0.2 539.0 4.1 

ที่ดินเปลา 1.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 

รวมรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย   7,595.9 100.0 8,152.1 100.0 9,055.0 100.0 12,968.5 100.0 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1  บานทาวนเฮาส 

บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางพัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสภายใตตราสินคา “บานพฤกษา” “พฤกษาวิลล” 

และ “เดอะคอนเนค” และปจจุบันอยูระหวางในป 2551 – 2552 มีการการพัฒนาธุรกิจกลุมผลิตภัณฑใหม คือทาวนเฮาส 

3 ชั้น และ 2 ช้ันในเขตพ้ืนท่ีเมืองชั้นใน ภายใตตราสินคา “เดอะแพลนท ซิตี้”  โดยแบงระดับราคาของทาวนเฮาส 

ออกเปน 3 4 ระดับ ไดแก  

• ระดับราคาระหวาง 0.6 ถึง 1.2 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “บานพฤกษา”  

• ระดับราคาระหวาง 0.9 ถึง 1.4 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลล”  

• ระดับราคาระหวาง 1.4 ถึง 1.8 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “เดอะคอนเนค”  

• ระดับราคาระหวาง 1.8 ถึง 3.5 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “เดอะแพลนท ซิตี้” 
 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางท่ีตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และมิใชเพ่ือ

การเก็งกําไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานภายใตแนวคิด “บานสําหรับทุกคน” โดยกอสรางใหบานมีคุณภาพท่ี

ทัดเทียมและตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของผูซื้อไดในราคาที่คุมคา  

เม่ือเทียบกับบานในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยท่ัวไป บานทาวนเฮาส

ของบริษัทฯ จะมีราคาขายท่ีตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่นอยูประมาณรอยละ 15-20 อันเน่ืองมาจากการที่บริษัทฯ บริหาร

จัดการงานกอสรางดวยตัวเอง ทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงรอบธุรกิจที่

ใชเวลาส้ันกวาผูประกอบการรายอื่น อันเปนผลมาจากการบริหารในทุกสวนงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ท
 
ั้งนี้  บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาส และ มีไดรายไดจากการขายบานทาวนเฮาส  ดังนี้ 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิทาวนเฮาส 2548 2549 2550   2551 

จํานวน (หลัง) 1 5,041 5,374 5,716 6,803 

รายไดจากการขาย(ลานบาท) 1 4,255.9 4,840.8 5,302.3 7,535.6 

สั ด ส ว น เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ (%) 55.9% 59.2% 58.3% 58.1% 

จํานวนบานทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และบานแฝด 

ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2 12,046 15,501 16,367 13,568  

สวนแบงการตลาด 3 42.0% 34.7% 34.4% 50.1%  

หมายเหตุ 1. จํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์ และรายไดจากการขายรวม อาคารพาณิชย และบานแฝด รวมถึง อาคารพาณิชย 

และบานแฝดที่พัฒนารวมอยูในโครงการบานเด่ียว หรืออาคารชุด  และไมรวมบานเด่ียวท่ีพัฒนาและขาย

รวมอยูในโครงการทาวนเฮาสบางโครงการ ยอดโอนบานเด่ียวดังกลาวจะนับรวมอยูในกลุมบานเด่ียว 

 2.  ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย นับเฉพาะที่สรางโดยผูประกอบการประกาศเดือน มีนาคม 2552 
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 3. คํานวณจากจํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์เทียบกับจํานวนบานจดทะเบียนเพ่ิมในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจะมี

ความคลาดเคล่ือนเนื่องจากการขอจดทะเบียนเพิ่ม และการโอนกรรมสิทธิ์ ไมไดกระทําในชวงเวลาเดียวกัน 

 

บานทาวนเฮาส ถือเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 58 ของป 2551 เนื่องจากการขยาย

ผลิตภัณฑและตราสินคาใหมไปยังกลุมลูกคาที่หลากหลายมากข้ึน มีการเปดโครงการใหมขึ้นรองรับความตองการของ

ลูกคาเพิ่มในเขตชุมชนดานในของกรุงเทพและปริมณฑล และสามารถครอบครองสวนแบงทางการตลาดไดเพิ่มขึ้น   

แผนการในอนาคต – ทาวนเฮาส 
 

 จากป 2550 ที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจโดยพัฒนาโครงการทาวนเฮาสโดยการออกตราสินคาใหมๆ เชน  “เดอะคอน

เนค”  “พฤกษาวิลล” รวมถึงการขยายพ้ืนที่พัฒนาโครงการใหมๆ ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในตลาดทาวนเฮาสใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในป 2551 บริษัทฯ จะผลักดันการเติบโตของตลาดทาวนเฮาส ที่พัฒนาไวในปกอน  ซึ่งมี

รอบธุรกิจท่ีส้ันประกอบกับมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยยกเวนคาธรรมเนียมการโอน  คาจดจํานอง และภาษีธุรกิจ

เฉพาะท่ีรัฐบาลสนับสนุนที่จะมีผลถึง 28 มีนาคม 2553 รวมถึงมาตรการกระตุนความตองการที่อยูอาศัยผานนโยบายภาษี 

เชน การหักคาลดหยอนซื้อบานใหม 300,000 บาทท่ีจะมีผลถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษัทจึงมุงเนนพัฒนาโครงการเพื่อรับ

สิทธิประโยชนดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขยายธุรกิจทาวนเฮาสไปในตลาดบานทาวนเฮาส 3 ชั้นและ 2 ชั้นใน

เมืองช้ันใน ในระดับราคา 1.8 – 3.5 ลานบาท ตอหนวย ภายใตตราสินคา “เดอะแพลนท ซิต้ี” รวมถึงการศึกษาการใช

ความไดเปรียบเชิงการแขงขันในสินคาทาวนเฮาสของบริษัท ไปพัฒนาธุรกิจใหมยังตางประเทศ และตางจงัหวัด 

 
3.2  บานเดี่ยว 

 

บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางบานเด่ียวโดยอยูภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร”  และลาสุดท่ี

เพ่ิงเปดตัวในชวงไตรมาส 1 ป 2551 “เดอะ แพลนท” โดยกําหนดกลุมลูกคาตามระดับของราคาบาน ดังมีรายละเอียด

ดังนี้  

• ระดับราคาระหวาง 1.8 – 3.0 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “พฤกษาวิลเลจ” 

• ระดับราคาระหวาง 2.2 – 5.0 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “ภัสสร” 

• ระดับราคาระหวาง 2.5 – 5.0 ลานบาทตอหนวย  ภายใตตราสินคา “เดอะ แพลนท 

โดยบริษัทฯ มุงเนนลูกคากลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง เพื่อสนองความตองการกลุมลูกคาดังกลาวใหสามารถ

เปนเจาของบานเด่ียวที่มีพื้นท่ีใชสอยภายในคุมคากับเงินท่ีจายใหไดมากที่สุด (Value for Money) เม่ือเทียบกับบานใน

รูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่นโดยบานเด่ียวของบริษัทฯ โดยท่ัวไปจะมีราคาถูกกวาของ

ผูประกอบการรายอื่นประมาณรอยละ 10-15 โดยในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงภาพลักษณของตลาดบานเด่ียว 

“ภัสสร” รวมถึงการผลักดันขยายธุรกิจโครงการบานเด่ียว “พฤกษาวิลเลจ” ทําใหประสบความสําเร็จในตลาดบานเด่ียว และ

ในป 2551 บริษัทฯ ทําการขยายกลุมเปาหมายบานเด่ียวไปในตลาดใหมๆ  โดยพัฒนาตราสินคาใหม “เดอะแพลนท” ซึ่งเปน
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ื่
 

ทั้งนี้   บริษัทฯ ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ และ มีรายไดจากการขายบานเด่ียว ดังนี้ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิบานเดี่ยว 2548 2549 2550 2551 

จํานวน (หลัง) 1 1,093 1,193 1,331 1,668 

รายไดจากการขาย(ลานบาท) 1 3,339.0 3,309.1 3,735.7 4,869.0 

สั ด ส ว น เ ม่ื อ เ ที ยบ กั บ ร า ย ไ ด จ า กก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ (%) 

43.8% 40.4% 41.1% 37.5% 

จํานวนบานเด่ียว ที่จดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 2 

23,889 16,700 16,390 13,698 

สวนแบงการตลาด 3 4.5% 7.1% 8.1% 12.2 % 

หมายเหตุ 1. จํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์ และรายไดจากการขายขางตนไมรวม อาคารพาณิชย หรือบานแฝดท่ีมีการ

พัฒนาปะปนรวมอยูในโครงการบานเด่ียว ยอดขายอาคารพาณิชย หรือบานแฝดดังกลาวจะนับรวมอยูใน

กลุมบานทาวนเฮาส 

  2. ที่มาศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย นับเฉพาะที่สรางโดยผูประกอบการประกาศเดือน มีนาคม 2552 

  3. คํานวณจากจํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์เทียบกับจํานวนบานจดทะเบียนเพ่ิมในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจะมี

ความคลาดเคล่ือนเนื่องจากการจดทะเบียนเพิ่ม และการโอนกรรมสิทธิ์ ไมไดกระทําในชวงเวลาเดียวกัน 

 

ผลิตภัณฑบานเด่ียว เปนผลิตภัณฑรองของบริษัทฯ ทั้งนี้เร่ิมมีเพิ่มสัดสวนมากขึ้น โดยเฉพาะยอดจองซื้อใหม แต

ผลในทางรายไดจะทยอยเริ่มมีสัดสวนมากขึ้นในระยะเวลาตอไป เนื่องจากระยะเวลาการกอสรางที่นานกวาบานทาวนเฮาส   

โดยภาพรวมของตลาดบานเด่ียวมีขนาดลดลงในชวง 3 ปที่ผานมา แตบริษัทฯ ยังสามารถขยายโครงการใหมไดดี ทําให

สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นสูงมาก อันเปนผลมาจากการปรับกลยุทธและการหาชองวางตลาดใหมๆ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

  
 

3.3  อาคารชุด (Condominium) 
 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธการตลาด และโครงสรางรายไดจากการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความ

ตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยางรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนสงสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เชน 
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บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ และมีรายไดจากการขายอาคารชุด ประมาณ รอยละ  4.3  ของรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ และ จากการปรับโครงสรางการพัฒนาธุรกิจในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทําใหในป 

2551 บริษัทฯ สามารถมีสวนแบงการตลาดจากคอนโดมิเนียมได 1.3% ดังนี้ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุด 2550 2551 

จํานวน (หลัง)   27 421 

รายไดจากการขาย(ลานบาท)   17 563.9 

สัดสวนเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ (%) 0.2% 4.3% 

จํานวนอาคารชุด ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 17,012 31,535 

สวนแบงการตลาด 2  0.15% 1.3% 

หมายเหตุ 1. ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

  2. คํานวณจากจํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์เทียบกับจํานวนบานจดทะเบียนเพิ่มในชวงเวลาเดียวกัน 

ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคล่ือน  เน่ืองจากการจดทะเบียนเพ่ิม และการโอนกรรมสิทธิ์ ไมไดกระทํา

ในชวงเวลาเดียวกัน 
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โครงการปจจุบัน   ณ 31 ธันวาคม 2551 3.4 

 โครงการของบริษัททั้งหมดในปจจุบันตั้งอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งส้ิน แบงตามประเภทและตราสินคา

ไดดังนี้ 

จํานวนทัง้หมด ขายแลว ประเภท ช่ือตรา 
สินคา 

จํานวน คงเหลือขาย 

หนวย ลานบาท หนวย ลานบาท หนวย สินคา โครงการ ลานบาท 

ทาวนเฮาส บานพฤกษา 22 16,333 15,924 9,573 8,988 6,760 6,935 

พฤกษาวิลล 15 4,517 6,718 2,028 2,939 2,489 3,779 

เดอะ คอนเนค 8 2,098 3,688 1,154 2,032 944 1,656 

เดอะ แพลนท ซิต้ี 1 71 320 41 188 30 132 

บานเด่ียว ภัสสร 7 2,585 9,634 1,992 7,321 593 2,312 

เดอะ แพลนท 3 519 2,152 160 597 359 1,555 

พฤกษา วิลเลจ 15 4,251 9,824 2,113 4,788 2,138 5,036 

อาคารชุด ซิต้ี วิลล 1 370 280 344 254 26 26 

ไอวี่ 5 2,589 8,502 2,030 5,793 559 2,709 

เดอะ ซี๊ด 5 1,090 2,083 880 1,686 210 397 

รวมทุกโครงการ 82 34,423 59,124 20,315 34,588 14,108 24,536 

 
 
3.5  การผลิตและการตลาด 
  
3.5.1  การบริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management) – บานทาวนเฮาส 

 
ในการบริหารจัดการงานกอสราง บริษัทฯ ไดแบงการบริหารออกเปน 2 ฝาย ไดแก 

• ฝายบริหารงานกอสราง ซึ่งจะทําหนาที่ดูแลและดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทุกโครงการใหเปนไป

ตามแผนและรูปแบบที่กําหนด นอกจากน้ี ยังทําหนาท่ีดูแลคาใชจายตาง ๆ ใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

รวมทั้งติดตอประสานงานกับฝายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของบานแตละหลังที่สราง

เพื่อใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานกอสราง ซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนท้ังใน

สวนของบานทาวนเฮาส และบานเด่ียว โดยฝายสนับสนุนดังกลาวไดแก 

• ฝายสรรหาผูรับเหมา ซึ่งจะทําหนาที่หาผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานและแรงงานเพื่อชวยในการ

กอสรางตามจํานวนที่ตองใชในแตละโครงการ 

• ฝายวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทําหนาท่ีในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชในการออกแบบและการ

กอสราง 
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• ฝายพัฒนาโครงการ ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานและรวมพัฒนาการออกแบบที่อยูอาศัยในโครงการ

ตาง ๆ 

• ฝายจัดซื้อ ซึ่งจะทําหนาที่จัดซ้ือวัสดุที่ใชในการกอสราง  
 
การออกแบบบาน  ในการออกแบบบานในแตละโครงการ ฝายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝาย

พัฒนาโครงการเพ่ือกําหนดแนวทาง ลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบานที่ตองการจะสรางในแตละ

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

กอสรางซ่ึงจะมีประมาณ 10 คนตอสายการผลิต ประกอบดวยผูจัดการโครงการเปนผูดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผูควบคุมงานกอสรางเปนผูดูแลงานกอสรางในแตละระดับขั้นของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานที่บริษัทฯ วาจางเพ่ือเขาทํางานที่เปนรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ เชน งานฐานราก 

งานปูน งานติดต้ังช้ินสวนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้องและงานหลังคา เปนตน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะดานและลูกจางรายวันในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแตละสายการผลิต ในระหวางการกอสราง ฝาย

ควบคุมคุณภาพจะเขาตรวจสอบคุณภาพของบานเปนระยะ ๆ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเม่ือการกอสรางบานเสร็จสมบูรณ

กอนการเสนอขายหรือสงมอบบานใหแกลูกคาตอไป 
 
บริษัทฯ สามารถสรางบานประเภทน้ีไดในราคาท่ีตํ่า แตมีคุณภาพเทียบเทากับและมีพื้นที่ใชสอยมากกวาบานใน

รูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกลเคียงกันที่สรางโดยผูประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มีความสามารถใน

การบริหารจัดการงานกอสรางไดเองดังที่กลาวขางตนแลว ยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง อันไดแกการที่บริษัทฯ มีการ

ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยลดระยะเวลาการกอสราง ทําใหประหยัดตนทุนและคาแรงงาน รวมถึงชิ้นงานที่ไดยังมีคุณภาพ

ดีอีกดวย โดยใชเทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในท่ีสําหรับบานในโครงการบาน

พฤกษา และใชเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนักซึ่งเปนเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใชในการกอสรางบานเด่ียว

มาใชในการกอสรางบานในโครงการพฤกษาวิลลและเดอะคอนเนค  
 

3.5.2  การบริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management) – บานเดี่ยว 
  

การบริหารจัดการงานกอสรางบานเด่ียวจะเปนไปในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการงานกอสรางของโครงการ

บานทาวนเฮาส แตสําหรับในสวนการกอสรางในแตละโครงการ บริษัทฯ จะแบงเจาหนาที่รับผิดชอบเปนแตละโครงการ

แทนการแบงเปนสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบานเด่ียวมีจํานวนบานในการกอสรางตอโครงการนอยกวาของบาน

ทาวนเฮาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงพนักงานของบริษัทฯ เขาทําการควบคุมดูแลงานกอสรางประมาณ 30 – 40 คนตอโครงการ

และจะวาจางผูรับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะดานและลูกจางรายวันในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแตละโครงการ 
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 เทคโนโลยีการกอสรางบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาส  
 
  บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาการกอสรางบานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอ

ในที่ดวยเทคโนโลยีแบบอุโมงค (Cast-Institu Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สําหรับบาน

ทาวนเฮาส และเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับ

บานเดี่ยวและบานทาวนเฮาสบางประเภท ตลอดจนไดสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast 

Concrete Factory) ซึ่งใชเงินลงทุนในการสรางโรงงานดังกลาวประมาณ 650.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนที่ดินอันเปน

ที่ต้ังโรงงาน)โดยโรงงานดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบที่

ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย   รายละเอียดของ เทคโนโลยีดังที่กลาวมา มีดังนี้ 

  
 1.  Cast-Institu Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology 
 เทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ (Cast-Institu Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซื้อเทคโนโลยีการกอสรางระบบสําเร็จรูปน้ีจากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบนี้จะใชผนังเปนตัวรับ

น้ําหนักแทนเสาและคาน จึงลดขั้นตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใชการประกอบและติดต้ังแบบเหล็กผนัง ณ จุด

กอสราง จากนั้นจะนําเหล็กผูกมาใสในแบบเหล็กและเทปูนลงไป ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ นับเปน

ผูประกอบการรายแรก ๆ ที่นําระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักนี้มาใชในการกอสราง 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

ชนิดน้ีจะใชสําหรับการกอสรางบานทาวนเฮาสแลว เทคโนโลยีชนิดน้ียังสามารถใชในการกอสรางอาคารชุดท่ีมีความสูง

ประมาณ 8 ชั้นไดอีกดวย 
ทั้งนี้ จุดเดนของระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักนี้มีดังนี้ 

 
1) โครงสรางมีความม่ันคงแข็งแรง เน่ืองจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความทนทานกวาผนังในระบบธรรมดา 

2) สามารถควบคุมคุณภาพไดดีกวาเนื่องจากการกอสรางดวยระบบนี้จะมีมาตรฐานที่แนนอน 
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3) สามารถควบคุมระยะเวลาในการกอสรางไดดีกวา เน่ืองจากการลดขั้นตอนการกอสรางท่ีไมจําเปนออกไป 

ทําใหระยะเวลาการกอสรางตอหนวยนอยกวาการกอสรางแบบทั่วไป  

4) เหมาะกับการกอสรางโครงการขนาดใหญ ซึ่งแตละหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

5) ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการกอสราง 

6) ลดขั้นตอนการกออิฐ และฉาบปูนสําหรับผนัง นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนการกอเสาและคาน 

7) ลดขยะท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งเปนปญหาใหญในการกอสราง ทําใหสามารถลดคาใชจายในการสูญเสีย

วัสดุโดยไมจําเปน อีกท้ังยังชวยใหหนวยงานกอสรางมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
2. เทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication)   
ในระยะแรกบริษัทฯ ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการ

กอสรางระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ เรียกส้ันๆวา  Precast มาใช โดยการหลอ

ผนังสําเร็จรูปรับนํ้าหนักจะกระทําในพื้นท่ีของแตละโครงการ ตอมาในป 2547 บริษัทฯ ไดสรางโรงงานผลิตช้ินสวน

คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึ้นโดยซ้ือเทคโนโลยีดังกลาวจากประเทศเยอรมัน  ซึ่งใชระบบ

การผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System อันเปนระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และได

ใชเทคโนโลยีการกอสรางชนิดน้ีสําหรับโครงการบานเด่ียวแบบสองชั้นเนื่องจากบานเด่ียวจะมีรูปแบบผนังท่ีหลากหลาย  

โดยบานหลังหน่ึงจะมีสวนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิ้น เทคโนโลยีการกอสรางแบบนี้เปนการหลอช้ินงานแตละชิ้นใน

โรงงาน จากนั้นจึงขนถายช้ินงานมาประกอบท่ีสถานที่ต้ังบานแตละหลัง  
  

 จุดเดนของ RC Load Bearing Wall Prefabrication มีดังนี้ 
  นอกจากจะมีจุดเดนในทํานองเดียวกับจุดเดนของเทคโนโลยีการกอสรางบานดวยระบบโครงสรางผนังรับ

น้ําหนักแบบหลอในที่แลวยังมีจุดเดนอื่น ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึง การที่ไมตองเสียพื้นที่คานเสาทําใหมีพื้นท่ีใชสอยมากขึ้น 

ผนังมีความตานทานไฟและเปนฉนวนกันความรอนสูง มีความทึบเสียงมากกวาการกอสรางโดยใชวัสดุแบบอื่น รวมถึงมี

ความตานทานการซึมน้ําสูงดวย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกลาวตองการการบํารุงรักษาท่ีตํ่าเนื่องจากเปนโครงสรางสําเร็จ

และทําใหผูอยูอาศัยเสียคาเบี้ยประกันภัยตํ่า เนื่องจากบานที่สรางเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถใน

การทนไฟสูง 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
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3. Batterry Mold   

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 

 

3.6  การจําหนายและชองทางการจําหนาย - ทุกผลิตภัณฑ 
 

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

ระยะเวลาการกอสราง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดใชวิธีการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) เพื่อบริหาร

สินคาคงเหลือใหสอดคลองกับยอดขายที่อยูอาศัยอีกดวย 
 

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
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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 
 
3.7  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ - ในทุกผลิตภัณฑ 
 

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 

 

 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
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 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  
 
4.  เทคโนโลยีการผลิต 

บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีในการกอสรางเพื่อชวยในการกอสรางบานทาวนเฮาส บานเด่ียว และอาคารชุด (โปรดดู

รายละเอียดในหัวขอการบริหารงานกอสราง) 
 

5.  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

 การกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ของโครงการจะอยูภายใตการควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 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

สวนท่ี 2 หนาท่ี  21 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  ขอ 3 การประกอบธุรกิจ ฯ               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

 
3.8  การไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) – บานทาวนเฮาส 
 
 บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนเพียงไมก่ีรายที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 

BOI เน่ืองจากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความตองการของผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลางที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง จึงมีนโยบายในการกอสรางที่อยูอาศัยในราคาไมเกิน 600,000 บาท โดยอาศัยตนทุนการกอสรางท่ีตํ่ากวา

ผูประกอบการรายอื่น ผูประกอบการสวนใหญไมสามารถไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  เนื่องมาจากผูประกอบการ

ดังกลาวไมสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีตนทุนที่ดินคอนขางสูง 

หรือหันไปพัฒนาเปนทาวนเฮาสชั้นเดียวที่มีเน้ือที่การใชสอยนอยกวาของบริษัทฯ เพ่ือใหตนทุนคากอสรางตํ่าลง  บริษัทฯ 

ไดใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับโครงการประเภทบานทาวนเฮาส  ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขที่สําคัญโดย

สรุปไดดังนี้ 
 

บริษัทฯ ตองมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียน  1.   

2.   บริษัทฯ จะตองจําหนายบานในราคาเงินสดไมเกิน 600,000 บาท ตอหนวย ซึ่งราคาดังกลาวรวมราคาที่ดิน   

 3.   พื้นที่ใชสอยตอหนวยจะตองมีขนาดไมนอยกวา 31.0 ตารางเมตร 

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 ลาน

บาท ซึ่งอาจปรับเปล่ียนไดตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนท่ีแทจริงในวันเปดดําเนินการตามแต

ละโครงการ) 
  

2. ในกรณีที่กิจการในโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีผลขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล บริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนดังกลาวหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลาย

ปก็ได 
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นอกจากนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ จะไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซ่ึง

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลดวย   
 

  รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ประเภทรายไดจาก 2549 2550 2551 

โครงการบานทาวนเฮาส ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจาก BOI  

            

2,021.1 41.8 2,612.1 49.3 2,345.0 30.7 

โครงการที่ไมไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI 

            

2,819.7 58.2 2,690.2 50.7 5,289.8 69.3 

รายไดรวมจากบาน
ทาวนเฮาส 4,840.8 100.0 5,302.3 100.0 7,634.8 100.0 

 
3.9  แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 
 จากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Hamburger Crisis อันเกิดจากปญหาสินเชื่อ

อสังหาริมทรัพย (Sub-Prime) และการลมละลายของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐฯ  ไดลุกลามและกลายเปนวิกฤต 

เศรษฐกิจและสภาพคลองทางการเงิน สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งภาคการเงิน (Financial Sector) และภาค

เศรษฐกิจจริง  (Real Sector)  ซึ่งประเทศไทยยอมไดรับผลกระทบดังกลาว อยางหลีกเล่ียงไมได  อีกท้ัง ปญหา

การเมืองภายในของประเทศไทย โดยเฉพาะความขัดแยงทางการเมือง ตลอดท้ังป 2551  สะทอนใหเห็นผานตัวเลข

เศรษฐกิจของไทย ในป 2551  

 

 2547 2548 2549 2550 2551 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศราคา

ปจจุบัน (Nominal GDP) (พันลานบาท) 

6,489.5 7,095.6 7,830.3 8,485.2 n/a 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ราคาป 

2531 (Real GDP) (พันลานบาท) 

3,685.9 3,855.1 4,052.0 4,244.6 n/a 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ (รอยละ) 

6.1 4.5 5.0 4.6 4.5-5.5 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1 ป 0.75 2.25-4.0 3.5-5.13 2.0-3.5 2.5-3.5 

อัตราดอกเบ้ียกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดี 

(MLR) 

5.69 6.81 7.99 6.88 6.0-6.5 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 โดยผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและวิกฤตการเมืองในประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย  ซึ่ง

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดคาดการณวาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ(GDP) ในป 2552 จะเติบโตลดลง จากป 

2551  โดยมีปจจัยสําคัญ คือ การแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองและการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศไทย 

ตลอดจนการแกไขปญหา ลดผลกระทบจากวิกฤติการทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งคาดวาเศรษฐกิจของสหรัฐ 

จะหดตัวหนักอยางตอเนื่องถึงคร่ึงปแรกของป 2552  สะทอนผานกลไกทางการเงิน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ Fed ได

ดําเนินนโยบายทางการเงนิแบบผอนคลายโดยการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (Fed Funds Rate) จากตนป 2551 ถึง ณ 

วันที่ 16 ธันวาคม  2551 ไดปรับลดลงจากรอยละ 4.25 เปนรอยละ  0.00-0.25 โดยปรับลดลงถึง  4 % และอัตราดอกเบ้ีย

มาตรฐาน (Discount rate) ลดลงสูระดับรอยละ 0.50 เพื่อบรรเทาสภาพคลอง และกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้ง

การใชนโยบายการคลัง คือ การเขาชวยเหลือ สถาบันการเงิน เชน Fannie Mae ,  Freddie Mac เปนสถาบันการเงินที่

ปลอยสินเชื่อเคหะท่ีใหญที่สุด รวมทั้ง บริษัทประกันภัยขนาดใหญที่สุดในโลก  American International Group : AIG 

และแผนการชวยเหลือกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  โดยผานการอัดฉีดสภาพคลองทางการเงิน เชน การเพ่ิมทุน หรือ การ

สนับสนุนการควบรวมกิจการ  เพ่ือชวยเหลือระบบการเงินของประเทศ  ซึ่งการดําเนินการดังกลาว  สงผลกระทบ และมี

ความเช่ือมโยง สรางแรงกดดันตอตลาดการเงิน และสภาพคลองในประเทศตางๆ ทั้วโลก ทั้งยุโรป และกลุมประเทศเอเชีย 

ที่มีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ เชน จีน อินเดีย สําหรับประเทศไทย การปรับตัวตามตลาดการเงินโลก สะทอนใหเห็นผานการ

ลดอัตราดอกเบ้ียของไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดปรับลดลง 1%  ทําใหอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย จาก รอยละ 3.75  เปนรอยละ 2.75   เปนการลดลงมากที่สุด แตอยางไรก็ตามเศรษฐกิจประเทศไทย 

ยังคงตองผชิญกับความเส่ียงในอนาคต และมีความเปนไปไดของการขยับการแข็งคาขึ้นของเงินบาท เพื่อตอบรับกับความ

แตกตางระหวางอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยและสหรัฐฯ ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันการสงออกของ

ประเทศได  ดังนั้น แนวโนมของการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายในอนาคตคงตองลดลงอีกในชวงคร่ึงปแรกของป 2552 อยาง

ตอเนื่อง เพื่อกระตุน และลดแรงกดดันการชะลอตัวของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ และสรางเสถียรภาพ

ของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวตอไป  

    

นอกจากตลาดเงิน แลว ปจจัยการผันแปรของตนทุนการผลิตในป 2551 เปนปมีความผันผวนมาก ในตนปราคา

น้ํามัน ราคาเหล็ก และสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก  มีราคาที่สูงมากเปนประวัติการณ และลดลงอยางรวดเร็วในปลายป  

ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจในประเทศไทยเปนอยางมากในการบริหารตนทุน และสินคาคลัง โดยเฉพาะ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

ตองปรับตัวอยางรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลงตอบรับกับ ตนทุนที่สูงขึ้น หรือ การรับความเส่ียงในการซื้อปจจัยการผลิต

ลวงหนาในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงอยางรุนแรง  ภายใตความผันผวนของราคานํ้ามันและราคาเหล็ก รวมทั้งปจจัยการ

ผลิต ราคาวัสดุกอสราง อื่นๆ ซึ่งทําใหผูประกอบการตองมีการวางแผน และปรับกลยุทธการทํางานเพื่อรองรับปจจัย

ดังกลาวเพื่อคงความสามารถในการทํากําไรไดดีในป 2552 ตอไปได 

 

 โดยในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2552 นโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่ง

เปนตัวขับเคล่ือน และมีผลตอ GDP ของประเทศ ตลอดจนการจางงาน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงยังคงนโยบายภาษี ที่เอื้อ

ประโยชนตอทั้งผูประกอบการและผูบริโภคโดยเฉพาะการลดคาธรรมเนียมการโอนรอยละ 2.00  เหลือ 0.01  และ  

นโยบายลดภาษีธุรกิจเฉพาะจากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 0.1 ซึ่งมีผลไปจนถึงไตรมาสแรกของป 2553  ซึ่งนับวาเปนผลดี

ตอผูบริโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยสวนรวม 
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แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่จะตองพิจารณาในป 2552  

ดังนี้คือ 

 

1. ความเช่ือม่ันของผูบริโภคลดลง จากปจจัยทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังอัตราการ

วางงาน หรือ จํานวนพนักงานที่ตกงานเพิ่มมากขึ้น  

         

2. ความเขมงวดในการปลอยกูของธนาคารพาณิชย  มีผลตอกําลังความสามารถในการบริโภค และการขยาย

กิจการท่ีลดลง ซึ่งสงผลตอการจับจายใชสอย โดยเฉพาะการซื้อที่อยูอาศัยยอมไดรับผลกระทบโดยตรง และ

ผูประกอบการตองปรับกลยุทธเพื่อรองรับปจจัยดังกลาวมากขึ้น 

 

3. โครงสรางตลาด ระดับราคา ของสินคามีการเปล่ียนแปลงอันเปนผลจากการสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  ทํา

ใหพฤติกรรมในการซื้อที่อยูอาศัยหันมาซ้ือบานขนาดกลางทาวนเฮาสระดับราคาไมเกิน 2,000,000 บาท 

เพิ่มมากขึ้น  

 

4. นโยบายการกอสรางระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาในกรุงเทพฯช้ันใน สงผลใหเกิดความตองการที่อยูอาศัยใน

แนวรถไฟฟามากขึ้น ซึ่งโครงสรางความตองการท่ีอยูอาศัยเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหผูประกอบการ

ตองมีการปรับโครงสรางการลงทุนใหสอดรับกับโครงสรางความตองการของตลาดที่เปล่ียนแปลง และการ

ติดตามความชัดเจนของภาครัฐฯ ในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคในสวนของการตอขยาย ดังกลาวมากขึ้น  

รวมทั้งปรับโครงสรางธุรกิจใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของระบบการขนสงมวลชน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันในระยะยาว 

 

5. จากปจจัยเศรษฐกิจโลก ที่ไดรับการแกไขไปบางแตไมไดทั้งหมด ยังเปรียบเสมือนมรสุมเศรษฐกิจตอไปในป 

2552 ซึ่งสงผลใหการบริโภคภายในประเทศซบเซาอันเนื่องมาจากการระมัดระวังในการใชจาย  ทําให

ผูประกอบการจําเปนตองหาโอกาสและชองทางใหมๆในการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของ

บริษัท เชน ตลาดในตางประเทศ  หรือ การกําหนดกลยุทธที่สอดคลองในภาวะตาง ๆ เปนตน 

 

         กลาวโดยสรุป  ถึงแมสภาวะการเมืองไทยจะถูกคล่ีคลายจากการจัดต้ังรัฐบาล แตปญหาความขัดแยง

ทางการเมืองไทย ยังตองใชเวลาในการแกไข  ในขณะที่สถานการณเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวอยางรุนแรงกวาที่คาด 

อาจมีความเปนไปไดที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่ํามาก  หรือ ติดลบ ได  ดังนั้นเศรษฐกิจไทยในป 2552 ยังคง

พบกับความยากลําบาก ซึ่งธุรกิจตองพยายามในการรักษาเสถียรภาพ และการเติบโต โดยอาศัยความเช่ียวชาญและ

ความสามารถไมเฉพาะตลาดในประเทศเทานั้น ยังมองไปถึงตลาดตางประเทศ เชน จีน   อินเดีย  เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย  เพื่อการนําพาธุรกิจ  ใหผานพนวิกฤติ หรือ การเปล่ียนวิกฤต เปนโอกาส ภายใตความกดดันของภาวะทาง

การเงินโลก ที่มีความวิตกกังวลภาวะเงินฝดมากกวาเงินเฟอ ตอไป   
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ตารางแสดงสัดสวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตามประเภท 

 

  2548 2549 2550  2551 

 
 

 
เติบโต สัดสวน เติบโต สัดสวน เติบโต สัดสวน เติบโต    สัดสวน 

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

 ที่อยูอาศัยที่สรางเอง 25,244 27.1% 35% 28,949 14.7% 37% 25,341 -12.5% 34% 23,636 -6.7% 29.3% 

ที่อยูอาศัยที่สรางโดย
ผูประกอบการ                           
  

 

 บานทาวนเฮาส บานแฝด 

และอาคารพาณิชย 
 

 

12,046 

-

14.7% 17% 15,501 28.7% 20% 16,367 5.6% 22% 13,568 -17.1% 16.8% 

  บานเดี่ยว 

 

23,889 

-

10.3% 33% 16,700 -30.1% 21% 16,390 -1.9% 22% 13,698 -16.4% 17.0% 
  อาคารชุด 10,893 29.1% 15% 16,966 55.8% 22% 16,229 -4.3% 22% 29,681 82.9% 36.8% 

รวมบานที่สรางโดย
ผูประกอบการ 

 
46,828 -4.8% 65% 49,167 5.0% 63% 48,986 -0.4% 66% 56,947 16.3% 70.7% 

รวมทั้งหมด 72,072 4.4% 100% 78,116 8.4% 100% 74,327 -4.9% 100% 80,583 8.4% 100%  

ที่มา  :  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
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การวิจัยและพัฒนา 4. 

 
 บริษัทฯ มีปณิธานในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอมาจึงไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

อยางตอเนื่องเพื่อใหที่อยูอาศัยท่ีจะสงมอบใหกับลูกคามีความสมบูรณแบบ และสอดคลองกับความตองการสูงสุดของ

ลูกคา โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายวิจัยการตลาดภายในรวมท้ังไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือการ

สํารวจวิจัยและวิเคราะหเก่ียวกับความตองการของผูบริโภค (อุปสงค) ในแตละพื้นที่ รวมทั้งโครงการของผูประกอบการราย

อื่น ๆ (อุปทาน) ในพื้นท่ีเดียวกัน ตลอดจนศักยภาพของทําเลดังกลาวในดานสาธารณูปโภคตาง ๆ  โดยจากการสํารวจ 

วิจัยและวิเคราะหดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลที่เพียงพอในการท่ีจะทราบถึงความตองการในตลาดที่อยูอาศัยของ

ผูบริโภค ซึ่งรวมถึงประเภทและรูปแบบที่อยูอาศัย ทําเลที่ต้ัง และระดับราคา ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไดนําผลในการสํารวจ

ดังกลาวไปใชประกอบในการพัฒนาโครงการใหม ๆ ตอไปในอนาคต  
 
 สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางบาน บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาการกอสรางบานโดยใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัยดวยระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ดวยเทคโนโลยีแบบอุโมงค (Cast-Institute Load Bearing Wall 

Structure-Tunnel Technology) สําหรับบานทาวนเฮาส และเทคโนโลยีการกอสรางแบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก (RC 

Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับบานเด่ียวและบานทาวนเฮาสบางประเภท ตลอดจนไดสรางโรงงานผลิต

ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ซึ่งใชเงินลงทุนในการสรางโรงงานดังกลาวประมาณ 

650.0 ลานบาท (ไมรวมคาตนทุนท่ีดินอันเปนท่ีต้ังโรงงาน)โดยโรงงานดังกลาวใชระบบการผลิตแบบ Semi-Automated 

Pallet Circulating System ซึ่งเปนระบบท่ีทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสรางโรงงานผลิตร้ัวและ

เสาสําเร็จรูปโดยใชเทคโนโลยีระบบ Battery Mold เพื่อชวยในการกอสรางสําหรับบานเด่ียวและบานทาวนเฮาสบาง

ประเภท  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการสํารวจและวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาของบริษัทฯ อยางตอเน่ืองในแตละ

ดาน เชน การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ คุณภาพบาน การบริการเปนตน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง การใหบริการและสงมอบที่

อยูอาศัยท่ีมีคุณภาพของบริษัทฯ   

ฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางที่อยูอาศัยอยางตอเนื่อง 

ผลงานท่ีเกิดขึ้นใหมในสวนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางในป 2551 มีดังตอไปนี้ 

 

1. การพัฒนาช้ินสวนหนากากบานทาวนเฮาส(Facet)  ใหเปนชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งทําให Process การกอสราง

สามารถทําไดเร็วขึ้น และไดผลงานกอสรางที่มีมาตรฐานงานที่ดีขึ้น 

2. การพัฒนาการกอสรางหองน้ําสําเร็จรูปใหมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น มีน้ําหนักเบาขึ้น ทําใหสามารถขนสงจาก

โรงงานและติดต้ังสะดวกขึ้น 

3. การพัฒนาเทคนิคการกอสรางแบบใหมดวยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึ่งเปนเทคนิค

ใหมที่ประสมประสานระหวางการกอสรางแบบอุโมงคเดิม (Tunnel Form Technology) กับเทคนิคการทําพื้น

สําเร็จรูปแบบใหม ที่นําเขามาจากตางประเทศ ทําใหเราไดเทคนิคการกอสรางที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับการ

กอสรางอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ทําใหสามารถกอสรางไดงายและรวดเร็วขึ้น ในปจจุบันบริษัทไดนํา

เทคโนโลยีนี้มาใชกับอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้นของบริษัทในทุกโครงการ 
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4. การพัฒนาระบบการติดต้ังแผน Precast ผนังและพื้นบานเด่ียวใหสามารถติดต้ังไดเสร็จภายใน 2 วัน ซึ่งถือวา

เปนสถิติใหมในการติดต้ังงาน Precast  

5. การพัฒนาบานตนแบบระบบ Knock Down ในปที่ผานมาทางทีมวิจัยและพัฒนาไดประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนาบานตนแบบที่สามารถกอสรางและตกแตงอื่นๆท้ังหมดพรอมเสร็จภายใน 30 วัน ณ ปจจุบันการกอสราง

บานเด่ียวทั่วไป ที่สงมอบใหกับลูกคายังตองใชเวลาประมาณ 75-90 วัน ความสําเร็จของบานตนแบบระบบ

Knock Down นี้ จึงจะเปนจุดเร่ิมตนที่จะทําใหเราสามารถลดระยะเวลาสรางบานเพื่อสงมอบใหกับลูกคาภายใน 

45-60 วนัตอไป 

6. การพัฒนาศูนย Solution Center  เพื่อใชเปนศูนยรับเร่ืองและปรับปรุงพัฒนาในรายละเอียดและจุดบกพรอง

ตางๆทางดานผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง (Continuous Improvement) และทันสมัยให

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑของบริษัท 
 

คาใชจายในการวิจัยตลาด สํารวจความพึงพอใจของลูกคา และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางไดบันทึกไว

เปนคาใชจายของบริษัทในงวดที่เกิดรายการ  อยางไรก็ตามคาใชจายที่เก่ียวของดังกลาวยังคิดเปนสัดสวนจํานวนนอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2551  สินทรัพยถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เทากับ 1,505.9  

ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการทรัพยสนิถาวร 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิตามบัญชีหลงัหัก 
คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจาก 

การดอยคา(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 
(มี / ไมมี) 

1. ที่ดินและอาคาร เปนเจาของ 779.9 มี 

2. เคร่ืองจักรและอุปกรณ เปนเจาของ 603.3 มี 

3. เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ 69.3 ไมม ี

4.   ยานพาหนะ เปนเจาของ 28.4 ไมม ี

5.   งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ระหวางการติดต้ัง 

เปนเจาของ 25.0 ไมม ี

รวม - มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรหลัก 1,505.9  

หมายเหตุ บริษัทฯ ไดใชที่ดินอาคารและอุปกรณ ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 854 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551  เปนสวนหนึ่งของ

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน สําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 159 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 8,397 ลานบาท 

และวงเงินหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวน 3,871  ลานบาท 

 
5.2 สินคาคงเหลือในโครงการตาง ๆ 

ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

บานพฤกษา 3บางบัว

ทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-2-79.80  N/A   4.66 2.63 -  -  

บานพฤกษา 5พุทธ

มณฑลสาย 5/นครปฐม 

เปนเจาของ 3-2-65.92        14.40         161.90           38.81  -  -  

บานพฤกษา 7คลอง 8/

ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-0-52.20  N/A              0.83              0.83  -  -  

บานพฤกษา 8พุทธ

มณฑลสาย 4/นครปฐม 

เปนเจาของ 1-0-43.4  N/A            17.95              6.95  -  -  

บานพฤกษา 9คลอง 3/

ปทุมธานี 

 

เปนเจาของ 0-1-43.4  N/A               2.76              2.76  -  -  
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

บานพฤกษา 10 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-36  N/A               1.01              1.01  -  -  

บานพฤกษา 13 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 2-3-42.3  N/A               0.44  -   -  -  

บานพฤกษา 15 

เทพารักษสมุทรปราการ 

เปนเจาของ 10-3-61.20        80.80           41.08            36.18  -  -  

บานพฤกษา 17 

ลําลูกกา/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-0-39  N/A               3.16              1.60  -  -  

บานพฤกษา 18 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-1-65.4  N/A             11.80              4.54  -  -  

บานพฤกษา 18/1 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 1-1-97.6        29.40           30.88  15.71  -  -  

บานพฤกษา 19 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-2-87.5  N/A              5.46             0.75  -  -  

บานพฤกษา 20 

คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 63-1-40.2      543.80         399.92          212.94  -  -  

บานพฤกษา 21 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-29.1  N/A             45.58             0.48  -  -  

บานพฤกษา 22 (B) 

รังสิต คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 2-1-42.1  N/A              7.29              0.88  -  -  

บานพฤกษา 23 

รังสิต คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-1-65.40       16.73           85.71             7.27  -  -  

บานเกสร 

รังสิต คลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 2-1-51.6       25.66            75.59              0.18  -  -  

บานพฤกษา 23/2รังสิต 

คลอง 3/ ปทุมธานี 

เปนเจาของ 1-1-77.5       21.20           27.46  - -  -  

บานพฤกษา 24 บางนํ้า

เปร้ียว/ ฉะเชิงทรา 

เปนเจาของ 4-2-14.00       57.97            55.82            31.00  -  -  

บานพฤกษา 25 

 บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-1-10.5  N/A           22.21  - -  -  

บานพฤกษา 26 บาง

ใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-1-8.8  N/A           21.97             1.78  -  -  

บานพฤกษา 27  

 ถ.ออนนุช-ลาดกระบัง 

เปนเจาของ 0-3-76.90        12.70            33.22              9.62  -  -  
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

บานพฤกษา 27/1 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 1-3-87.00       23.39           30.47            17.47  -  -  

บานพฤกษา 28 

 แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 2-2-38.50  N/A            24.93            15.94  -  -  

บานพฤกษา 28/1  

แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 77-1-84.30      321.30          268.32         320.43  -  -  

บานพฤกษา 28/2 

 แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 5-0-84.50        91.01          121.91            33.58  -  -  

พนาลี 29/1 

ต.พันทายนรสิงห/

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 7-2-95.8     115.40            89.98           66.23  -  -  

พุทธชาด 29/2 

ต.พันทายนรสิงห/

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 42-2-95        58.70           33.03            58.64  -  -  

พฤกษา 29/3 

ต.พันทายนรสิงห/

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 29-2-12.4  33.07            23.77           25.85  -  -  

พุทธชาด 29/4 

ต.พันทายนรสิงห/

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 35-2-36.4 39.86           20.80            22.84  -  -  

พนาลี 29/5  

ต.พันทายนรสิงห/

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 28-2-50.3  32.06          20.23           21.83  -  -  

บานพฤกษา 30  

บางคูรัด+คลอง

พระราชาพิมล /นนทบุรี 

เปนเจาของ 1-2-55.5        21.19           12.12             9.99  -  -  

บานพฤกษา 30/1  

บางคูรัด+คลอง

พระราชาพิมล/ นนทบุรี 

เปนเจาของ 08/03/2011      124.62          126.59           64.25  -  -  

บานพฤกษา 30/2 บางคู

รัด+คลองพระราชา

พิมล/ นนทบุรี 

เปนเจาของ 10/03/1956  N/A                   -            18.72  -  -  

บานพฤกษา 31      

มหาสวัสด์ิ/นครปฐม 

เปนเจาของ 7-1-11.4 109.6 74.6 51.43 - - 
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

บานพฤกษา 32  ลําลูก

กาคลอง 6/ ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-3-10.10  N/A              6.83              1.77  -  -  

บานพฤกษา 32/1  

ลําลูกกาคลอง 6/

ปทุมธานี 

เปนเจาของ 6-2-79.2       83.40           52.15           32.15  -  -  

บานพฤกษา 33/1  

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 14-0-79.50      129.56            80.72          107.54  -  -  

พนาลี 4( 33/2)  

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-3-69       13.77            12.27              6.74  -  -  

บานพนาลี 34/1 

ประชาอุทิศ 90/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 8-0-26.2      118.20           94.47            72.01         100.99                    -   

บานพุทธชาด 34/2 

ประชาอุทิศ 90/ 

กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 21-1-35      130.50           31.08          130.63          146.00              0.00  

บานพฤกษา 35 

รังสิตคลอง 3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 24-0-38.50      120.60         143.34     121.64          498.00            15.60  

พนาลี 3 (36) 

ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 27-0-89.8       65.70            20.67            68.77  -  -  

บานพฤกษา 36/1 

ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 27-3-59.20      100.20  -         112.50  -  -  

บานพฤกษา 37 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 11-2-88.7     155.80             7.17           64.78  -  -  

บานพฤกษา 38/1 

ไทรนอย / นนทบุรี 

เปนเจาของ 18-2-50-8     143.09              0.03            73.31          132.00              0.01  

พนาลี 6  (38/2) 

ไทรนอย / นนทบุรี 

เปนเจาของ 12-2-23.6 11.30                   -            13.69            46.20              5.60  

บานพฤกษา 38/3 

ไทรนอย / นนทบุรี 

เปนเจาของ 35-1-18.4 30.35                   -            33.13          125.50           18.35  

บานพฤกษา 39 

บางใหญ / นนทบุรี 

เปนเจาของ 10-0-55.1     144.00              0.01            62.56  -  -  

บานพฤกษา 40 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 59-2-44  N/A                   -               0.45  -  -  

บานพฤกษา 41 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 28-0-88.07      44.25                   -             38.21         107.00            25.50  
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สวนท่ี 2  หนาท่ี  33 

ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

พนาลี 40/1 

 

เปนเจาของ  N/A  N/A                    -               0.02  -  -  

พนาลี 7  (42) 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 23-2-58     175.90                 -        131.98  -  -  

บานพฤกษา 44 

คลองหลวง ปทุมธานี 

เปนเจาของ 13-1-13.60       64.10                 -             58.33  -  -  

บานพฤกษา 43 

บางใหญ นนทบุรี 

เปนเจาของ 04/02/1982        30.40                   -            26.90  -  -  

บานเกสร 2 

รังสิตคลอง 3 

เปนเจาของ 24-2-1.00     119.60              0.48          120.72  -  -  

บานพฤกษา D 

รังสิตคลอง 3 

เปนเจาของ 28-0-11.50  N/A             0.46            58.52  -  -  

รังสิตคลองแปด 3  

คลอง 8/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 1-2-36.00        12.84            19.96            11.44  -  -  

ริมคลอง 1 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-88.1  N/A              0.47              0.47  -  -  

ริมคลอง 3 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-34.5  N/A             0.58              0.58  -  -  

ริมคลอง 4 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 2-2-53.1        29.45            23.32            16.18  -  -  

ริมคลอง 5 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 02/03/1989  N/A              5.12              5.12  -  -  

พฤกษาวิลล 1 

คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 14-3-56     234.70          225.08         163.83  -  -  

พฤกษาวิลล 2 

คลอง 2/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 0-3-87.4  N/A             3.44              1.85  -  -  

พฤกษาวิลล 3 

บางเชน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 5-3-97.00     139.56  -           77.57  -  -  

พฤกษาวิลล 4 

ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 2-3-84.2        67.45         112.63            35.79  -  -  

พฤกษาวิลล 5 

มีนบุรี/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 2-0-59.10        54.21            19.53            27.37  -  -  

พฤกษาวิลล 6 

มีนบุรี/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 06/01/2005      150.56              7.55            56.46  -  -  



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  ขอ 5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ     บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด (มหาชน) 

 
 

สวนท่ี 2  หนาท่ี  34 

ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

พฤกษาวิลล 7 

ลําลูกกาคลอง 2 

เปนเจาของ 18-2-70.2      162.20              0.13          132.05  -  -  

พฤกษา วิลล8/1 ดอน

เมือง กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 17-2-79.8       77.85  -            71.78  -  -  

พฤกษา วิลล8/2  สีกัน-

ดอนเมือง กรุงเทพ 

เปนเจาของ 9-0-62.10      144.70  -         100.28  -  -  

พนาลี 5 (วิลล 9 ) 

แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 14-2-38.9        85.20                    -             85.01          105.00                   -   

พฤกษาวิลล 10 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เปนเจาของ 21-3-79.6      160.90                   -           152.97  -  -  

พฤกษาวิลล 11 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 

เปนเจาของ 10-1-13.10     131.26                  -           102.05         101.00                    -   

พฤกษาวิลล 12 

อ.บางกรวย นนทบุรี 

เปนเจาของ 5-2-5.4     117.64                   -             56.27  - -  

พฤกษาวิลล 12A 

บางเขน กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 13-0-29.4      145.70                   -          130.16         137.00                    -   

พฤกษาวิลล 14 

มีนบุรี กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 8-3-38.7     113.40  -           96.25  -  -  

พฤกษาวิลล 15 

บางบัวทอง นนทุบรี 

เปนเจาของ 20-1-11  N/A     

-   

       107.07  -  -  

พฤกษาวิลล 16/1 

รังสิตคลอง 3 ปทุมธานี 

ยังไมโอน

กรรมสิทธิ์ 

43-2-53  N/A     

-   

            1.59  -  -  

พฤกษาวิลล 16/2 

รังสิตคลอง 3 ปทุมธานี 

ยังไมโอน

กรรมสิทธิ์ 

19-1-56  N/A     

-   

            1.70  -  -  

พฤกษาวิลล 17 

อ.ทุงครุ กทม. 

เปนเจาของ 42-1-48.2  N/A     

-   

        157.42  -  -  

The connect 1 

กิ่งแกว/สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 2-3-9.49       74.18         140.29           45.31  -  -  

The Connect 2  สุวรรณ

ภูมิ สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 3-2-76.2        95.22          128.42            42.91  -  -  

พนาลี (The Connect 3) 

ดอนเมือง/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 9-2-42.9      298.80            42.19          128.26  -  -  

The Connect 4  

ภาษีเจริญ กทม. 

เปนเจาของ 9-0-53.6      254.27            26.05          139.98          108.00             0.01  
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

พนาลี (The Connect 5) 

คูบอน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 15-3-1.9     305.30           37.59         137.45  -  -  

The Connect 6 

บางนา / กทม. 

เปนเจาของ 2-0-97.3        72.06                   -             36.27            48.00                    -   

ดอนเมือง กรุงเทพฯ เปนเจาของ 28-1-38.40 163.89                  -          151.73  -  -  

The Connect 7/1 
(พนาลี 8) ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 4-0-82.60        33.78                   -             24.98  -  -  

เดอะ คอนเนค 8  

บางพลี สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 42-3-81 N/A                    -           122.18  -  -  

ภัสสร 1 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 0-0-0  N/A              7.33                   -   -  -  

ภัสสร 2 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 5-3-36.6        60.71            71.11            28.23  -  -  

ภัสสร 3 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 0-0-0  N/A             1.48                   -   -  -  

ภัสสร 3/1 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 0-0-0  N/A              1.94                   -   -  -  

ภัสสร 4 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 36-2-33.2    570.20          363.13          339.60  -  -  

ภัสสร 5 

บางขุนเทียน/ กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-0-0  N/A           20.15  -   - -  

ภัสสร 7  (3) 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 46-3-55.8 358.6          587.17         463.83  -  -  

ภัสสร 8 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-85.1  N/A              7.39             1.82  -  -  

ภัสสร 9 

วิภาวดี/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-0-0  N/A           74.47             -0.08  -  -  

ภัสสร10 

สุวินทวงศ/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-1-3.50  N/A             3.23              3.23  -  -  

ภัสสร 11   (3) 

ประชาช่ืน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 1-1-82.94 199.7         141.99            42.61  -  -  

ภัสสร 12 

คลอง 3/ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 20-2-20.7      184.57          107.24           92.58  -  -  
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

ภัสสร 12/1  รังสิตคลอง  

3/ปทุมธานี 

เปนเจาของ 6-0-0  N/A            18.45            18.45  -  -  

ภัสสร C 

 

เปนเจาของ 18-3-16  30.91                    -   30.85  -  -  

ภัสสร 13    

สุวินทวงศ 

เปนเจาของ 30-1-43.9      220.10          144.17          107.33  -  -  

ภัสสร 14  

บางใหญ / นนทบุรี 

เปนเจาของ 13-3-36.5      159.20          102.66            82.44  -  -  

ภัสสร 15   

บางเขน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 0-1-24        10.06          106.79      -  -  -  

ภัสสร 16  

คูบอน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 15-2-12.9     296.40            28.18         137.43          275.00             0.01  

The plant 

ราชพฤกษ / นนทบุรี 

เปนเจาของ 3-2-23.40     283.10                   -           256.08         292.00                   -   

ภัสสร 19   

จตุโชติ กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 113-3-43.55 415.70                    -           410.74  -  -  

 The Plant City 

 สาทร กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 3-0-58.3      211.90              6.64          104.84  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 1 

ลําลูกกาคลอง 6 ปทุมธานี 

เปนเจาของ 16-1-39.20      174.00          137.78            79.59  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 2 

ธัญบุรีคลอง 7/ ปทุมธานี 

เปนเจาของ 21-3-53.91      190.90        156.78           90.06  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 3 

รังสิตคลอง 3/ ปทุมธานี 

เปนเจาของ 0-2-25.40 N/A              3.02             7.56  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 4 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 0-0-71.00 N/A  -   -   -  -  

พฤกษาวิลเลจ 5 

บางบัวทอง/นนทบุรี 

เปนเจาของ 15-2-99.20     149.80            87.82            59.46  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 6 ต.พัน

ทายนรสิงห/สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 55-2-77.60      125.00         126.75          128.08  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 7 

ประชาอุทิศ 90/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 17-2-53.00       58.80           78.32           81.83         172.00                   -   

พฤกษาวิลเลจ 8 

วัชรพล/บางเขน 

เปนเจาของ 0-3-6.40        18.00          126.74            10.03  -  -  
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

พฤกษาวิลเลจ 9 

รังสิตคลอง 3/ ปทุมธานี 

เปนเจาของ 5-0-93.40        97.21            77.63            41.29  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 10 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 18-3-68.40      193.00              7.06           85.23  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 11 

บางใหญ/นนทบุรี 

เปนเจาของ 17-1-72.70  271.25              2.98         136.91  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 12 

ฉะเชิงเทรา 

เปนเจาของ 10-0-53.90      154.47         3.92           84.90  -  -  

The Plant วัชรพล 

วัชรพล / กทม. 

เปนเจาของ 21-3-3.90   223.70         0.04        227.79  243.00            84.13  

พฤกษาวิลเลจ 15 

แพรกษา สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 35-0-6.20      162.00   -       132.92         219.00            75.00  

พฤกษาวิลเลจ 16

สมุทรสาคร 

เปนเจาของ 13-2-49.00     111.00          -           112.69  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 17 

ธัญบุรี  ปทุมธาน ี

เปนเจาของ 22-0-39.40   180.70                    -          131.19  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 18 

บางกราง นนทบุรี 

เปนเจาของ 13-2-70.10 N/A                 -            16.04  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 18/1 

บางกราง นนทบุรี 

เปนเจาของ 10-0-38.90 N/A                    -              0.01  -   - 

พฤกษาวิลเลจ 19 

บางนา กม.10 

เปนเจาของ 43-0-2.70 N/A                  -           191.67  -  -  

พฤกษาวิลเลจ 21 

ลําลูกกา คลองส่ี 

ยังไมโอน

กรรมสิทธิ์ 

27-3-50.20 N/A                    -               5.97  -  -  

ซิต้ีวิลล 1 

สมุทรปราการ 

เปนเจาของ 2-2-35.04       95.07           93.17            47.17  -  -  

ไอว่ี ริเวอร 

ราษฎรบูรณะ/ กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 31-2-60   830.10         331.01          819.64         875.00                   -   

ไอว่ี รัชดา 

รัชดา/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 5-0-82.49    486.70          177.19         278.99  -  -  

ไอว่ี สาทร 

สาทร/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 7-0-6.3     434.60            11.59         306.57          456.00         172.38  

ไอว่ี ไชนาทาวน 

ปอมปราบฯ / กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 4-1-24.50  N/A                   -   10.41  462.00  100.00  



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  ขอ 5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ     บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อโครงการ/ ลักษณะ เนื้อที่คงเหลือ ราคา (ลานบาท)       ภาระผูกพัน (ลานบาท)  

ที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ ์ (ไร-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2551 

 มูลคาตาม
บัญชี  

 มูลคาตาม
บัญชี   วงเงิน  

 ภาระหนี้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2550  

 ณ วันที3่1 
ธันวาคม  

2551  

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2551  

  ณ 31 
ธันวาคม 

2551  

ไอว่ี  ปนเกลา 

บางกอกนอย / กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 6-0-30.07  N/A  -   148.04  336.00  61.00  

ไอว่ี  ทองหลอ 

พระโขนง / กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 13-0-43.59  N/A  -   617.17  925.00  -   

The Seed 

พหลโยธนิ/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 1-1-74.6 123.70  1.03  59.38  -  -  

พฤกษา The Seed 

รัชดาหวยขวาง /

กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 03/01/2014 44.00  -   45.12  75.55  -   

พนาลี  The Seed 

รัชดาหวยขวาง /

กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 2-0-54.75 51.10  0.71  50.05  56.40  18.00  

The Seed  

สาทร ตากสิน/กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 4-1-88.25 145.50  -   150.47  120.88  -   

The Seed  

แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 4-0-67.75 115.40  -   115.16  149.00  -   

The Seed  

เตรเร รัชโยธิน / 

กรุงเทพฯ 

เปนเจาของ 5-0-86.33  N/A  -   169.35  241.00  -   

รวมมูลคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,015.85 6,362.54 11,420.60 6,552.52 575.59 

 
หมายเหตุ 

(1)  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2551 

(2) ราคาประเมิน ธันวาคม   2551   โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เปนผูประเมินโครงการ  

(3) ราคาประเมิน ธันวาคม 2550 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เปนผูประเมินโครงการ ภัสสร 7 ภัสสร 11 

 

5.3 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน คือ  โปรแกรมสําเร็จรูป SAP, SoftPro และ Business 

Process Improvement  มีมูลคาสุทธิตามบัญชี  รวมทั้งส้ิน  78.76   ลานบาท 
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5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551   บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย  4  บริษัท  ดังนี้ 
 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปน

เจาของ 

เงินลงทุน 

ที่ชําระแลว (บาท) 

บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ตกแตงบาน 99.93%     1,000,000 

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99%   50,000,000 

บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 99.99% 200,000,000 

บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 99.99%   25,000,000 
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6. โครงการดําเนนิงานในอนาคต 

จากการที่ตลาด ไดตอบรับเปนอยางดี ในผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบานทาวนเฮาส บานเด่ียว 

รวมถึงอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตกรุงเทพชั้นใน  

ป 2551 บริษัทฯ มีการเปดโครงการไปแลวทั้งส้ิน  38  โครงการ 

มูลคารวม 21,435 ลานบาท แบงเปน  

- โครงการบานทาวนเฮาส  21 โครงการ มูลคา  10,868  ลานบาท 

- บานเด่ียว  11 โครงการ มูลคา    5,915  ลานบาท  

- อาคารชุด    6 โครงการ มูลคา    4,652  ลานบาท  

 

จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยปรับลดอัตราภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 มีนาคม 2551 นั้น บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธ

และแผนธุรกิจเพื่อรองรับมาตรการดังกลาวโดยมีแผนเปดโครงการใหมที่มีรอบธุรกิจส้ันรองรับตอมาตรการดังกลาว

เพิ่มเติมโดยเฉพาะตลาดบานทาวนเฮาส และบานเด่ียว  

 

จากปจจัยภายนอกและภายในประเทศท่ีมากระทบภาวะเศรษฐกิจของไทยและความเช่ือม่ันของผูบริโภคอยาง

รุนแรงโดยเฉพาะในชวงตนไตรมาส 4 ป 2551 ทําใหบริษัทจําเปนตองปรับแผนพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนใหมในป 2552 

โดยขยายธุรกิจดวยความระมัดระวังย่ิงขึ้น เพื่อรักษาความแข็งแกรงทางการเงิน และความเส่ียงในการลงทุนในอนาคต 

เพื่อรอโอกาสทางธุรกิจในอนาคต  

 

สวนในป 2552 บริษัทมีแผนเปดโครงการ  21 โครงการ โดยยังคงเนนการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  โดยเปนโครงการ 

- บานทาวนเฮาส  8 โครงการ  

- บานเด่ียว 11  โครงการ  

- อาคารชุด 2 โครงการ  

 

ในป 2552 บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยในตางประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตระยะยาว

ของบริษัท โดยการดําเนินการโครงการในตางประเทศจะใชโครงสรางทางธุรกิจ ความชํานาญ และประสบการณจากการ

พัฒนาโครงการ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน โดยประเทศแรกที่บริษัทพิจารณาไปลงทุน คือ เมืองบังกะลอร 

ประเทศอินเดีย  โดยวางแผนที่จะเปดโครงการใหม 1 โครงการ โดยเปนโครงการพัฒนาท่ีรวมทั้งบานเดี่ยว และทาวนเฮาส  

พรอมกันนี้ไดเร่ิมทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการในประเทศจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

 

นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัทยังไดเร่ิมศึกษาความเปนไปไดในการขยายตลาดไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ 

รวมถึงตลาดรับสรางบานในประเทศไทย เพื่อเปนโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ของบริษัทในอนาคตตอไป 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 7. 

 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 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 วันที่ 8 สิงหาคม 2551 จํานวน 2,255,753,400 

บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,191,394,200 บาท (หุนสามัญ

จํานวน 2,191,394,200 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)    
เม่ือ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก  2,191.39 ลานบาท เปน 2,196.6  ลาน   

บาท จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอย เพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2552 จํานวน 5,169,900 

หนวย 

 
8.1.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PS-WA) 
 

บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกกรรมการ พนักงาน 

และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ ประเภท 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

ระบุชื่อผูถือและเปล่ียนมือไมได  ชนิด 

4   ป นับแตวันท่ี 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 

คร้ังแรก คือ เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุนสามัญของ

บริษัทฯ เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

ระยะเวลา, จํานวนการใชสิทธิ 

จนกวาจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถท่ีจะใชสิทธิใน

การซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดทุก ๆ 6 เดือน ยกเวนการ

ใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1 ใน 8  สวนของ
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ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบ

กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ไมเกิน 65,000,000 หุน   จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ 

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 

ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม (control dilution) 

 

โดยมี การเปล่ียนแปลงหลังการเขาซื้อ - ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่สําคัญดังนี้  
 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุน 

(บาท) 

มีการใชสทิธิ
ตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิ

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

วันจดทะเบียน 
เพ่ิม / (ลด) วันที ่   

ทุนทีช่ําระแลว 
(บาท) 

 30/06/2549 2,232,500,000  6,992,400 6,992,400   05/07/2549 2,166,745,800
29/12/2549 2,232,500,000 7,104,600 7,104,600   10/01/2550 2,173,850,400
20/04/2550 (1) 2,224,753,400       20/04/2550 (1) 2,173,850,400
23/04/2550 (2) 2,255,753,400       23/04/2550 (2) 2,173,850,400
31/07/2550 2,255,753,400 6,327,800 6,327,800   09/08/2550 2,180,178,200
31/01/2551 2,255,753,400 5,774,500 5,774,500   06/02/2551 2,185,952,700
31/07/2551 2,255,753,400 5,441,500 5,441,500   08/08/2551 2,191,394,200
30/01/2552 2,255,753,400 5,169,900 5,169,900   05/02/2552 2,196,564,100

หมายเหตุ  (1), (2)  ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

ทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ดังน้ี 

• จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จาก 2,232,500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,232,500,000 หุน มูลคา

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

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 

• จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 2,255,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน มูลคา

หุนละ 1 บาท) เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2550 โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 31,000,000 หุน เพ่ือ

รองรับการใชสิทธซิื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสทิธิ 
 
 

8.1.3 หุนกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัท ฯ มีหุนกูที่ยังไมครบไถถอน จํานวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 

บาท มูลคารวม 1,000 ลานบาท แบงออกเปน 2 ชุด รายละเอียด มีดังนี้ 
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ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2550 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 

หุนกูของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2550 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2552 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

สถานะของหุนกู : ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ 

ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู : บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทน

ชําระเงิน 

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย : 600,000,000 (หกรอยลาน) บาท  400,000,000 (ส่ีรอยลาน) บาท  

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย : 600,000 (หกแสน) หนวย 400,000 (ส่ีแสน) หนวย 

อายุหุนกู : 3 ป นับจากวันออกหุนกู 2 ป นับจากวันออกหุนกู 

วันที่ออกหุนกู : 8 สิงหาคม 2550 15 สิงหาคม 2550 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : 9 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2552 

อัตราดอกเบ้ียของหุนกู : คงที่รอยละ 4.91 ตอป ตลอดอายุหุน

กู โดยกําหนดชําระทุก ๆ 6 เดือน 

คงท่ีรอยละ 4.68 ตอป ตลอดอายุหุนกู 

โดยกําหนดชําระทุก ๆ 6 เดือน 

วันกําหนดชําระดอกเบี้ย : ปละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 8 สิงหาคม และ

วันที่ 8 กุมภาพันธ ของทุกป  

ปละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 15 สิงหาคม และ

วันที่ 15 กุมภาพันธ ของทุกป  

การไถถอนหุนกู : ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยการชําระเงิน

ตนตามมูลคาที่ตราไวของหุนกูและดอกเบี้ยงวดสุดทายท่ียังไมไดชําระ (ถามี) 

การซ้ือคืนหุนกู : ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ  

: การจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ของหุนกู โดย บริษัท ทริส เรท

ต้ิง จํากัด  (TRIS) 

โดยผลการจัดอันดับท่ีเผยแพรเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 หุนกูที่ผูออกหุนกู

ออกไดรับการจัดอันดับเทากับ BBB+/positive  ซึ่งตอมาเม่ือวันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2552    บริษัท ทริส เรทต้ิง จํากัด เผยแพร การจัดอันดับความนาเช่ือถือ

หุนกูชุดที่ 1 / 2552  อยูในเกณฑ  A -   
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8.2 ผูถือหุน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุดลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 2,255,753,400 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 
บาท โดยมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,196,564,100 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,196,564,100 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 
บาท     

  รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 มีดังนี้  

 รายชื่อผูถือหุน (ก) จํานวนหุน   รอยละ 

1 กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ (ข) และผูบริหารบริษัท ฯ 
    

1,699,372,300    77.37% 

  1.1 กลุมนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 
   

1,695,390,600  77.18%   

  1.2 กลุมผูบริหาร บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
   

3,981,700  0.18%   

2 กองทุน เพื่อการรวมลงทุน   
    

106,000,000    4.83% 

3 CHASE NOMINEES LIMITED 1 
    

52,432,000    2.39% 

4 SOMERS (UK) LIMITED   
    

43,228,400    1.97% 

5 สํานักงานประกันสังคม  
    

35,580,500    1.62% 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  
    

17,151,600    0.78% 

7 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
    

16,402,800    0.75% 

8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 
    

10,070,900    0.46% 

9 THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD. 
    

9,419,600    0.43% 

10 กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 
    

9,332,400   0.42% 

 รวม 10 อันดับแรก 
    

1,998,990,500   91.01% 

 จากหุนทั้งหมด 
    

2,196,564,100   100.00% 
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8.3  ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 
 
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของหุนที่ออกและชําระแลว โดย 
ณ วันที่ 13  กุมภาพันธ  2551 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 9.45  ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ 
 
 
8.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ เน่ืองจาก สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง การปฏิบัติตามวิธีการ

บัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยกําหนดให

บริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชวิธีราคาทุนจากเดิมที่กําหนด ให

ใชวิธีการรับรูสวนไดเสียเทานั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จึงสงผล

ใหกําไรสุทธิ และกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมตางกัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีความ

เขาใจตรงกันระหวางบริษัทฯ ผูถือหุน และนักลงทุนท่ัวไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 5/2550 เม่ือวันท่ี 7 

สิงหาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30.0 ของ

กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดแลว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผล

ดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

  สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้น บริษัทยอยจะจายเงินปนผลใหบริษัทฯ จากกําไรสุทธิของ

บริษัทยอย ทั้งน้ี การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบกันดังน้ี ไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทยอย สภาพคลองของบริษัทยอย  การขยายธุรกิจและปจจัยที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัทยอย 

 นอกจากนี้ ในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจายจากกําไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไดรับ

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ผูที่ไดรับเงินปนผลดังกลาวจะไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับ

ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายในเงินปนผลดังกลาว 
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9.   การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางองคกร 
 
โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2 โครงสรางการจัดการ 
  

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการยอย 5 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 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  กรรมการ 

8. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ 

9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ 

10. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ 

 
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ หรือ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ ลงลายมือช่ือ

รวมกับ นายณรงค มาณวพัฒน หรือ นายปยะ ประยงค หรือ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต รวมเปนสองคน พรอม

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตยสุจริต  รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในเร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน การ

ทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ

ตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ 
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3. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมถึงประกาศ 

ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ

เหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึง

ประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไป 

5. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด

หลักทรัพยฯ 

6. พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดขอบเขต อํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได 

9. แตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และ/หรือประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

12. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทํา

เชนนั้นและรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได โดยรองประธานกรรมการมีหนาท่ีตาม

ขอบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอ

คร้ัง  



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 9 การจัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนท่ี 2 หนา 50 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท 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) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่

ประชุม เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด

กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่

ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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การคัดเลือกกรรมการอิสระ  บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 

 

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2 )  เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

3 )  เปนกรรมการท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดา มารดา      คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมี

อํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย  

4 )  เปนกรรมการที่ไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไม

เปน หรือ เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือ ผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธ

ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเชา หรือ ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือ บริการ หรือ การให หรือ รับ

ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือ ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน  ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝาย

หนึ่งต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  

ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระ

หนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5)  เปนกรรมการท่ีไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการ

ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6) เปนกรรมการท่ีไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา

กฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทยอย 

บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับ

การแตงต้ัง 

7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้น เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(collective decision) ได 

 
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน และตองมีอยางนอย 1 คน ที่มี
ความรู ความสามารถดานบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือ
ของงบการเงินของบริษัท ปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 

ช่ือ ตําแหนง 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ังและพิจารณาแกไขในประเด็นท่ีเห็นวา

จําเปนและเหมาะสม 

2.   สอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่

กําหนดโดยกฎหมายอยางโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 

3. พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญที่

เสนอโดยฝายบริหารของบริษัท 

4.   สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทั่วไป 

5.   พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอตอฝายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝาย

บริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบท่ีไดมีการเสนอและรายงานไว 

7.   สามารถเขาพบผูบริหาร ติดตอพนักงานและเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของไดโดยไมมีขอจํากัด 
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8. สอบทานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ (เชน ฝายกฎหมาย) ใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง เสนอคาตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัท  

10. ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

 12.1   ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 12.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 12.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 

  ตลาด หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 12.4   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

 12.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 12.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

 12.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

 12.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

 ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบที่ กําหนดไวในกฎบัตร  หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบัติหนาที่หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการทุจริต

หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝาฝนกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงต้ังจากกรรมการอิสระของ

บริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีกําหนด วาดวยคุณสมบัติและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ

ดานบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

โดยแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบรษิัท 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 2คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2548 ในปจจุบัน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.     นายสมบูรณ  วศินชัชวาล(1) กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ  (1)
 นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2551 แทน นาย

วีระ ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2551 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ

บริษัท  ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัท ทั้งปจจัยภายในและภายนอกใหมีความเส่ียงที่

เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  
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9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายอดุลย  จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 

4.  นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู  กรรมการบรรษัทภิบาล 

6.  นายสมบูรณ วศินชัชวาล (1) กรรมการบรรษัทภิบาล 

หมายเหตุ    (1)  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทนนายวีระ 

ศรีชนะชัยโชค ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนาที่ดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของบริษัทตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  เสนอแนะขอกําหนดที่

เก่ียวของกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ขอพึงปฏิบัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท  ดูแลใหหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  รายงานตอคณะกรรมการของ

บริษัทเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  พรอมทั้งใหความเห็นในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง

ตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศขอความที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทที่ออกสู

สาธารณชน  
 
9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เม่ือวันที่ 28  ธันวาคม 

2548 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 

ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4.  นายวีระศักด์ิ  แกวหนู  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รับผิดชอบการสรรหา  คัดเลือกและเสนอบุคคลใหดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการท่ีจะแตงต้ังใหมหรือแตงต้ังแทนเมื่อครบวาระหรือ

วางลงเน่ืองจากเหตุอื่น 

 นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ  

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  

กรรมการผูจัดการ  และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  ประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการและพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนใหเหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยูเสมอ 

 
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. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูคํ้าประกัน เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท หรือเทียบเทา 
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5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดย

อาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจาง

แรงงาน 

6. กํากับดูแล และอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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 
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9.2.7 คณะผูบริหาร 
 

คณะผูบริหาร ประกอบดวยผูบริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 , และ

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   มี

จํานวน 7 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจัดการ 

2. นายณรงค มาณวพัฒน รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 1 

3.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 2 

4. นายสมบูรณ วศินชัชวาล (1) ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน 

5. นายวีระศักด์ิ แกวหนู ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบริหาร 

6.    นายประเสริฐ  สรรพกิจพิพัฒน (2) ผูอํานวยการฝายบัญชี 

7.    นางสาวสุจิตรา  บุปผาเจริญ ผูจัดการอาวุโสฝายการเงิน 

หมายเหตุ :  ผูบริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการ

ลงมาผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายรวมถึงผูดํารงตําแหนงในระดับ

บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 
(1)

  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551  
(2)

  นายประเสริฐ สรรพกิจพิพัฒน ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 

 
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 
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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 ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่

ชัดเจน 

9.2.8 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแตงต้ัง นายไพศาล รําพรรณ  เปนเลขานุการบริษัท มีผลนับแตวันที่ 9 พฤษภาคม 

2551  ทั้งนี้ ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องตนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/15 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ป 2551 และ 2550 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
ชื่อ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

ป 2551 ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551 ป 2550 

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 8/8 4 / 7 - - - - - - 7 / 7 1 / 1 

2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 8/8 7 / 7 - - 8 / 9 10 / 10 4 / 4 4 / 4 7 / 7 1 / 1 

3. ศาสตราจารย เกียรติคุณ  
ดร.ตรึงใจ บูรณะสมภพ 

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

4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  8/8 7 / 7 11 / 12 12 / 12 9 / 9 10 / 10 - - 7 / 7 1 / 1 

5. นายอดุลย จันทนจุลกะ 8/8 7 / 7 12 / 12 12 / 12 - - 4 / 4 4 / 4 - - 

6. นายณรงค มาณวพัฒน 8/8 7 / 7 - - - - - - - - 

7. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 7/8 5 / 7 - - 8 / 9 10 / 10 4 / 4 4 / 4 - - 

8. นายปยะ ประยงค 8/8 7 / 7 - - - - - - - - 

9. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 7/8 7 / 7 - - - - - - - - 

10. นายครรชิต บุนะจินดา (1) 7/8 6 / 7 - - 3 / 3 8 / 10 4 / 4 4 / 4 - - 

11.นายสมบูรณ  วศินชัชวาล (2) - - - - 7 / 7 - 2 / 3 - - - 

12. - - - - - - 4 / 4 2 / 2 7 / 7  - นายวีระศักดิ์ แกวหนู  (3) 
 
หมายเหตุ    (1) นายครรชิต บุนะจินดา ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551. 
  (2) นายสมบูรณ  วศินชัชวาล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 แทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

  (3) นายวีระศักดิ์  แกวหนู ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550  และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550  
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

9.3.1.  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

9.3.1.1 คาตอบแทนของกรรมการอิสระ  
  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 โดยกําหนดคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และผูดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 12,000,000 บาท 

(เปนจํานวนท่ีเทากับป 2550 สวนป 2549 จํานวนไมเกิน 10 ลานบาท) สําหรับกรรมการทานอื่นจะไมไดรับคาตอบแทน 

รายละเอียดคาตอบแทนที่จายจริงในป 2551 เม่ือเทียบกับที่จายในป 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

หนวย: บาท                             

ชื่อ / ตําแหนง   ป 2551 ป 2550 ป 2549 
 คาตอบแทน โบนัส(1) คาตอบแทน โบนัส(1) คาตอบแทน โบนัส(1) 

1. ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 
    ประธานกรรมการบริษัท  
    กรรมการสรรหาและพิจารณา 

3,170,000 1,168,695 3,140,000 709,093 3,010,000 655,750 

คาตอบแทน           4,338,695   3,849,093 3,665,750 
2. ศาตราจารยเกียรติคุณ 
ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

    กรรมการบริษัท     
1,372,800 514,226 1,372,800 312,001 1,320,000 288,530 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ          1,887,026 1,684,801 1,608,530 
3. นายอดุลย  จันทนจุลกะ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 

1,110,000 420,730 1,110,000 255,273 1,110,000 236,070 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล          1,530,730 1,365,273 1,346,070 
4. นายวีระชัย   งามดีวิไลศักด์ิ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
    ประธานกรรมการสรรหาและ 

1,422,800 514,226 1,392,800 312,001 1,330,000 288,530 

     พิจารณาคาตอบแทน 1,937,026 1,704,801 1,618,530 

รวม  7,075,600 2,617,876 7,015,600 1,588,368 6,770,000 1,468,880 

          9,693,476 8,603,968 8,238,880 

หมายเหตุ    (1) บริษัทจายโบนัส ปละ 2 คร้ัง ผลงานครึ่งปแรก จะจายเม่ือ  31 กรกฎาคม สวน ผลงานคร่ึงปหลัง จะจาย  

31 มกราคม ในปถัดไป ยอดโบนัสท่ีปรากฏไดรวมโบนัสที่จายขามปไวแลว  
   



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 9 การจัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนท่ี 2 หนา 62 

9.3.1.2 คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร 

บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะคาตอบแทน   ป 2551  ป 2550 ป 2549 

จํานวน

(ทาน)(1) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

(ทาน)(1) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

(ทาน)(1) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

เงินเดือน / คาแรง 9 34,286,362  8 27,912,880 8 26,447,637 

โบนัส (2) 9 11,739,120  8 10,258,385 8 9,051,027 

เงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 9 1,274,073  8 1,116,509 8 1,050,652 

เงินไดอื่นๆ 9 3,575,950  8 256,710 8 1,138,892 

รวม 9 50,875,504  8 39,544,484 8 37,688,208 

หมายเหตุ : (1)  จํานวนผูบริหาร อางอิงตามโครงสรางองคกร ป 2551 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคาตอบแทนรวมของ

กรรมการบริหารและผูบริหารในป 2550 และในป 2549 ได นอกจากน้ี จํานวนผูบริหารดังกลาว นับรวม

ผูบริหารที่เขามาดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระหวางป เน่ืองจากผูบริหารที่ลาออก และผูบริหารที่เขามา

ดํารงตําแหนงแทนผูที่ลาออกระหวางป 2551 ป 2550 และป 2549 เทากัน คือ 1 ราย   

(2) บริษัทจายโบนัส ปละ 2 คร้ัง ผลงานครึ่งปแรก จะจาย 31 กรกฎาคม สวนผลงานคร่ึงปหลังจะจาย 31 

มกราคม ในปถัดไป   ยอดโบนัสที่ปรากฏไดรวมโบนัสที่จายขามงวด และขามปไวแลว 
  

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)) 

 วันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของแตละป  จึงมีการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิรวม 2 คร้ัง ในป 2551 คือ ในวันที่ 31 มกราคม  และในวันที่ 31 กรกฎาคม  สวนป 2550 นั้น มีการใชสิทธิเพียง 

1 คร้ัง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 สวนป 2549 มีการใชสิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 29 ธันวาคม 2549   

 ทั้งน้ี ตามโครงสรางองคกร ป 2551 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 8 ทาน  (ผูบริหารในท่ีนี้หมายถึง 

กรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับส่ีรายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา  รวมถึงผูซึ่งดํารงตําแหนง

เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย  แตไมรวมผูดํารงตําแหนงในระดับบริหารในสายงานบัญชีและ

การเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา)   ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนจํานวนรวม 9,152,300 
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 ช่ือ (1) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ไดรับการจัดสรร 

ใบสําคัญที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

(หนวย) 

 (หนวย) ป 2551 ป 2550 ป 2549 

1.  ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม 1,500,000 375,000 187,500 375,000 

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

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

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

5. นายณรงค  มาณวพัฒน     2,252,300 563,100 281,500 563,000 

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

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

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

รวม 9,152,300 2,288,100 1,144,000 2,288,000 
 

9.4 บุคลากร 
 

9.4.1 จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งส้ินจํานวน 1,377 คน ตามลําดับดังนี้ 
 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

สํานักกรรมการผูจัดการ 17 

สํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 117 

สํานักปฏิบัติการ 77 

สํานักบัญชีและการเงิน 86 

สํานักบริหาร 55 

SBU : พฤกษา (บานทาวนเฮาส) 438 

SBU : พฤกษาวิลเลจ 1 และ 2 213 

SBU : ภัสสร  156 

SBU : อาคารชุด 1 และ 2 37 

SBU : เกสรกอสราง 1 

SBU : โรงงานพรีคาสต (ผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป) 175 

SBU : ธุรกิจตางประเทศ 5 

รวม 1,377 
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9.4.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา (ไมรวมผูบริหาร) 

-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน จํานวน   1,056  คน 

-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน จํานวน   1,104  คน 

-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน จํานวน   1,377  คน 

 
9.4.3  ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 

นับแตจัดต้ังบริษัทฯ บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญแตอยางใด 
 
 
9.5  คาตอบแทนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)  
 
9.5.1 คาตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหาร) 

 

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนคาตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เงินสบทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน นอกจากน้ี พนักงานของบริษัทฯ ยังไดรับสวัสดิการอื่นๆ เชน การหยุดพักผอนประจําป การ

ลาเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือสําหรับบานพัก การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร เปนตน 

 

สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
ประเภทคาตอบแทน 

สําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551 31  ธันวาคม  2550 

เงินเดือนรวม 381,479,682 346,189,820 

เงินรางวัลพิเศษ (1) 141,365,970 92,783,118 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 10,880,679 10,655,696 

เงินสมทบประกันสังคม 9,932,323 8,434,535 

คาลวงเวลา 24,889,945 19.546,186 

คาตอบแทนอื่น 70,133,730 48,389,903 

รวม 638,682,329 525,999,258 

หมายเหตุ : (1) บริษัทจายโบนัส ปละ 2 คร้ัง ผลงานครึ่งปแรก จาย 31 กรกฎาคม ผลงานครึ่งปหลังจาย 31 มกราคม ในปถัดไป ยอดเงิน

รางวัลพิเศษ ที่ปรากฎไดรวมโบนัสที่จายขามปไวแลว 
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9.5.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 

นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนท่ีกลาวมาแลว บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพในป 2543 ตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนรอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน

สํารองเล้ียงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานแตละ

ราย 

 
9.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือเปนการลงทุนที่จําเปนและเปนส่ิงสําคัญย่ิงที่ตอง

ดําเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและตอเน่ืองทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนักดีวาบุคลากรเปนส่ิงสําคัญที่ชวยในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จไดในอนาคต บริษัทฯ 

จึงมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และความชํานาญของบุคลากรภายในของบริษัทฯ ดวยการสงบุคลากรดังกลาวเขา

รับการอบรมและสัมมนาดานเทคนิคการกอสรางเพื่อพัฒนาคุณภาพและหลักสูตรการบริหาร เพื่อใหพนักงานไดมีความ

ชํานาญและเช่ียวชาญและมีความรอบรูในธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนการสรางพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะใหบริการที่มี

คุณภาพแกลูกคาของบริษัทฯ ตอไป 
 
 
9.6 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัท ฯ  ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคลองกับนโยบายของตลาด

หลักทรัพยฯ โดยบริษัท ฯ มีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ  (The Principles of Good Corporate 

Governance)  เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัท ฯ  มีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวา กระบวนการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญ

ย่ิงอยางหนึ่ง โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ  มีเน้ือหาแบงเปน 7 หมวด ไดแก  

• คณะกรรมการบริษัท  

• สิทธิของผูถือหุน  

• การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

• บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

• การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

• การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

• ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 ทั้งนี้ไดมีการส่ือสารใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ฯ รับทราบถึงหลักการดังกลาวและ

ถือปฏิบัติอยางตอเนื่องรวมทั้งไดเปดเผยในเว็บไซดของบริษัท ฯ  (www.ps.co.th) 

 

http://www.ps.co.th/
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1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพื่อประโยชน

ของ ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียอื่นและตอสังคม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล การบริหารงานของ

บริษัท ฯ  เพื่อใหม่ันใจไดวาผูบริหารบริษัท ฯ ไดมุงมั่นสูการดําเนินงานท่ีเปนเลิศอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงสภาวะของ

ความเส่ียง 

 

 1.1 โครงสรางของคณะกรรมการ 

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

ผูบริหาร 5 ทาน (กรรมการอิสระ 4 ทาน คือ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  

นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ และนายอดุลย จันทนจุลกะ ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) และ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

5 ทาน นอกจากน้ี ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร 

(นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ) 

 1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวย บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  

รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปน

ผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

 กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา

อยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท ฯ ได 

 กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัท ฯ กําหนดและเปนไปตามแนวทางเดียวกัน

กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน  รวมทั้งสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

 1.3 วาระการดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท 

นโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีกําหนดใหกรรมการบริษัท ฯ ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ปในท่ีนี้หมายถึง

ชวงเวลาระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงต้ัง และการประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป และเม่ือครบ

กําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาจากผูถือหุนใหเปนกรรมการตอไปไดอีก 

 สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอยใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการใหดํารงตําแหนงตอไปได 

 1.4 คณะกรรมการชุดยอย 

 บริษัท ฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ยังไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยอื่น เพื่อแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เชน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ จัดทํารายงานทางการเงินอยางถูกตองและ

เพียงพอ   มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ     จัดทํารายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ  และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ   พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีและปฏิบัติการอื่น

ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระโดยมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรง ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยงาน

ปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีภายนอกเปนประจํา 

1.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และใหขอเสนอแนะแก

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบ ตอบริษัทฯ ทั้งปจจัยภายใน

และภายนอกใหมีความเส่ียงท่ีเหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได 

1.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให

ดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการที่จะแตงต้ังใหมหรือแตงต้ังแทน

เม่ือครบวาระหรือวางลงเน่ืองจากเหตุอื่น 

นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทน และ

ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบ

การจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และสภาวะตลาดอยูเสมอ 

1.4.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหนาที่ดูแล กํากับและทบทวนหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของ

บริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่

ดี เสนอแนะขอกําหนดที่เก่ียวของกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏบิัติที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงานของบริษัทฯ  ดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและ

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
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1.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัท ฯ 

ควรจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการยอยชุดตางๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยูเสมอ 

1.6 ความขัดแยงทางดานผลประโยชน  

บริษัท ฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของผูเก่ียวของ ทั้งในระดับ

องคกรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัท ฯ อยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส รวมท้ังการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่

ดีเก่ียวกับรายการผลประโยชนที่ขัดแยง และการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน  

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมท้ังผูบริหารคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเร่ืองท่ีกําลังมีการ

พิจารณา ก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดออกเสียง 

1.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัท ฯ ใหคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว ซึ่งแบงเปนสอง

สวน คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผู

พิจารณากล่ันกรองเปนรายป และเสนอคาตอบแทนกรรมการในแตละปใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

กรรมการท่ีเปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น คาตอบแทนผูบริหารแตละทาน จะ

เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 

1.8 การอบรมและการพัฒนาความรูกรรมการ  

กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมแตละทานจะไดรับทราบถึงขอบังคับ กฎระเบียบ และขอมูลที่เก่ียวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ อยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาที่ และกรรมการจะไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยให

คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังไดเขารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จํานวน 9 

ทาน และ Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 1 ทาน จาก คณะกรรมการท้ังหมด 10 ทาน ของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกดวย 

 1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อวาจะทําประโยชน ใหแกบริษัทได

มากกวาที่เปนอยู จุดประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท  

 

2. สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

ทั้งนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให
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 2.1  การประชุมผูถือหุน  

2.1.1 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผูถือหุน 
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันปดบัญชีงบดุลประจําป 

บริษัทฯ จะกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ

หุนได 

ทั้งนี้ บริษัท ฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นความจําเปน

หรือสมควร  

2.1.2 การสงหนังสือนัดประชุม 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ระบุใหการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนอยางนอย 7 วันลวงหนา

กอนการประชุมผูถือหุน แตหากเปนไปได บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนอยาง

นอย 14 วันลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการ

ประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ 

แตละเร่ืองมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองดังกลาวดวย 

บริษัทฯ จะประกาศการนัดประชุมผูถือหุนผานหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่ง

ติดตอกัน ไมนอยกวา 3 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ฯ  www.ps.co.th หัวขอนักลงทุนสัมพันธ 

โดยแจงขอมูล วนั เวลา ขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. 

(ที่สามารถดาวนโหลดได) ตลอดจนขอมูลที่เก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองตัดสินใจ  

2.1.3 การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 
ในการเขารวมประชุมผูถือหุนควรนําเอกสารที่ใชแสดงตัวเพื่อเขารวมประชุม อาทิ บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตองนําหลักฐานของผู

มอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ

ในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนําหลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย 

อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสําเนาท่ีถูกตอง โดยบริษัท 

ฯ จะเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม  

2.1.4 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุมผูถือหุน 

โดยประธานกรรมการบริษัทจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูสอบบัญชี

ภายนอกหรือตัวแทน จะเขารวมประชุมดวยเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และตอบขอซักถามของผูถือหุน  
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2.1.5 การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงาน
การประชุม 
ในการประชุมผูถือหุน บริษัท ฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอนการประชุมและ

ระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท ฯ จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือ

เสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงตางหาก

นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน บริษัท ฯ มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบงเปนจํานวนเสียง

ที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมี

การบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียดดวย 

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หามออกเสียงในเร่ืองน้ัน 

ยกเวนการออกเสียงเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 

 
 2.2 การจายเงนิปนผล  
 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัท ฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุน ทั้งนี้จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัท ฯ มีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสมอยู 

โดยการจายเงินปนผลนั้นจะแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอที่จะจายเงินปนผล ก็อาจจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป ทั้งนี้เงินกําไร

สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลตามมติที่ประชุมผูถือหุน หรือสวนที่เหลือจากการจายปนผลระหวางกาล ใหจัดสรรเปน

เงินสํารองตางๆ ไดตามแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุนสํารอง เพื่อเปนเงินกองทุนของบริษัท

ตอไป 

 บริษัทฯ จะจายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแตวันที่

คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนังสือแจงใหผูถือหุนทราบ

และแจงการจายปนผลในหนังสือพิมพดวย 

 
 2.3 การแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  
 ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผูสอบบัญชีนั้นตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ในบริษัท ฯ   

 

3. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัท ฯ รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพื่อใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติและ

ปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

 
 3.1 การเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 กําหนดใหมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคล พรอมขอมูลประกอบการ

พิจารณาและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอประธานกรรมการบริษัท ฯ 

ลวงหนา 3 วันกอนประชุมผูถือหุน 
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 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 บริษัท ฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิจารณา

เห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทฯ  3 - 4 เดือน

ลวงหนา ต้ังแตวันที่ 25 ธันวาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 

 
 3.2 การประชุมผูถือหุน  

3.2.1 การกําหนดวาระการประชุม 

กอนการจัดประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการบรรจุวาระดังกลาวในวาระการประชุมผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมตอไป 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มายังบริษัท ฯ  3 – 4 เดือนลวงหนา ตั้งแตวันที่  25  ธันวาคม 

2551 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 

 3.2.2 การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม  

และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไวใน

รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จัดสงใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม (หรือ ดาวนโหลด หนังสือมอบ

ฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.ไดจาก ของบริษัทฯ www.ps.co.th หัวขอนักลงทุนสัมพันธ / ประชุมผูถือหุน) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ  จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน  

 
 3.3 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
 บริษัท ฯ  ไดจัดใหมีแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในที่เปนลายลักษณอักษรและมีการ

แจงแนวทางดังกลาวใหพนักงานในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาที่ถือครองหลักทรัพย 

ตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหกรรมการเปนประจํา 

 
4. บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 
บริษัทฯ  เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆและไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัท ฯ   เพื่อให

เกิดความม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของใดๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา คูคา 

เจาหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะไดรับการดูแล และไดเสริมสรางความรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียใน

กลุมตางๆตามบทบาทและหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปดวยดี มีความม่ันคงและตอบสนอง

ผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย  

 ผูถือหุน : บริษัทฯ มุงม่ันเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือ

หุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทฯ  ในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการ

เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน  

 พนักงาน : พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัทฯ   บริษัทฯ  จึงได

มุงพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีมตลอดจนปฏิบัติตอ

http://www.ps.co.th/
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 บริษัทฯ  ถือปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันไมคํานึงถึง เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนาหรือ ความเช่ือ 

 บริษัทฯ  มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสิน

ของพนักงานอยูเสมอและยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด  

 ลูกคา : บริษัทฯ  มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาท่ีจะไดรับผลิตภัณฑและ

บริการท่ีดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
  สินคาและบริการ 
  ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง

เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  การรักษาขอมูลของลูกคา 

  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคา

หรือจากผูมีอํานาจของกลุมบริษัท ฯ  กอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของตามบท

บังคับของกฎหมาย 

 คูแขง : บริษัท ฯ  สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาดหรือ

กําหนดใหคูคาตองขายสินคาของบริษัท ฯ  เทานั้นและไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคา โดยใชวิธีการใดๆใหไดมาซึ่ง

ขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม 

 คูคาและเจาหนี้ : การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ ตองไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท ฯ  หรือขัด

ตอกฎหมายใดๆ มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา การคัดเลือกคูคาตอง

ทําอยางยุติธรรม ทั้งนี้บริษัท ฯ  ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับลูกคา 

 บริษัท ฯ  ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญในการชําระคืนเงินตน ดอกเบ้ีย และ

การดูแลหลักประกัน 

 สังคม: บริษัท ฯ  มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

 

5.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชการเงินที่เช่ือถือไดอยางครบถวนเพียงพอ สมํ่าเสมอ

และทันเวลา โดยเผยแพรในรูปแบบตางๆ ผานทางเว็บไซตของบริษัท ฯ   และส่ือมวลชนตางๆ 

 

บริษัทฯ  จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนประสานงานระหวางบริษัท ฯ  กับผูถือหุน นักวิเคราะห

หลักทรัพย และผูเก่ียวของ 

 

บริษัทฯ  ใหความสําคัญและมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งดานการเงินและไมใชการเงินที่ถูกตอง เช่ือถือได อยาง

ครบถวน สมํ่าเสมอ ทั่วถึง เพียงพอและทันเวลา โดยการเปดเผยขอมูลสารสนเทศไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่

เก่ียวของ อยางเครงครัด  
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ทั้งนี้ บริษัทฯ  ไดจัดต้ังและมอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธ เปนตัวแทนประสานงานระหวางบริษัท ฯ  กับผูถือหุน 

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเก่ียวของ อยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดรายงานสารสนเทศผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซต www.set.or.th รวมทั้งรายงานสารสนเทศ

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว และขอมูลในรูปแบบ

ตางๆ ของบริษัท ฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซต www.ps.co.th หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (Investor 

Relations) 

นอกจากนี้ ในป 2551 ที่ผานมา ฝายนักลงทุนสัมพันธไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใหผูถือหุน นักวิเคราะห

หลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ดังนี้  

• เผยแพรขาวสารเปนรายปและรายไตรมาส เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบแสดงรายการ ขอมูล

ประจําป (Form 56-1) แจงประชุมผูถือหุนมติ - รายงานการประชุมผูถือหุน รวมถึงจดหมายแจงใหผูถือ

หุนเสนอวาระ และ/หรือ ชื่อบุคคลท่ีไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ 

เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาอยางนอย 3 - 4 เดือน

กอนวันประชุมผูถือหุน สารสนเทศแจงตลาดหลักทรัพยฯ เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะหนัก

ลงทุน เอกสารสําหรับ Company Visit / Roadshow Presentation เปนตน ผานทางเว็บไซต 

www.ps.co.th หัวขอนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)  

• จัดประชุมนักวิเคราะหนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส 

ปละ 4 คร้ัง เพื่อแถลงวิสัยทัศน และแผนธุรกิจประจําป รวมถึงแถลงผลประกอบการประจําป ปละ 1 

คร้ัง ภายหลังจากท่ีไดนําสงงบการเงินและรายงานวิเคราะหผลการดําเนินงาน (Operating Results) 

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลว  

• จัดทํา / แจงขาวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจําป และผลประกอบการของบริษัทฯ ใหกับ

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจ เปนรายเดือนและรายไตรมาส  

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

โทรศัพท (Conference Call) กับผูบริหารระดับสูง เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และแผนธุรกิจ 

ขอมูลดานการเงิน (ที่ผานการสอบตรวจ/สอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแจงตอ ตลท. และ 

กลต. แลว) ขอมูลที่ไมใชการเงิน และความคืบหนาดานการดําเนินการโครงการตางๆ ของบริษัทฯ 

รวมทั้งอาจมีการแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจ อยางสม่ําเสมอ โดยท้ังป 2551 มี Company Visit 50 

คร้ัง และมี Conference Call 12 คร้ัง 

• นําคณะนักวิเคราะหหลักทรัพย และนักลงทุนเย่ียมชมโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

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

System ที่ทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย รวมทั้ง เย่ียมชมโครงการตางๆ ทั้งที่เปนโครงการบานเด่ียว บาน

ทาวนเฮาส และคอนโดมิเนียม  

• รวมงาน Roadshow ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตามคําเชิญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และ/หรือ บริษัท ฯ  หลักทรัพยตางๆ เพื่อใหขอมูล ตอบขอซักถาม รวมถึงแลกเปล่ียนมุมมองธุรกิจ ของ
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• เปดโอกาสใหสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ วารสาร และออกรายการโทรทัศน  

• เขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ เพื่อจะได

นํามาพัฒนางานดานนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ฯ   

ทั้งนี้ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และผูเก่ียวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ดาน

ขอมูลการลงทุนไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ ทาง Email: ir@ps.co.th  หมายเลขโทรศัพท (66) 2298 0101 ตอ 1863 หรือ

แฟกซ 02 – 298-0788 

 

6 . การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ฯ  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน 

การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของและการบริหารความเส่ียง  

 
 6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 บริษัท ฯ  กําหนดใหมีการสอบทานและรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผูบริหารที่รับผิดชอบ และ

ใหมีการตรวจสอบภายในโดยฝายตรวจสอบภายในที่จัดต้ังเปนอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัท ฯ  ใหมีความม่ันใจวา ผูบริหารและพนักงาน ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 

รวมทั้งคูมือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัท ฯ  อยางเครงครัด โดยการดําเนินการตางๆ อยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 6.2 การบริหารความเส่ียง  
 บริษัท ฯ  มีนโยบายที่จะบริหารความเส่ียงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัท ฯ   โดยพิจารณาจากท้ังปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกใหมีความเส่ียงคงเหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได โดยฝายบริหารของบริษัท ฯ  ได

กําหนดใหมีการสอบทานปจจัยความเส่ียงในทุกๆ ดานอยางสมํ่าเสมอ ครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงกลยุทธ ความเส่ียงทาง

การเงิน การบริหารการกอสราง และความเส่ียงดานการปฏิบัติงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเก่ียวกับ

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาผลกระทบ 

การกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล ทั้งนี้ 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนผูใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางและ/หรือนโยบายในการกํากับดูแลเก่ียวกับ

ความเส่ียงที่สําคัญ 

 

7. ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
บริษัท ฯ  มีเจตนารมณที่ชัดเจนท่ีจะเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีมาตรฐานความประพฤติ เปนแนวทาง

เดียวกันภายใตสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัท ฯ  จึงไดประกาศ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ

ในการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณดวยความเขาใจ ยอมรับ และศรัทธา 
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10. การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอกับระดับความเส่ียง และเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของการปฏิบัติงาน 

 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ไดกําหนดใหมีวาระหลัก เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ เหมาะสมตอการควบคุมภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการ เพ่ือใหมีการแกไข 

และ/หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม เพียงพอ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายใน เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวาการควบคุม

ภายในของบริษัทไดรับการจัดการในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ ดังนี้ 

10.1  สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน 

 บริษัทมีสภาพแวดลอมและโครงสรางขององคกรที่เอื้ออํานวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่บริษัทฯ 

มุงหวัง ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท มีการจัดโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยใหฝายจัดการสามารถดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการไดใหความสําคัญตอความซื่อสัตย สุจริต และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยในป 

2549 บริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน 

10.2  การประเมินความเส่ียง 

 บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น ซึ่งมีหนาท่ีใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกําหนดกรอบ 

และแนวทางใหมีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอยางเปนระบบ คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดใหความสําคัญ

กับการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดใหมีการประเมินปจจัยความเส่ียง และระบบปองกันตามความจําเปน เพื่อลด

ผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีการเชิญตัวแทนจาก

สายการปฏิบัติงานแตละสายงาน มานําเสนอส่ิงท่ีไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ไดรับฟงถึงปญหา หรือขอขัดของในการปฏิบัติ ตลอดจนใหขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในป 

2550 และป 2551 ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังส้ิน 10 คร้ัง และ 9 คร้ัง ตามลําดับ 

10.3  กิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองคกร (Balanced Scorecard) และ

ดัชนีวัดความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เปนเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบงแยกหนาที่

ความรับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  บริษัทไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งใชเปนกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปองกัน และลดความเส่ียงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

จากกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดจัดทําระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพ่ือ
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10.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเน่ือง  โดยจัดใหมีระบบขอมูล และชองทางการ

ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคกร อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถวน ถูกตอง และทันเวลา เพียงพอที่จะ

ใชในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น   ระบบดานการส่ือสารภายในน้ัน  บริษัทไดใหขอมูลขาวสาร

ที่จําเปนตอการดําเนินงานที่เพียงพอ และทันตอเหตุการณ โดยพนักงานทุกคนไดรับขอมูลขาวสารผานระบบ Intranet ของ

บริษัท  ระบบการส่ือสารกับบุคคลหรือองคกรภายนอกน้ัน  บริษัทมีระบบการติดตอส่ือสารที่มีการใหขอมูลขาวสารอยาง

เพียงพอ  รวมทั้งจัดสงรายงานการดําเนินงานใหสถาบันตางๆ ตามกฎระเบียบท่ีบริษัทถือปฏิบัติ ตามกําหนดเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 บริษัทมีระบบควบคุมการรับสง หรือนําขอมูลเขาสูระบบ มีการแบงแยกงานและกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และ

อํานาจของบุคลากรและหนวยงานที่เก่ียวของกับสารสนเทศการส่ือสารอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดสิทธิ์ในการ

เขาถึงขอมูล ไดเฉพาะผูมีหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้น 

10.5 การติดตามประเมินผล 

 บริษัทมีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ  มีฝายตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว 
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11. รายการระหวางกัน 

บริษัทฯ  อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปนไป
ตามมาตรฐานบัญชี  เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในกรณีที่เปนรายการท่ีเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะกําหนด
กรอบของรายการดังกลาวใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และจะนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พิจารณาอนุมัติกรอบของรายการดังกลาวเพื่อใหฝายจัดการสามารถดําเนินการทํารายการดังกลาวตามกรอบที่กําหนดตอไป 

อยางไรก็ตาม  หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน  บริษัทฯ  จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
เกิดขึ้น  บริษัทฯ  จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู  ความชํานาญพิเศษ  เชน  ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปน
อิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษ  จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูถือหุน  แลวแตกรณี  เพ่ือใหมีความม่ันใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย  หรือ
ถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ  หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  แตเปนการทํารายการท่ีบริษัทฯ  ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผู
ถือหุนทุกราย 

สําหรับรอบระยะบัญชี ส้ินสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม   2551 , 2550  และ 2549 บริษัทฯ  มีรายการระหวางกัน  กับ
บุคคลที่เก่ียวของ  ดังนี้  
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บุคคลทีเ่กี่ยวของ ความสัมพันธกบับริษัทฯ 
ลักษณะของรายการ
และความจําเปน 

มูลคาของรายการระหวางกัน   (ลาน
บาท) 

เงื่อนไข/นโยบายราคา 

ณ 31 ธ.ค. 

2549 

ณ 31 ธ.ค. 

2550 

ณ 31 ธ.ค. 

2551 

 

รายการที่ 1 

นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ 2 

นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ใน

อาคารหลักสี่พลาซา ชั้น 

10 ซึ่งเปนกรรมสทิธิ์ของ

นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ตั้งสํานักงานใหญของ

บริษัทฯ  

 

 

 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ใน

อาคารหลักสี่พลาซา ชั้น 

10  ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์

ของนายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ เพื่อใชเปน

ที่ตั้งสํานักงานใหญของ

บริษัทยอย (บริษทั เกสร

กอสราง จํากัด) 

 

2.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06 

 

2.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

สัญญาเชาและบริการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจะเรียก

เก็บคาเชา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549  ใน

อัตราเดือนละ 146,008.80 บาท  และ เดือนตุลาคม 2549 

เปนตนไป คาเชาอัตราเดือนละ 255,348 บาท พื้นที่ 851.16 

โดยอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาวเปนอัตราคาเชาและ

คาบริการที่ใกลเคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม

แตกตางจากที่บริษัทฯ เขาทํากับบคุคลภายนอก โดยเทียบกับ

อัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ เชากับผูใหเชาราย

อื่น ซึง่สัญญาดังกลาวหมดสัญญาในวันที่ 31  สิงหาคม 2550  

สัญญาเชาและสญัญาบริการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจะ

เรียกเกบ็คาเชาในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 เปนตนไป โดยอตัราคาเชา

และคาบริการดังกลาวเปนอัตราคาเชาและคาบริการที่

ใกลเคียงกบัราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากที่

บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราคาเชา

พื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ เชากบัผูใหเชารายอื่น ซึ่งสัญญา

ดังกลาวหมดสัญญาในวันที่ 30  กนัยายน 2549  
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บุคคลทีเ่กี่ยวของ ความสัมพันธกบับริษัทฯ 
ลักษณะของรายการ
และความจําเปน 

มูลคาของรายการระหวางกัน   (ลาน
บาท) 

เงื่อนไข/นโยบายราคา 

ณ 31 ธ.ค. 

2549 

ณ 31 ธ.ค. 

2550 

ณ 31 ธ.ค. 

2551 

 

รายการที่ 3 

นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผูถือ

หุนของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ เชาพื้นที่ใน

อาคารหลักสี่พลาซา ชั้น 

10 ซึ่งเปนกรรมสทิธิ์ของ

นายทองมา วิจิตร

พงศพันธุ เพื่อใชเปน

ศูนยฝกอบรมสวนกลาง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเชาและบริการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยจะเรียก

เก็บคาเชา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 –  1 ตุลาคม 2553  ใน

อัตราเดือนละ 127,674.0 บาท พื้นที่ 425.58 โดยอัตราคาเชา

และคาบริการดังกลาวเปนอัตราคาเชาและคาบริการที่

ใกลเคียงกบัราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากที่

บริษัทฯ เขาทํากบับุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราคาเชา

พื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ เชากับผูใหเชารายอื่น  
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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 

 
รายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน    วันที่รายงาน   สําหรับปส้ินสุด 

นายสันติ  พงศเจริญทิพย 4623 22 ก.พ. 2550 31 ธ.ค. 2549 

นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ 3731 19 ก.พ. 2551 31 ธ.ค. 2550 

นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ 3731 18 ก.พ. 2552 31 ธ.ค. 2551 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนทุกทานสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

 
จากรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) ซึ่งไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับ

ปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549, 2550 และ 2551 มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย งบดุล งบกําไร

ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และไดใหขอมูลสําหรับงบการเงินป 2550 ที่ปรับปรุงใหม ไวดังนี้ “ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 24 งบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงใหม  เน่ืองจาก

บริษัทไดปฏิบัติตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 2 ฉบับ (IAS ฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได” และ IAS ฉบับ

ที่ 19 “ผลประโยขนพนักงาน”) ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใชในการปรับปรุงงบการเงินสําหรับป 2550 ใหม และ

ขาพเจาเห็นวา รายการปรับปรุงดังกลาวของบริษัทมีความเหมาะสมไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว” 
 

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  
 

 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดวย 

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

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

งบการเงินป 2551 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 - วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (งบการเงินรวม) 
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งบดุล                                                                                                                                      (หนวย: พันบาท) 

 

งบดุล 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่  31  ธนัวาคม 

2549 2550 (ปรับปรุงใหม) 2551 

จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ  

สินทรัพย            

สินทรัพยหมุนเวยีน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 401,848 4.3 1,027,212 9.3      1,526,168  9.4 

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย            

เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 46,613 0.5 54,491 0.5             3,424  0 

ลูกหนี้คางวดคางชําระ 11,513 0.1 15,138 0.1           38,317  0.2 

อสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนา 7,358,526 78.4 8,194,038 73.8    12,621,939  77.5 

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน  91,072 1 61,229 0.6           99,055  0.6 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 72,932 0.8 164,512 1.5         138,157  0.9 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,982,504 85 9,516,620 85.8    14,427,060  88.6 

สินทรัพยไมหมุนเวียน            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,201,576 12.8 1,314,136 11.8      1,505,914  9.2 

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 127,830 1.4 127,829 1.2         127,830  0.8 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -* -* 48,553 0.4         116,963  0.7 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 74,244 0.8 87,851 0.8         114,501  0.7 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,403,650 15 1,578,369 14.2 1,865,208 11.4 

รวมสินทรัพย 9,386,154 100 11,094,989 100 16,292,268 100 

หมายเหตุ * สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงไมไดแสดงรายการ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี 
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งบดุล (ตอ) 
                                                                                                                             (หนวย: พันบาท) 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2549 2550 (ปรับปรุงใหม) 2551 

 จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ   จํานวน   รอยละ  

หนี้สินหมุนเวียน            

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน 317,248 3.4       -                 -        1,993,108         12.2  

เจาหนี้การคา 437,336 4.7 600,048 5.4         535,505           3.3  

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน 207,935 2.2 233,760 2.1         300,686          1.8  

เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 220,875 2.4 10 0                    -   -  

หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป                -               -        -                 -           400,000           2.5  

เงินมัดจําลูกคา 166,581 1.8 346,755 3.1         819,156          5.0  

ภาษีเงินไดคางจาย 88,909 0.9 148,271 1.3         405,944           2.5  

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 118,301 1.3 319,278 2.9         490,385           3.0  

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 1,557,185 16.6 1,648,122  14.8     4,944,784  30.3 

หนี้สินไมหมุนเวยีน            

เงินกูยืมระยะยาว 491,397 5.2 219,265 2.0 606,657 3.7 

หุนกูระยะยาว - - 1,000,000 9 600,000 3.7 

สํารองผลประโยชนระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน -* -* 21,293 0.2 30,841 0.2 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 491,397 5.2 1,240,558  11.2      1,237,498  7.6 

รวมหนี้สนิ 2,048,582 21.8 

   

2,888,680  26.0 

   

6,182,282  37.9 

หมายเหตุ * สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงไมไดแสดงรายการ สํารองผลประโยชนระยะยาว

อื่นๆ ของพนักงาน 
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2549 2550 (ปรับปรุงใหม) 2551 

 จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ   จํานวน   รอยละ  

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน              

ทุนจดทะเบียน  2,232,500 23.8 2,255,753 20.3 2,255,753 

   

13.8  

              

รวมทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 2,173,850 23.2 2,180,178        19.7  2,191,394        13.5  

สวนเกินมูลคาหุน 1,361,595 14.5 1,361,595        12.3  1,361,595         8.4  

กําไรสะสม             

- สํารองตามกฎหมาย 223,250     2.4  225,576          2.0  225,576          1.4  

- ที่ยังไมไดจัดสรร 3,578,845    38.1      4,438,886         40.0      6,331,245         38.8  

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 7,337,540    78.2  

   

8,206,235  

   

74.0  

   

10,109,810  

   

62.1  

สวนของผูถือหุนสวนนอย          32      0.0  74       0.0                176        0.0  

 รวมสวนของผูถอืหุน  

 

7,337,572.    78.2       8,206,309         74.0    10,109,986         62.1  

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน  9,386,154   100.0     11,094,989       100.0    16,292,268       100.0  
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งบกําไรขาดทนุ 

                                                                                                                                           (หนวย: พันบาท) 

งบกําไรขาดทนุ 

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2549 2550 (ปรับปรุงใหม) 2551 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  

รายได             

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย๑ 8,181,061 99.7   9,054,964  99.6  12,968,506  99.5 

รายไดอื่น 22,746 0.3        37,803  0.4         65,094  0.5 

รวมรายได 8,203,807 100   9,092,767  100.0  13,033,600          100.0  

คาใชจาย             

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 5,548,373 67.6   5,918,971  65.1    8,085,647  62.0 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,030,164๒ 12.6   1,529,903  16.9    1,887,063  14.5 

รวมคาใชจาย 6,578,537 80.2   7,448,874  82.0    9,972,710            76.5  

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,625,270 19.8   1,643,893  18.0    3,060,890            23.5  

ดอกเบ้ียจาย 47,231 0.6        47,868  0.5         28,199  0.2 

ภาษีเงินได 274,731๓ 3.3      293,940  3.2       659,323  5.1 

กําไรหลังหักภาษีเงินได 1,303,308 15.9   1,302,085  14.3    2,373,368            18.2  

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย           (24) 0            (72) 0             (102) 0 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 1,303,284 15.9     1,302,013  

   

14.3  

   

2,373,266  

   

18.2  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  

(มูลคาหุนละ 1 บาท) 0.6              0.60                1.08    

หมายเหตุ   ๑ ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ใหแสดงรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน โดยไมรวมรายไดท่ี

เก่ียวเน่ืองจากการขาย เชน รายไดจากการยกเลิกสัญญา รายไดจากการเปล่ียนสัญญา เปนตน  และไดจัดประเภทรายไดดังกลาวไวรวมเปนรายได

อ่ืน ดังน้ันบริษัทฯ โดยฝายบริหารจึงไดจัดประเภทรายไดป  2549 และ 2550 ใหมดวย เพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบ 

๒  สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นคาใชจายในการขายและบริหาร จึงไมไดรวม

คาใชจายสํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน 

 ๓ สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นภาษีเงินไดที่ปรากฎเปนคาใชจายจะคํานวณตาม

เกณฑภาษีเงินไดปรกติ 
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งบกระแสเงินสด  
                                                                                                                                (หนวย: พันบาท) 

งบกระแสเงินสด 
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 
(ปรับปรุงใหม) 

2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสําหรับป 1,303,284      1,302,085        2,373,368  

รายการปรับปรุง       

คาเผ่ือการลดมูลคาของอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 1,291           22,088           108,359  

คาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณ 1,896                  712               (628) 

หนี้สงสัยจะสูญ 333               6,204             (8,860) 

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 122,043      154,691.00           189,835  

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ  (2,619)              2,226             (1,321) 

สํารองผลประโยชนระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน -๑              7,031               9,548  

ดอกเบ้ียจาย 47,231             47,868             28,199  

ภาษีเงินได 274,731๒          293,940           659,323  

รวม 1,748,214       1,836,845        3,357,823  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ินดําเนินงาน       

ลูกหนี้คางวดคางชําระ  (3,781)            (3,625)          (23,179) 

อสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนา  (542,040)        (953,875)     (4,459,118) 

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน 112,444             27,943           (28,966) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (28,294)          (95,883)            26,354  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (25,902)          (21,403)          (35,746) 

เจาหนี้การคา 92,207           162,713           (64,543) 

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน 207,935             25,826             66,925  

เงินมัดจําจากลูกคา  (122,410)          180,174           472,402  

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 39,384           182,795           171,107  

จายภาษีเงินได  (422,046)        (273,746)        (470,060) 

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมดําเนินงาน       1,055,711        1,067,764         (987,001) 

 

หมายเหตุ ๑  สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงไมไดแสดงรายการ สํารองผลประโยชนระยะยาว

อื่นๆ ของพนักงาน 

 ๒ สําหรับงบการเงินป 2549 ไมไดจัดทําแบบปรับปรุงใหม เพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้นภาษีเงินไดที่ปรากฎเปนคาใชจายจะคํานวณตาม

เกณฑภาษีเงินไดปรกติ 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 
 

     (หนวย: พันบาท) 
งบกระแสเงินสด รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 
(ปรับปรุงใหม) 

2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงินลดลง (เพิ่มข้ึน)              (795)            (7,878)            51,067  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน  (175,762)        (152,497)        (394,953) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 8,572               3,067             23,140  

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน        (167,985)        (157,308)        (320,746) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง)  (353,628)        (317,248)       1,993,108  

เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว 1,681,730           317,012        1,804,910  

เงินรับจากการหุนกูระยะยาว -       1,000,000  - 

เงินสดรับจากการเพิ่มข้ึนของทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวสุทธิ 

    จากคาใชจายที่เก่ียวของ 153,156  

   

6,328  

   

11,216  

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว  (2,619,085)        (810,009)     (1,417,528) 

ชําระคืนหุนกู  (300,000) -   

เงินลงทุนของผูถอืหุนสวนนอย 1  -                   75  

จายดอกเบ้ีย  (92,974)          (46,375)        (104,097) 

จายเงินปนผล  (388,756)        (434,770)        (480,907) 

จายเงินปนผลผูถือหุนสวนนอยในบรษิัทยอย -                 (30) - 

เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,919,556)        (285,092)       1,806,777  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ  (1,031,830)          625,364           498,956  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,433,678           401,848        1,027,212  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด          401,848        1,027,212        1,526,168  
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะทางการเงิน 
 

 หนวย 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550 
ปรับปรุงใหม 

31 ธ.ค. 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา                 5.1                    5.8                 2.9  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา                 0.3                    0.7                 0.3  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา                 0.5                    0.7  -              0.3  

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา            847.2               679.5            485.2  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน                 0.4                    0.5                 0.7  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา                 0.8                    0.8                 0.8  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน            458.5               473.0            463.4  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา               11.2                    8.0                 9.7  

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน               32.1                 45.0               37.2  

Cash cycle วัน            426.8               428.5            427.0  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)     

อัตรากําไรข้ันตน  รอยละ 31.9 34.6 37.7 

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 19.9 18.2 23.6 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 65.0 65.0 -32.2 

อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 15.9 14.3 18.2 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ 19.2 16.8 25.9 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 13.6 12.7 17.3 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 119.4 108.0 179.1 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย  รอยละ 85.3 88.8 95.2 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา                 0.3                 0.35                 0.6  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (คํานวณจากกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงาน) 

(กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน +  ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี)/ ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงานและการลงทุน  

เทา 15.3  21.8 -2.9 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (คํานวณจากกําไรกอนดอกเบี้ย
จาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย) 
(กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย) 
/ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงานและการลงทุน  

เทา 19.5 27.9 31.2 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน + ดอกเบ้ีย
จายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจายลงทุน+ซ้ือสินทรัพย+
เงินปนผลจาย)  

เทา 0.3  0.7 -0.7 

อัตราการจายเงินปนผล รอยละ 33.4  37.9  n/a 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 

ในการอานคําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควร

ศึกษาขอมูลทางการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการตรวจสอบแลว รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและ

ขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย ขอมูลทางการเงิน

ที่แสดงไวในตารางภายใตหัวขอนี้ เปนขอมูลภายใตงบการเงินรวม การวิเคราะหอัตราและมูลคา รวมทั้งขอมูลโดยเฉล่ียใน

งบดุล เปนการคํานวณจากงบดุลรายป 

 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีแนวทางใหบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

จะตองจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) โดย

บริษัทที่อยูในดัชนี “SET50” จะตองเร่ิมบังคับใชภายในป 2554 ฝายบริหารไดพิจารณาแลววามาตรฐานการบัญชีที่แตกตาง

กันหรือที่ยังไมมีผลบังคับ ระหวางมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

(IFRS บางฉบับยังยึดตามมาตรฐานเดิมที่ออกโดย IAS) และคอนขางมีผลกระทบตองบการเงิน คือ การบัญชีที่เก่ียวกับภาษี

เงินได และเร่ืองผลประโยชนพนักงาน  ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบตองบการเงินที่จะตองใชเพ่ือการเปรียบเทียบในอนาคต 

และยอดสะสมของผลกระทบจะเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลา  ฝายบริหารจึงพิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให

สอดคลองกับ IFRS ในสองหัวขอดังกลาว  โดยสรุปผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ

มีผลดังนี้ 

รายการที่ไดรับผลกระทบ 

ป 2550 ป 2551 

ลานบาท รอยละที่เพิ่มขึ้น ลานบาท รอยละที่เพิ่มขึ้น 

สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 

(สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี) 

48.6 

 

0.4 

 

117.0 

 

0.7 

 

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 

(สํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน) 

21.3 

 

0.7 

 

30.8 

 

0.5 

 

สวนของผูถือหุน  เพิ่มขึ้น 27.3 0.3 86.1 0.9 

กําไรสุทธิ  เพิ่มขึ้น 32.1 2.5 58.9 2.5 

กําไรตอหุน เพิ่มขึ้น (มูลคาหุนละ 1 บาท) 0.02  0.03  

โปรดอานหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้เพ่ิมเติม 

ขอ   3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  - ขอยอย (ฏ) ผลประโยชนพนักงาน (ฒ) ภาษีเงินได 

ขอ 11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

ขอ 14 สํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน  

ขอ 24 เร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
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12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 
0ภาพรวมผลการดําเนนิงานทีผ่านมา  
 

บริษัทฯ เปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอกชนประเภทบานเด่ียว บานทาวนเฮาสและอาคารชุด และถือ

เปนผูนําตลาดบานทาวนเฮาสสําหรับผูที่มีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง บริษัทฯเปนหนึ่งในผูประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพียงไมก่ีรายที่มีการบริหารจัดงานการกอสรางดวยตัวเอง ทําใหสามารถบริหารตนทุนการกอสรางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการกอสราง  ทําให บริษัทฯ สามารถใชกลยุทธทางดาน

ราคาในการกําหนดราคาขายที่อยูอาศัยที่บริษัทฯ สรางดวยตนทุนที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น เม่ือเทียบกับที่อยูอาศัยใน

รูปแบบ ขนาด และทําเลที่ใกลเคียงกัน 
หนวย : ลานบาท 

 สําหรับป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2548 2549 
เพิ่ม(ลด)
รอยละ 

2550 
เพิ่ม(ลด)
รอยละ 

2550 
(ปรับปรุง
ใหม) 

2551 
เพิ่ม(ลด)
รอยละ 

ยอดจองซ้ือใหมสุทธ ิ 7,515.8 7,148.7 (4.9) 13,645.7 90.9 13,645.7 16,188.0 18.6 

รายไดรวม 7,634.9 8,203.8 7.5 9,092.8 10.8 9,092.8 13,033.6 43.3 

กําไรสุทธ ิ 1,272.4 1,303.3 2.4 1,269.9 (2.6) 1,302.1 2,373.4 82.3 
 

บริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม รอยละ 7.5  รอยละ 10.8 และรอยละ 43.3 ในป 2549 2550  และ 2551 

ตามลําดับโดยมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเปนรายไดหลัก  คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99.5 รอยละ 99.4 รอย

ละ 99.6  และรอยละ 99.5 ของรายไดรวม ในป 2548  2549  2550  และ 2551 ตามลําดับ  การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย เปนผลจากการขยายโครงการอยางตอเนื่อง และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ทําใหบริษัทฯ สามารถโอนบาน

ใหกับลูกคาไดเร็วขึ้น 

 

บริษัทฯ มีอัตราการเพิ่ม(ลด)ของกําไรสุทธิในป 2549  และ 2550  เทากับ รอยละ 2.4  และ (2.6) ตามลําดับ กําไร

สุทธิชะลอตัวลงในชวงป 2549 และ 2550 ถึงแมวารายไดรวมจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

ในอัตราที่สูงกวารายได โดยที่บริษัทฯอยูในชวงขยายโครงการ ซึ่งตองใชคาใชจายในการขายและบริหารบางสวนไปกอน โดย

ที่ยังรับรูรายไดไมได คือในป 2549 มีคาใชจายในสวนพนักงานเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกวารายไดมาก เพื่อเตรียมเปดโครงการ

ในชวงปลายป  2549 และตนป 2550  และในป 2550 มีคาใชจายในสวนคาโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่

เพิ่มขึ้น แตผลของการใชจายไปทําใหบริษัทมียอดจองซื้อใหม เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 91  

 

สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เทากับ 2,373.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 82.3 เปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น

ดังกลาวขางตน และจากมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในสวนของภาคอสังหาริมทรัพย โดยลดอัตรา

ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เหลือรอยละ 0.11 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 

29 มีนาคม 2551 
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1รายไดรวมของบริษัทฯ 
หนวย : ลานบาท 

  สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

  2549 2550 2551 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย             

       บานทาวนเฮาส(1)- BOI  2,021.1 24.6 2,612.1 28.7 2,345.0  18.0  

       บานทาวนเฮาส(1)-ไมได BOI 2,819.7 34.4 2,690.2 29.6 5,289.8  40.6  

   บานทาวนเฮาส(1) รวม 4,840.8 59 5,302.3 58.3 7,634.8  58.6  

   บานเดี่ยว 3,309.1 40.4 3,735.7 41.1 4,788.6  36.7  

   อาคารชุด - - 17.0 0.2 539.1  4.1  

   ที่ดินเปลา 2.2 0 - - 6.0  0.1  

รวมรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย 8,152.1 99.4 9,055.0 99.6 12,968.5  99.5  

รายไดอ่ืน             
รายไดที่เก่ียวเนื่องจากการขาย

อสังหาริมทรัพย(2) 28.9 0.3 32.6 0.3 44  0.3  

   อื่น ๆ (3)   22.8 0.3 5.2 0.1 21  0.2  

รายไดรวม 8,203.8 100 9,092.8 100 
  

13,033.6  
  

100.0  

หมายเหตุ  ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ใหแสดงรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเทานั้น โดยไมรวม

รายไดที่เก่ียวเนื่องจากการขาย เชน รายไดจากการยกเลิกสัญญา รายไดจากการเปล่ียนสัญญา เปนตน  และไดจัดประเภทรายได

ดังกลาวไวรวมเปนรายไดอื่น ดังนั้นบริษัทฯ โดยฝายบริหารจึงไดจัดประเภทรายไดป  2549 และ 2550 ใหมดวย เพื่อเปนประโยชนใน

การเปรียบเทียบ 

(1)  รายไดจากการขายบานทาวนเฮาส รวมรายไดจากการขายบานแฝด และอาคารพาณิชย 

(2)  ไดแกเงินที่ไดจากการยกเลิกสัญญาและการเปล่ียนแปลงสัญญาจะซ้ือจะขายที่อยูอาศัย  

(3) ไดแกเงินที่ไดจากการ การขายทรัพยสิน คาเชา ดอกเบ้ีย และรายไดอื่น 

ที่มา :  ขอมูลบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ มีรายไดรวมใน ป 2549 จํานวน  8,203.8  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2548  เทากับ 568.9  ลานบาท หรือ

รอยละ 7.5  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาส โดยในป 2549  บริษัท

มีรายไดจากโครงการบานทาวนเฮาสเพิ่มขึ้นจํานวน 584.9 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 13.7  โดยบริษัทฯ มีรายได

จากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI จํานวน 2,021.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เทากับ 107.8  

ลานบาท หรือรอยละ  5.6  เน่ืองจากในป 2549  บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมของบานพฤกษาอยางตอเนื่องโดยยังคงเนน

การดําเนินโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI ซึ่งกําหนดราคาขายไมเกิน 600,000 บาท เพื่อ
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ตอบสนองความตองการของลูกคาระดับลาง  ประกอบกับบริษัทฯสามารถควบคุมขั้นตอนการกอสรางบานใหแลวเสร็จใน

ระยะเวลา 3-4 เดือน ทําใหบริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสประเภทดังกลาวในโครงการตาง ๆ ไดเพ่ิมขึ้น   

บริษัทฯ มีรายไดจากโครงการบานเด่ียวจํานวน  3,309.1 ลานบาท  อยูในระดับเดียวกันเม่ือเทียบกับปกอนหนา 

สําหรับป  2550  รายไดรวมของบริษัท ในชวงท่ีผานมาน้ันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีรายไดรวม  

9,092.8  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2549  เทากับ 889.0  ลานบาท หรือรอยละ 10.8 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของรายไดสวนใหญเปน

การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสและบานเด่ียว  โดยในป 2550  บริษัทมีรายไดจากโครงการบาน

ทาวนเฮาสเพ่ิมขึ้นจํานวน 461.5  ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมรอยละ 9.5  โดย บริษัทฯ มีรายไดจากการขายบาน

ทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI เพ่ิมขึ้น 591.0 ลานบาท หรือรอยละ 29.2  เน่ืองจากในป 2550  บริษัทฯ ได

เปดตัวโครงการใหมของบานพฤกษาอยางตอเนื่อง โดยยังคงเนนการดําเนินโครงการบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน BOI ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดเร่ิมพัฒนาโครงการ พฤกษาวิลล และ เดอะคอนเนค มากขึ้นในชวงครึ่งปหลัง 2550 

ซึ่งจะสงผลใหรายไดจากการขายบานทาวนเฮาส – non BOI สูงขึ้นในอนาคต 

รายไดโครงการบานเด่ียวก็เพิ่มขึ้นจํานวน 426.5  ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 12.9   การเปดตัวของโครงการ

รูปแบบใหมในสวนของบานเด่ียว ในโครงการพฤกษาวิลเลจ ไดรับการตอบรับที่ดี และในขณะที่บริษัทเร่ิมรับรูรายไดจาก

อาคารชุดซึ่งเปนผลิตภัณฑใหม 17 ลานบาท   

สําหรับป 2551 รายไดรวมของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน  13,033.6  ลาน

บาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 43.3 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของรายไดสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายบานทาวนเฮาสและบาน

เด่ียว โดยรายไดจากโครงการบานทาวนเฮาสเพิ่มขึ้นจํานวน 2,332.5 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 44.0  โดย

รายไดจากการขายบานทาวนเฮาสที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI ลดลง (267.1) ลานบาท หรือรอยละ (10.2) เน่ืองจาก

ลูกคาระดับลางเร่ิมไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้น ธนาคารเร่ิมชะลอการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคา และตนทุนคา

กอสรางที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทไมสามารถควบคุมราคาขายใหขายไดตามเกณฑที่ BOI กําหนด สวนรายไดจากการขายบาน

ทาวนเฮาสที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (Non-BOI) เพิ่มขึ้น 2,599.6 ลานบาท หรือรอยละ 96.6 โดยโครงการพฤกษา

วิลล และ เดอะคอนเนค ซึ่งจับกลุมลูกคาทาวนเฮาสที่มีราคาสูงขึ้น ระดับรายไดของลูกคาก็เปนกลุมที่สูงขึ้น ที่มีการทยอย

เปดโครงการในชวงคร่ึงปหลัง ป 2550 ตอเนื่องตลอดทั้งป 2551 ทําใหบริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์บานทาวนเฮาสในตรา

ผลิตภัณฑดังกลาวในโครงการตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 

รายไดโครงการบานเด่ียวก็เพิ่มขึ้นจํานวน 1,052.9 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.2 โดยรายไดจาก

บานเด่ียวชะลอตัวลงเล็กนอยในไตรมาสแรก แตฟนตัวไดดีขึ้นมากในสามไตรมาสหลัง จากการเปดโครงการใหมอยาง

ตอเนื่อง 

รายไดโครงการอาคารชุดก็เพ่ิมขึ้นจํานวน 522.1 ลาน โดยบริษัทไดเร่ิมโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดภายใตตรา

ผลิตภัณฑ .” ไอวี่ “ และ “ เดอะ ซิ๊ด ” ในเดือนสุดทายของป เปนการเร่ิมเขาสูตลาดอาคารชุดอยางเต็มรูปแบบ ภายหลังจาก

การไดรับการตอบรับจากลูกคาในดานการจองซ้ืออยางคึกคัก  และปนี้บริษัทสามารถเร่ิมสงมอบอาคารชุดใหกับลูกคาได 

แนวโนมรายไดของบริษัทคาดวาจะยังเติบโตตอเนื่อง เน่ืองจากยอดจองซื้อใหมในปที่ผานมาที่รอสงมอบสูงขึ้นกวา

ปกอน โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชุดที่บริษัทอยูระหวางการกอสรางอีก 5 โครงการ ประกอบกับการเตรียมเปดโครงการ

ใหมของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบลูกคาในทาํเลใหมๆ พิสูจนแลววาประสบความสําเร็จไปไดดวยดี  อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโนมถดถอย มีอัตราการเลิกจางงานที่สูงขึ้น  ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะมีกําลังซื้อ

ลดลง จึงอาจจะสงผลใหรายไดของบริษัทไมสามารถเติบโตไดตามที่คาด  
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คาใชจาย 
 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  
 

ในป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 5,548.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 575.6 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.6 จากป 2548 การเพ่ิมขึ้นของตนทุนขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวสอดคลองกับอัตราการ

เจริญเติบโตของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของของตนทุนขายอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นมี

สาเหตุหลักจากการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องของราคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน  สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ

ลดลงจากรอยละ 34.7 ในป 2548 มาเปน รอยละ 32.2 ในป 2549 เน่ืองจากบริษัทฯ มิไดปรับราคาขาย  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการเปล่ียนวิธีการจัดซื้อจัดจาง โดยทําการประมูลและกําหนดราคาทั้งป ดังนั้น

บริษัทฯ จะลดความเส่ียงในเรื่องของการปรับขึ้นราคาของวัสดุในการกอสราง รวมท้ังไดเร่ิมปรับราคาขายในโครงการใหม ๆ 

ซึ่งจะทําใหอัตราตนทุนดังกลาวลดลงในอนาคต 

ในป 2550 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 370.6 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.7 จากป 

2549    เพิ่มตามสัดสวนของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ  โดยมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 

32.2 ในป 2549 มาเปน รอยละ 34.6 ในป 2550 เน่ืองจากการควบคุมตนทุน โดยมีการเปดประมูล เพื่อกําหนดราคาวัสดุ

หลักเปนรายป และราย 3-6 เดือน แลวแตชนิดของวัสดุ มีการใชกําลังการผลิตที่สูงขึ้นของโรงงานผลิตแผน Precast 

Concrete และการปรับราคาขายใหมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้นในโครงการใหม ในทําเลที่บริษัทฯ ไมเคยมีโครงการเดิมอยู  

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยสําหรับป 2551 จํานวน 8,085.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62.3 ของรายไดจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งตํ่ากวาอัตราตนทุนขายของปกอน  ที่คิดเปนอัตรารอยละ 65.4 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถกําหนด

ราคาขายของบานในโครงการใหมในชวงที่ผานมาที่ไดอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนไดเปน

อยางมีประสิทธิผล ภายใตสภาวะท่ีผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและนํ้ามัน มีการใชกําลังการผลิตที่สูงขึ้นของโรงงานผลิต 

แผน Precast Concrete ตามจํานวนหนวยขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตเพื่อใชในโครงการอาคารชุด ทําใหตนทุนตอหนวย

ลดลง   
 

2คาใชจายในการขายและบริหาร  
 

สําหรับป 2549  คาใชจายในการขายและบริหารมีจํานวน 1,030.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 106.5  ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.5  จากป 2548   สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ไดแก คาใชจายทาง
การตลาดและประชาสัมพันธซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 9.9  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2   รวมถึงคาภาษีธุรกิจเฉพาะและ
คาธรรมเนียมการโอนท่ีเพิ่มขึ้น 17.9 ลานบาท อันเปนผลโดยตรงจากยอดขายอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปด
โครงการบานเด่ียว บานทาวนเฮาส และโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นในป 2549 จํานวนท้ังส้ิน 17 โครงการ นอกจากนี้ 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานไดเพิ่มขึ้น 42.8  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9 เน่ืองจากการลงทุนปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขัน
ไดในระยะยาว 

สําหรับป 2550  คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 499.7  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 48.5  
จากป 2549   สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ไดแก คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปกอน 211.4  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 105.8   ซึ่งการเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนไปตามสัดสวนของยอดจองซื้อ
ใหมที่เพิ่มขึ้นดังกลาวไวในหัวขอภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมาขางตน จากการที่บริษัทไดดําเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ
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ใหมในสวนของอาคารชุด เพื่อสรางการรับรูตอผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่งไดเปดการขายและไดรับการตอบรับจากลูกคาเปน
อยางดี  นอกจากน้ีในสวนของบานเด่ียวและทาวนเฮาส บริษัทไดเพิ่มคาใชจายทางการตลาดเพ่ือเรงยอดขาย ทําใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น เปนผลใหบริษัทฯสามารถสรางยอดจองซื้อไดสูงที่สุดต้ังแตเร่ิมดําเนินธุรกิจมา  สําหรับคาใชจาย
เก่ียวกับพนักงานไดเพิ่มขึ้น 108.2  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.9 เน่ืองจากการปรับเปล่ียนบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ใชจํานวนพนักงานเทาเดิมแตขยายโครงการมากขึ้น มีการขยายหนวยงานใหมๆ เชนสายงานพฤกษาวิลเลจ 2 และ
สายงานคอนโด 2 เปนตน เพื่อรองรับการเปดโครงการในรูปแบบใหม  และในสวนคาที่ปรึกษา ก็เพิ่มขึ้น 61.3 ลานบาท 
เน่ืองจากเปนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ และ
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว 

การท่ีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นนี้ ทําใหอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน ลดลงจากรอยละ 19.9 
เปนรอยละ 18.2  แนวโนมในปหนาคาใชจายในการขายและบริหารจะยังคงสูงขึ้น เน่ืองจากบริษัทมีแผนการขยายโครงการ
อยางตอเนื่อง แตสัดสวนของคาใชจายตอยอดขายคาดวาจะลดลง จากการรับรูรายไดของโครงการตางๆ ที่ทยอยเปดในปที่
แลว จะทําใหสัดสวนของโครงการใหมที่ยังรับรูรายไดไมไดแตมีคาใชจายลดนอยลงกวาปกอน  และการขยายตัวขององคกร
ก็เร่ิมอยูตัวมากข้ึน ผลของการปรับปรุงกระบวนการทํางานจะเร่ิมสงผล 

ในป 2551  คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 357.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.3   ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก 
- การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธ ซึ่งเพิ่มขึ้นเทากับ 274.9 ลานบาท คิดเปนอัตรา

เพิ่มขึ้นรอยละ 66.9  เพื่อเปนการสรางการจดจําในตราผลิตภัณฑใหมของบริษัท กระตุนยอดจองซื้อและการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น     

- สําหรับคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น  152  ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 39.1 เน่ืองจากการรับ
พนักงานใหมเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายโครงการที่เพิ่มขึ้น และมีการขยายหนวยงานใหมๆ  

- คาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง 269.8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 73.0  
อันเปนผลมาจากมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในสวนของภาคอสังหาริมทรัพย โดยลด
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เหลือรอยละ 0.1 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่งมีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 29 มีนาคม 2551 

- คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 87 ลานบาท เพิ่มขึ้นตามนโยบายที่เขมงวดขึ้นในการสํารองคา
เผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ กรณีสินคา งานระหวางกอสราง และวัสดุที่มีอายุนาน  และสํารองจาก
ราคาประเมินที่ผูประเมินอิสระประเมินใหตํ่ากวาราคาตนทุนของบริษัท 

3กําไรสุทธิ 

4สําหรับป 2549 กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  30.9 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.4  ของกําไรสุทธิป 2548   ซึ่ง

เกิดจากรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมขึ้น และการลดลงของดอกเบ้ียจาย และภาษีเงินได ที่บริษัทฯ  ไดประโยชน

จากการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก

อัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 25 เปนระยะเวลา 5 รอบปบัญชี  โดยนับจากปบัญชีที่เร่ิมหลังจากเขาเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนเม่ือป 2548  5 รอบปบัญชี คือ ป 2549-2553 แตอัตราตนทุนขายอสังหาริมทรัพยและ

คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น  จึงทําใหอัตรากําไรสุทธิลดลง 

สําหรับป 2550 ภายหลังจากปรับปรุง กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 1.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.1  เม่ือเทียบ

กับกําไรสุทธิป 2549 ซึ่งเกิดจากคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายที่สรางยอดจองซื้อใหม แต

ยังไมสามารถรับรูรายไดในป2550ได ทําใหกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีสูงขึ้นจากป 2549 เพียง 
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18.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.1   ในขณะท่ีบริษัทฯมีภาระภาษีเงินไดที่สูงขึ้น 19.2 ลานบาทจากป 2549 หรือคิดเปน 

รอยละ 7.0  เน่ืองจาก ทําใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปนี้ลดลงจากรอยละ 15.9 ในป 2549 เปนรอยละ 14.3  อยางไรก็

ตามถาบริษัทฯ สามารถกอสรางและสงมอบบานใหกับลูกคาไดตามเปาหมาย ประกอบกับการควบคุมตนทุนและคาใชจาย

ตามแผนการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิของบริษัทนาที่จะกลับขึ้นมาอยูในอัตราที่ใกลเคียงกับเดิมได ถึงแมวาจะยังคงเรง

ขยายโครงการ ซึ่งทําใหมีคาใชจายสูงกวาปกติก็ตาม 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิใน ป 2551  เทากับ  2,373.4 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก ป 2550  เทากับ 1,071.2 ลานบาท คิด

เปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ  82.3   อันเปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน และอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น  ในขณะท่ี

อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดที่ลดลง จะมีเพียงภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้นรอยละ 124.3 เน่ืองจากสัดสวน

รายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนลดลง โดยตนทุนการสรางบานมีขอจํากัดในการไดรับการสงเสริมการลงทุน  

บริษัทจึงหันไปขยายกิจการในบานระดับราคาที่สูงขึ้น  
 
12.2.2 ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
 

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

ในอัตรารอยละ 4.6 จากป 2548 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดลดการถือครองเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดเพื่อนําไปชําระคืน

เงินกู ขณะเดียวกันบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ เน่ืองจากการซื้อที่ดินมาทําโครงการเพ่ิมสําหรับป 2550  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  11,095.0  ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,708.8 ลานบาทหรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 18.2 จากป 2549 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  625.4 ลานบาท 

จาก ณ ส้ินป 2549  เปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น และ

กระแสเงินสดรับที่สูงขึ้น ณ ชวงใกลวันส้ินงวดบัญชี และมีการออกหุนกูในเดือน สิงหาคม 2550  เพื่อรองรับการขยาย

โครงการพัฒนา อาคารชุดที่ตองการเงินทุนระยะยาวมากกวาเดิม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 16,292.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น  5,197.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นใน

อัตรารอยละ 46.8  จาก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2550 เปนการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือจํานวน 4,427.9 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 54.0 และเปนการเพ่ิมขึ้นจากเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน 37.8 ลานบาท หรือรอยละ 61.8 ซึ่งการเพ่ิมขึ้น

ดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทฯ ไดมีการซ้ือที่ดินใหมและมีการขยายโครงการมากข้ึนในป 2551 ซึ่งโครงการเหลานี้อยูระหวาง

การกอสรางตามยอดจองซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหสินคาคงเหลือที่อยูในสวนของโครงการระหวางพัฒนาเพิ่มขึ้น และการ

เพิ่มขึ้นดังกลาวก็เปนไปตามแผนการขยายโครงการในป 2551 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยเพิ่มจากรอยละ 88.8 เปน

รอยละ 95.2 มีการใชสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพ่ิมขึ้นจากอัตรารอยละ  12.7

เปนรอยละ 17.3 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2550 และ 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 401.8 ลาน

บาท 1,027.2 ลานบาท และ 1,526.2 ลานบาท ตามลําดับ  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด สวนใหญเปนรายการ
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เงินรับจากการขายในชวงใกลวันส้ินงวด ที่บริษัทฯ ตองรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึ่งมีโอกาสเพิ่มลดไดตามยอดโอน

ที่เพิ่มมากขึ้นในชวงปลายปที่ผานมา 

 

สินคาคงเหลือ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ จํานวน  7,358.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 583.3 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8.6 จากป 2548 การเพ่ิมขึ้นดังกลาวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของท่ีดินและบานระหวางพัฒนาจํานวน 

886.1 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 258.4 จากป 2548 และการเพ่ิมสูงขึ้นของวัสดุกอสรางคงเหลือจํานวน 

139.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 114.8 การเพิ่มขึ้นของท่ีดินและบานระหวางการพัฒนาเปนไปตามกลยุทธของบริษัทฯ 

ซึ่งมีการพัฒนาโครงการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการซ้ือที่ดินใหมเขามาในปลายป 2549 เพื่อใชในการเปดโครงการ

ใหมในป 2550 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ จํานวน  8,194.0  ลานบาท เพิ่มขึ้น 835.5 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.4 จากป 2549 เปนการเพิ่มขึ้นจากโครงการระหวางพัฒนา จํานวน 753.1 ลานบาทสืบ

เน่ืองมาจากในปปลาย 2549  บริษัทไดมีการซ้ือที่ดินใหมเขามา และไดพัฒนาที่ดินดังกลาวในป 2550 เพื่อใหเปนไปตาม

แผนการขยายโครงการ ซึ่งไดมีการเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้น 18 โครงการในป 2550 โครงการเหลานี้บางสวนไดเร่ิมทยอยโอน

ใหกับลูกคาบางแลว โดยเฉพาะโครงการบานทาวนเฮาส และบานเด่ียว และบางสวนอยูระหวางการกอสรางตามยอดจองซื้อ

ใหมที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหสินคาคงเหลือที่อยูในสวนของโครงการระหวางการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากป 2549 และทําใหระยะเวลา

ขายสินคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 458.5 วัน ในป 2549 เปน 473 วันในป 2550 นอกจากน้ีตามแผนการขยายโครงการในป 2551 

ที่บริษัทฯ จะเปดโครงการเพ่ิมขึ้นอีก 40 โครงการ รวมไปถึงโครงการอาคารชุดอีกหลายโครงการท่ีตามแผนการดําเนินงานจะ

ทยอยโอนไดในชวงปลายป 2551 และมากขึ้นในป 2552 จะทําใหบริษัทมีสัดสวนสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือจํานวนรวม 12,621.9  ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,427.9 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 54.0 จากป 2550 เปนการเพิ่มขึ้นตามจํานวนโครงการ และขนาดของกิจการท่ีเพิ่มขึ้น บานที่อยู

ระหวางการกอสรางตามยอดจองซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชุด ที่เร่ิมเปดขายในชวงปลายป 2550 ที่

บริษัทจะตองเรงกอสรางเพื่อใหทันโอนในปลายปนี้บางสวนสําหรับอาคารที่สูงไมเกิน 8 ชั้น ในสวนอาคารสูงเกิน 8 ชั้น ก็อยู

ระหวางการกอสราง เพื่อใหทันกําหนดโอนในปหนา จึงทําใหสินคาคงเหลือท่ีอยูในสวนของโครงการระหวางการพัฒนา

เพิ่มขึ้นจากป 2550 แตจากการควบคุมงานกอสรางไมใหมีการกอสรางในสวนที่ยังไมขายมากนัก และเนนใหขายบานท่ีสราง

เสร็จบางสวน  เพ่ือควบคุมระดับสินคาคงเหลือ จึงทําใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยจาก  473 วัน ในป 2550 เปน 463.4 วัน

ในป 2551 ไมเปล่ียนแปลงมากนัก 

 

เงินมัดจําคาซื้อท่ีดิน 

 

บริษัทฯ มีเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน ณ ส้ินป 2549 2550 และ ป 2551 เปนจํานวน 91.1 ลานบาท 61.2 ลานบาท และ 

99.1 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งยอดเงินมัดจําคาซื้อที่ดินดังกลาวเปนยอดคงคางส้ินงวด ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอด

คงคางดังกลาวเปนไปตามจังหวะเวลา โอกาสและลักษณะของธุรกรรมการซ้ือที่ดินของบริษัทฯ ในชวงใกลส้ินงวดบัญชี ซึ่ง

จะปรากฏเปนยอดคงคางดังกลาว 
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สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 45 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่ใกลเคียงกับ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นในป 2548   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลวงหนาคาซื้อวัสดุกอสรางจํานวน 121 

ลานบาท เน่ืองจากราคาวัสดุไดมีการปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่ประมูลได ผูคาจึงขอความสนับสนุนโดยขอใหมีการจายคา

สินคา เพื่อยืนยันการส่ังซื้อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 138.2 ลานบาท ลดลง 26.3 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 16.0  จากป 2550 โดยเงินลวงหนาคาสินคาลดลง จากการทยอยรับมอบสินคาจากรานคาที่ทําสัญญารับเงิน

ลวงหนาไป  

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 1,314.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 112.5 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4  จากป 2549 การโอนยายท่ีดินและอาคารสโมสรในโครงการท่ีสรางเสร็จแลว และคาตกแตง

ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงานในโอกาสที่ยายสํานักงานใหญจากเดิมที่อยูชานเมืองเขามาอยูใจกลางเมือง เพื่อความสะดวก

ในการติดตามประสานงานโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยูโดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งชานเมืองและใจ

กลางเมือง  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้นสุทธิ 191.8  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

14.6  จากป 2550 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการลงทุนจัดสรางโรงงาน pre-cast โดยขยายเปนโรงยอยที่สาม เพ่ือรองรับการ

ผลิตช้ินงานท่ีสลับซับซอนขึ้น และชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ  ขณะนี้แลวเสร็จและไดเร่ิมดําเนินการผลิตช้ินงานแลว  นอกจากนี้

ยังมีการจัดหาอุปกรณในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 108.0 เปนรอยละ 179.1  มีอัตราการใชกําลังการผลิตในสวนโรงงานผลิตแผนคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้น  

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ณ ส้ินป 2550 และ ป 2551 เปนจํานวน 48.6 ลานบาท และ 117.0 ลานบาท ตามลําดับ เปนการบันทึกสินทรัพย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ตามท่ีไดชี้แจงไวในชวงตนของคําอธิบายนี้ ผลแตกตางทางภาษีที่

เพิ่มขึ้นในป 2551 สวนใหญเปนผลตางของการรับรูรายไดจากเงินมัดจําจากลูกคาทางภาษีเงินได โดยเฉพาะในสวนของ

อาคารชุดที่ตองรอการรับรูรายไดเกินระยะเวลา 1 ปขึ้นไป และผลตางจากการต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาของอสังหาริมทรัพย

ระหวางการพัฒนาที่ยังไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษีได 
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

ณ ส้ินป  2549 2550 และ ป 2551 เปนจํานวน 74.2  ลานบาท 87.9 ลานบาท และ 114.5 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง

สินทรัพยอื่นดังกลาวเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยซอฟทแวรการวางระบบบริหารทรัพยากรในองคกร 

(Enterprise Resource Planning) และไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของ SAP มาใชในการรองรับการวางระบบดังกลาว เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและรองรับการเติบโตของธุรกิจ และมีการพัฒนาตอยอดระบบงานตางๆ เพ่ิมเติม อยาง

ตอเนื่อง 
 

หนี้สิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 1,524.4 ลานบาท  ลดลง 840.1 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 41.0 จากป 2548  หนี้สินรวมท่ีลดลงเปนผลมาจากการการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว และหุนกูระยะยาว จํานวน 1,591.0  

ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 2,888.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,364.3 ลานบาทหรือ

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.5  จากป 2549 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 6,182.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,293.6 ลานบาท หรือ 

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 114.0 จาก 31 ธันวาคม 2550  สาเหตุหลักเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

จํานวน 1,993.1 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 387.4 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการกอสรางที่เพ่ิมขึ้น

ตามสัดสวนงานกอสรางที่ทยอยเพิ่มขึ้น   

 

เจาหนี้การคา 

 

เจาหนี้การคาของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง รานคาวัสดุกอสราง ผูรับเหมารายยอย เปนตน 

บริษัทฯ มีเจาหนี้การคา ณ ส้ินป  2549 และ2550 เปนจํานวน 437.3 ลานบาท และ 600.0 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการ

เพิ่มขึ้นในระหวางป 2549 และ 2550 ดังกลาวสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานกอสรางท่ีบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจากการ

ขยายตัวของธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหมเปนจํานวนมาก โดย บริษัทฯ สามารถบริหารระยะเวลาในการจายชําระหนี้

ไดดีขึ้นจาก 32.1 วัน ในป 2549 มาเปน 45 วัน ในป 2550 และ 37.2 วัน ในป 2551 

สําหรับป 2551 มียอดคงคาง 535.5 ลานบาท ยอดลดลงดังกลาวเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการปรับเปล่ียนรอบ

ระยะเวลาการจายชําระหนี้ในสวนรานคาจากทุกวันที่ 1  และ 16 มาเปนวันที่ 5 และ 25 ทําใหยอดคงคาง ณ วันส้ินงวด

ลดลง และมีผลทําใหการคํานวณระยะเวลาในการจายชําระหนี้ลดลงจาก 45 วัน ในป 2550 มาเปน 37.2 วัน ในป 2551 ซึ่ง

ไมสะทอนภาพการไดเครดิตจากรานคาของบริษัท โดยภาพรวมแลวบริษัทยังคงไดรับเครดิตทางการคาโดยสวนใหญเทาเดิม

ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยยะ 
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เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 

 

บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อที่ดิน ณ ส้ินป  2549 2550 และ ป 2551 เปนจํานวน   207.9 ลานบาท 233.8 ลานบาท 

และ 300.7 ลานบาท   ซึ่งเจาหนี้คาซื้อที่ดินดังกลาวเปนยอดคงคางส้ินงวด ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของยอดคงคาง

ดังกลาวเปนไปตามจังหวะเวลา โอกาสปริมาณ และลักษณะของธุรกรรมการซ้ือท่ีดินของบริษัทฯ ในชวงใกลส้ินงวดบัญชี ซึ่ง

จะปรากฏเปนยอดคงคางดังกลาว ทั้งนี้ ในป  2549 2550 และป 2551 บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการใหมเปนจํานวนมาก 

จึงมีธุรกรรมการซ้ือที่ดินเพิ่มขึ้น จึงทําใหเจาหนี้คาซื้อที่ดินคงคาง ณ วันส้ินงวดเพิ่มขึ้น 

 

หุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

ในป 2551 มียอดหุนกูระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท เปนยอดหุนกูของบริษัทจะถึงกําหนดชําระในเดือน สิงหาคม 

2552 

 

เงินมัดจําจากลูกคา 

 

ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินมัดจําจากลูกคาเปนจํานวน 166.6 ลานบาท ลดลง 122.4 ลานบาท หรือรอยละ 42.4 

จากป 2548  ซึ่งเงินมัดจําจากลูกคาน้ีเปนเงินที่ลูกคานํามาชําระเปนคาจอง คาทําสัญญา  เน่ืองจากบริษัทไดลดรอบ

ระยะเวลาการสงมอบบานใหกับลูกคาไดเร็วขึ้น ทําใหยอดเงินมัดจํารับคงคางในระบบลดลง 

ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินมัดจําจากลูกคาจํานวน 346.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 180.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ

เพิ่มขึ้นรอยละ 108.2 จากป 2549 โดยสวนใหญเปนเงินมัดจํารับจากโครงการอาคารชุดที่เปดขายในระหวางป 2550 และมี

ยอดจองซื้อรอสงมอบคางในระบบมากขึ้น 

ในป 2551 เงินมัดจํารับจากลูกคาที่เพิ่มขึ้น จํานวน 472.4 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 136.2  จากป 

2550 โดยสวนใหญยังคงมาจากโครงการอาคารชุดที่เปดขายในระหวางป 2550 และท่ีเปดขายเพิ่มในป 2551 ซึ่งมียอดจอง

ซื้อรอสงมอบคางในระบบมากขึ้นอีก 
 

ภาษีเงินไดคางจาย 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินไดคางจาย ณ ส้ินป 2549 2550 และ ป 2551 เปนจํานวน 88.9 ลานบาท 148.3 ลานบาท  และ 

405.9 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งในป 2549 ภาษีเงินไดคางจายไดลดลงจากป 2548 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายภาษีเงินได

ระหวางปไปแลวสวนหนึ่ง โดยรายไดในคร่ึงปแรกของป 2549 มีสัดสวนสูงกวาครึ่งปหลัง 

ในสวนป 2550 มียอดคงคางสูงขึ้นเนื่องจากภาษีที่คํานวณจากเงินมัดจํารับ โดยเฉพาะในสวนอาคารชุดที่เพิ่ม

สูงขึ้น  

สวนในป 2551 สวนหนึ่งเปนผลมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากเงินมัดจํารับในสวนอาคารชุด  เชนเดียวกับป 2550 แตอีก

สวนหนึ่งมาจากยอดรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นมากในคร่ึงปหลังของป 2551 
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบดวยเงินคาบํารุงคาสาธารณูปโภค เจาหนี้เงินประกันผลงาน คาใชจายคางจายตาง ๆ 

เปนตน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2549 2550 และ ป 2551  เปนจํานวน 118.3 ลานบาท 319.3 ลานบาท และ 

490.4  ลานบาท ลําดับ 

ในป 2550 ยอดเพ่ิมขึ้นสวนใหญคือเงินบํารุงคาสาธารณูปโภคท่ีบริษัทจะตองจายสมทบใหกับนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร กอนที่จะสงมอบสาธารณูปโภคใหนิติบุคคลดูแลในภายหลัง มียอดเพ่ิมขึ้นจํานวน 83.8 ลานบาท โดยแตเดิมบริษัท

ไมเคยบันทึกคาใชจายในสวนนี้ไว บันทึกเปนรายจายเม่ือจายจริง เงินโบนัสคางจายเพ่ิมขึ้นจํานวน 39.6 ลานบาท ตาม

สัดสวนของเงินคาจางที่เพ่ิมสูงขึ้นและผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ดอกเบ้ียหุนกูคางจายจํานวน 18.9 ลานบาท 

โดยในป 2551 ยอดเพ่ิมขึ้นสวนใหญคือเงินบํารุงคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นจํานวน 61.8 ลานบาท ตามยอดโอน

กรรมสิทธิ์ที่เพิ่มสูงขึ้น  เงินโบนัสคางจายเพ่ิมขึ้นจํานวน 48.0 ลานบาท ตามสัดสวนของเงินคาจางที่เพ่ิมสูงขึ้นและผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และเงินประกันผลงานของผูรับเหมาเพิ่มขึ้น 19.9 ลานบาท ตามสัดสวนของงานกอสรางที่เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 

ณ  31 ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวเปนจํานวน 491.4 ลานบาท ลดลง 358.5 ลานบาท หรือคิดเปน
การลดลงรอยละ 42.2 จากป 2548  จะเห็นวาหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทฯ  ลดลงอยางตอเน่ือง  จากการชําระคืนเงินกู
ระยะยาว และสวนหนึ่งโอนเปนหนี้สินหมุนเวียนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปแลว ดังนั้น ยอดหนี้สินไมหมุนเวียนคงเหลือ 
ณ ส้ินปเปนเงินกูที่ครบกําหนดหลังจาก 1 ปแตไมเกิน 5 ป และ ณ ส้ินป  2548  หนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 849.9 ลานบาท 
ลดลงเทากับ 1,378.4 ลานบาท หรือรอยละ  61.9  จากหนี้สินไมหมุนเวียนป 2547  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 1,240.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 749.2 ลาน
บาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียนดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมของเงินทุนเพื่อใหเปนไปตามแผนการขยาย
โครงการของบริษัทฯ  โดยสัดสวนหนี้สินระยะยาวของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว ณ ส้ินป 2550 
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 219.3 ลานบาท ลดลงสุทธิ 272.1 ลานบาท จากป 2549 โดยบริษัทฯ ไดเปล่ียนรูปแบบ
การกูยืมจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพียงอยางเดียวมาเปนการออกหุนกูระยะยาว  จํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่เปนอาคารสูง ซึ่งมีระยะเวลา
การพัฒนาที่นานกวา หุนกูดังกลาวมีอายุ 2-3 ป และมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวาเงินกูยืมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เดิมที่บริษัทฯ ใชอยู ทําใหหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทลดลง อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น
จาก 5.1 และ 0.3 เปน 5.8 และ 0.7 ตามลําดับ อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของหนี้สินโดยรวมก็ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.28 เปน 0.35 และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.14 เปน 
0.15 ซึ่งอยูในระดับที่คอนขางตํ่ากวาในบริษัทอื่นอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใตการขยายโครงการอยางมาก และเปน
โครงการอาคารชุดที่เปนอาคารสูงอยูดวย ซึ่งตองการเงินลงทุนคอนขางสูงกอนที่จะไดรับคืนเงินทุน ดังนั้นบริษัทฯมีแนวโนม
ที่จะตองใชแหลงเงินทุนดวยการกอหนี้เพ่ิมขึ้นบางสวน แตยังอยูในระดับที่ควบคุมได   

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 1,237.5 ลานบาท ลดลงจํานวน 3.1 ลานบาท ไม

เปล่ียนแปลงมากนักจาก ณ ส้ินป 2550  
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โดยในป 2551 บริษัทไดบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวอื่นๆของพนักงาน ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศ ตามที่ไดชี้แจงไวในชวงตนของคําอธิบาย จํานวน 30.8 ลานบาท และไดบันทึกผลยอดหลังสําหรับป 

2550 ดวย จํานวน 21.3 ลานบาท 

โดยภาพรวม อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ลดลงจาก 5.8 และ 0.7 เปน 2.9 และ 0.3 

ตามลําดับ เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและหุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดทุนในระหวางป 2551  ทําใหบริษัทเล่ือนการเสนอขายหุนกูระยะยาว

มาเปนชวงตนป 2552  

การเพ่ิมขึ้นของหนี้สินโดยรวมก็ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.35 เปน 0.6 และอัตราสวน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.15 เปน 0.21 ซึ่งยังอยูในระดับที่คอนขางตํ่ากวาในบริษัทอื่น

อุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใตการขยายโครงการอยางมาก และเปนโครงการอาคารชุดที่เปนอาคารสูงรวมอยูดวย ซึ่งตองการ

เงินลงทุนระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯยังมีแนวโนมที่จะตองใชแหลงเงินทุนดวยการกอหนี้เพ่ิมขึ้นบางสวน แตยังอยูในระดับที่

สามารถควบคุมได โดยพิจารณาจากความสามารถในการจายดอกเบี้ย   
 

สวนของผูถือหุน 
 

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

บาท  หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.0 จากป 2548 การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุจากกการชําระทุนจดทะเบียนเพิ่ม 

34.8 ลานบาท และจากการขายหุนสวนเกิน  การใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 14.1 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีทุน

จดทะเบียนท่ีชําระแลวเปน 2,173.9 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 104.3 ลานบาท และกําไรสะสมที่ยังไมได

จัดสรรเพิ่มขึ้น 914.5 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 388.8 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนทั้งส้ิน 8,206.3  ลานบาท เพิ่มขึ้น  868.7 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.8 จากป 2549  มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิจํานวน 6.3 ลานบาท  และกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น  860.0 ลานบาท และต้ังสํารองตามกฎหมาย 2.3 ลาน

บาท  ในป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549จํานวน 434.8 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนทั้งส้ิน 10,110.0 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  1,903.7  

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   มีทุนที่เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใช

สิทธิซื้อหุนของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 11.2 ลานบาท  และกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น  1,892.4 ลานบาท  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 19.2 ในป 2549 เปนรอยละ 16.8 ในป 2550 สําหรับอัตราผลตอบแทน

ผูถือหุนสําหรับป 2551 อยูที่รอยละ 25.9 การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนดังกลาวเปนผลจากอัตรากําไรสุทธิที่สูงขึ้นมาก และ

ประสิทธิภาพจากการใชสินทรัพยที่ดีขึ้นของบริษัทฯ  

อัตราการจายเงินปนผลในป 2549 และ 2550 เทากับรอยละ 33.4 และ 37.9   ถึงแมวาความตองการใชเงินทุนยังมี

อยูสูง เพื่อรองรับการขยายตัว แตดวยความสามารถของการหมุนเวียนสินทรัพย และการใชแหลงเงินทุนอื่น จึงสามารถ

จายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นไดอยางตอเนื่อง 

อัตราการจายเงินปนผลในป 2551 เทากับรอยละ 30.5 (ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2552) เน่ืองจากความตองการใชเงินทุนยังมีอยูสูง เพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะในธุรกิจอาคารชุด และการดํารง

เงินทุนหมุนเวียนไวภายใตภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน 
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งบกระแสเงินสด 

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

2548 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1,296.9  ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 625.4 ลานบาท จาก ณ ส้ิน

ป 2549 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 499.0 ลานบาท จาก ณ ส้ินป 

2550 

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2549 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

 

ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,055.7 ลานบาท  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก

สินทรัพยดําเนินการเพิ่มขึ้น  487.6  ประกอบดวย สินคาคงเหลือ, สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น 542.0 ลานบาท  54.2 ลานบาท 

ตามลําดับ  และมีเงินมัดจําคาซื้อที่ดินลดลง 112.4  และ อีกสวนหนึ่งเกิดจากหนี้สินจากการดําเนินการลดลง  204.9 ลาน

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

เจาหนี้คาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น   92.2 ลานบาท และ 207.9 ลานบาท ตามลําดับ   และมีกระแสเงินสดสวนหน่ึงถูกบวกกลับดวย

กําไรสุทธิของบริษัทฯ คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี  ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  จํานวน 1,303.3 ลานบาท 122.0

ลานบาท 47.2 ลานบาท 274.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
 

เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ สําหรับป 2549 มีจํานวนเทากับ 168.0 ลานบาท บริษัทฯ มี

การลงทุนในสินทรัพยถาวร 175.8 ลานบาท  โดยเปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ 122.4 ลานบาท   

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

ในป 2549 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,919.6 ลานบาท การใชไปของเงินสดสุทธิที่ได
จากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2549 นั้น เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินเปนจํานวน 353.6 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 2,619.1 ลานบาท ชําระคืนหุนกู 300 ลานบาท การจาย
ดอกเบ้ียและจายเงินปนผล จํานวน 92.9 ลานบาท และ 388.8 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมีการกูยืมเงินระยะยาวเขามาเปน
จํานวน 1,681.7 และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 153.2 ลานบาท 
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การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2550 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

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 สินคา

คงเหลือ, สินทรัพยอื่น เพิ่มขึ้น 953.9 ลานบาท  120.9  ลานบาท ตามลําดับ  โดยไดเครดิตจากหนี้สินจากการดําเนินการ

เพิ่มขึ้น  551.5  ลานบาท ประกอบดวย เจาหนี้การคา  เงินมัดจํารับจากลูกคา คาใชจายคางจาย  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

 

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ  จํานวน  157.3 ลานบาท ซึ่งเปนการนําไปจายใน

กิจกรรมการลงทุนในที่ดินอาคาร อุปกรณเพิ่มขึ้น 152.5 ลานบาท  

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 285.1 ลานบาท ซึ่งเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินหลักๆ 

มาจากเงินสดรับจํานวนรวม 317.0 ลานบาทจากเงินกูยืมระยะยาว และการออกและเสนอขายหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท 

ในป 2550 เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินหลักๆ ไดแก การชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

จํานวน 317.2 ลานบาท และการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 810.0 ลานบาท นอกจากนั้น บริษัทไดใชเงินสดสําหรับ 

จายชําระดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมจํานวน 481.2 ลานบาท  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย ดีขึ้นจาก 15.34 เทาในป 2549 มาเปน 21.8 เทาในป 2550 เปนผลจากการ

ลดตนทุนทางการเงินลง และการคงอัตราหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยไมใหเพิ่มสูงขึ้นมากนัก 

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2551 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น  499.0  ลานบาท โดยในป 

2551 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน (987.0) ลานบาท  เปนผลมาจากการลงทุนในที่ดินเพื่อ

พัฒนาโครงการใหมมีจํานวนสูง ประกอบกับการขยายโครงการอาคารชุด เพื่อรองรับการเติบโตของรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯในอนาคต บริษัทฯมีกระแสเงินสดที่ไดจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ กอนหักคาเส่ือม

ราคาและคาใชจายตัดบัญชี  สํารองตางๆ ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  จํานวน 3,357.8  ลานบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได 

470.1 ลานบาท สุทธิเหลือกระแสเงินสด 2,887.7 ลานบาท นําไปลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 4,459.1 ลาน



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 2  หนา 104  

 

บาท โดยไดรับเงินเพิ่มจากเงินมัดจํารับของลูกคา จํานวน 472.4 ลานบาท  และเครดิตจากคาใชจายคางจาย (หนี้สิน

หมุนเวียนอื่น) จํานวน 171.1 ลานบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ในสวนของกิจกรรมการลงทุน บริษัทไดใชไปจํานวน 320.7 ลานบาท  โดยสวนใหญจายลงทุนในสวนของที่ดิน

อาคาร อุปกรณ 395.0 ลานบาท ตามแผนการขยายโรงงานผลิตแผนคอนกรีตสําเร็จรูปยอยแหงที่สาม และจัดหาอุปกรณ

และเครื่องมือในการกอสรางอาคารชุด 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

บริษัทไดกูยืมเงินจากการเงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 1,993.1 ลานบาท  โดยเปนผลจากการเล่ือนเสนอขายหุนกู

ระยะยาวออกไป เนื่องจากความผันผวนของตลาดทุนในขณะน้ัน  อยางไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุนกูดังกลาว

ในชวงตนป 2552 (ในขณะรายงานนี้ บริษัทไดเสนอขายหุนกูอายุ 3 ป มูลคา 1,500 ลานบาท เม่ือเดือนมกราคม 2552 เปน

ที่เรียบรอยแลว) และบริษัทไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 387.4 ลานบาท  และไดจาย

ชําระดอกเบี้ยจํานวน 104.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 57.7 ลานบาท ตามภาระหนี้ที่กูยืมเพิ่มขึ้น  และจายเงินปน

ผลจํานวน 480.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 46.1 ลานบาท  

 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย ที่คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจาก 21.8 เทาในป 

2550 มาเปน (2.9) เทาในป 2551 เปนผลจากการลงทุนในท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการใหมมีจํานวนสูง ประกอบกับการขยาย

โครงการอาคารชุด ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบตามที่ไดอธิบายกอนหนาน้ีแลว  

อยางไรก็ตามอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย ของบริษัทเม่ือคํานวณจากกําไรกอนดอกเบี้ยจาย, ภาษี

เงินได, คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย ตอดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ (EBITDA/ Interest paid) ในป 2551 อยูที่ 31.2 เทา 

เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2550 สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานชวงที่ผานมายังมีอัตราการเพ่ิมที่สูงกวา เงินกูยืมที่เพิ่มขึ้น

เพื่อสนับสนุนการขยายงานของบริษัทฯ ชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ยังอยูในระดับสูง 

 



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัอัตราสวนทางการเงิน  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 / (เจาหน้ีการคา + ต๋ัวเงินจายการคา) (เฉล่ีย) (เทา) 

   

ระยะเวลาชําระหนี้ = 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (วัน) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย – ระยะเวลา

ชําระหนี้ 

(วัน) 

   
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

   

อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ (%) 

   

อัตรากําไรอื่น = กําไรที่ไมไดจากการดําเนินงาน / รายไดรวม (%) 

   

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายไดรวม (%) 



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัอัตราสวนทางการเงิน  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 (Net Cashflow from 

Operating before Interest and 

tax/ Interest paid) 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี / ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงานและลงทุน 

(เทา) 

   

อัตราสวนความสามารถชําระ

ดอกเบ้ีย (EBITDA/Interest paid) 

= กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย  / 

ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงานและลงทุน 

(เทา) 

   

อัตราสวนความสามารถชําระภาระ

ผูกพัน  

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหน้ีสิน + ดอกเบ้ีย

จายจากการดําเนินงานและการลงทุน + รายจายลงทุน+ซื้อสินทรัพย+

เงินปนผลจาย) 

(เทา) 

   

อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผล / กําไรสุทธิ (%) 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ฉบับนี้แลว  ดวยความระมัดระวัง  บริษัท ขอรับรองวา ขอมูล

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัท ขอ

รับรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ัง

ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได

แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31  ธันวาคม 2551  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว  บริษัทได
มอบหมายให นายสมบูรณ วศินชัชวาล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ         

นายสมบูรณ วศินชัชวาล  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถกูตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 

 ช่ือ  ตําแหนง  ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  ประธานกรรมการบริหาร   

นายณรงค  มาณวพัฒน  กรรมการบริหาร   

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต  กรรมการบริหาร   

นางรัตนา  พรมสวัสด์ิ  กรรมการบริหาร   

นายปยะ  ประยงค  กรรมการบริหาร   

 

ช่ือ  ตําแหนง  ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นายสมบูรณ  วศินชัชวาล  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและ

การเงิน 

  

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 1 

ลําดับที่ 1 ชื่อ-สกุล ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  
 อายุ  58 ป  
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.051 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 375,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552)  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 
 ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการอิสระ  
 การศึกษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands  
  ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands  
  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands  
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน คณบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ประธานประจําประเทศไทย กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  กรรมการ คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการซินโครตรอนแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร 
  อุปนายก สภามหาวิทยาลัย ราชมงคลกรุงเทพ 
  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2544-2546 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีทีแอนดที 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 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 2 

ลําดับที่ 2 ชื่อ-สกุล   นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 
 อายุ   51 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%) 61.6 (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
   กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจัดการ 
 การศึกษา  ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2541-2547 กรรมการผูจัดการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด  (ปดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) 
   ป 2528-2544 ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง 
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 3 

ลําดับที่ 3 ชื่อ-สกุล   นายณรงค มาณวพัฒน 
 อายุ   57 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.076 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 563,200 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -  
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 
 การศึกษา  ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2547-2548 รองประธานบริหาร (ปฏิบัติการ) บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
   ป 2540-2547 กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
   ป 2532-2540 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจัดการฝายกอสราง บริษัท ฟลิปป ฮอลสแมนน (ไทย) จํากัด 
   ป 2523-2531 ผูจัดการโครงการ บริษัท การบินไทย จํากัด 
   ป 2517-2523 ผูจัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ / วิศวกรสนาม บริษัท พระนครกอสราง จํากัด 
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 4 

ลําดับที่ 4 ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 
 อายุ  41 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.032 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 360,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  - 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
  กรรมการบรรษัทภิบาล /  รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ 
 การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิลพร็อพเพอรตี้

จํากัด (มหาชน) 
  ป 2542-2545 ผูจัดการฝายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด 
  ป 2536-2542 ผูจัดการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด 
 การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 / 2549 สถาบันพระปกเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 5 

ลําดับที่ 5  ชื่อ-สกุล   นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 
 อายุ   48 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%) 3.87  และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 75,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร นองสาวนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 
 การศึกษา  ปริญญาตรี (นิติศาสตร) / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
   กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด  
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2546-2548 ที่ปรึกษาฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
   ป 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด  (ปดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) 
   ป 2536-2546 ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
   ป 2529-2544 ผูจัดการฝายการเงิน หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง 
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ลําดับที่ 6 ชื่อ-สกุล   นายปยะ ประยงค 
 อายุ   39 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.04 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 390,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  - 
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการกอสรางบานทาวนเฮาส 
 การศึกษา  ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2546 ผูจัดการฝายการผลิต หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง 
   ป 2545 ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง 
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 6 

ลําดับที่ 7 ชื่อ-สกุล   นายครรชิต บุนะจินดา 
 อายุ   41 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  - 
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ /  กรรมการบรรษัทภิบาล 
 การศึกษา  ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ) / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
   ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการอิสระ ทรู วิชั่น จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
   รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไพรเวทอิควิตี้ ประเทศไทย จํากัด  (ในเครือลอมบารด อินเวสเมนต กรุป) 
   กรรมการรวม Asian Corporate Governance Association ประเทศฮองกง 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2534-2545 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายวานิชธนกิจ / หัวหนาคณะทํางาน ดานการควบรวมกิจการ บริษัท หลักทรัพย เมอริล ลินซ 

ภัทร จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด) 
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 30/2003 สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Directors Accreditation Program - DAP 35/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Audit Committee Program - ACP 14/2006 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผูบริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 7 

ลําดับที่ 8 ชื่อ-สกุล   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ         
 อายุ   66 ป     
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.008 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 175,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552)     
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -        
 ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ          
 การศึกษา  ปริญญาเอก (สถาปตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร ปารีส ประเทศฝรั่งเศส     
   ปริญญาเอก (การวางผังเมือง) มหาวิทยาลัย ซอรบอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส     
   ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการอนุรักษพลังงาน / ประเทศอิตาลี     
   ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / ประเทศเนเธอรแลนด     
   ปริญญาโท (สถาปตยกรรมเมืองรอน) สถาบัน Pratt นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา     
   ปริญญาตรี (สถาปตยกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด     
   ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน จํากัด     
   ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอรแนทชั่นแนล จํากัด     
   สมาชิกวุฒิสภา       
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2511-2551   ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ระดับ 11  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  ป 2545-2551   ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว”  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ป 2549-2550   ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     
   ป 2545-2550   อุปนายกสภาสถาปนิก     
   ป 2547-2549   นายกสโมสร ซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7     
   ป 2539-2543   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร      
   ป 2531-2535   คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร     
   ป 2532-2543   กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษพลังงาน      
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   ป 2530-2539   นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดิน กรมการผังเมือง     
   ป 2518-2529   กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ      
   ป 2510-2511   สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A.     
  ป 2509-2510   สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc., สถาปนิก บริษัท Ammann & Whitney Int.,  

สถาปนิก บริษัท Intaren Co., Ltd  
 การฝกอบรม  Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   Audit Committee Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน / สถาบันพระปกเกลา รุน 8 
 
ลําดับที่9  ชื่อ-สกุล  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
 อายุ  46 ป  
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.017 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 175,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  - 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอาทซอสซิ่ง โซลูชั่นส จํากัด  
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุมบริษัทอารเธอร แอนเดอรเซนประเทศไทย 
  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 
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ลําดับที่ 10 ชื่อ-สกุล นายอดุลย จันทนจุลกะ 
 อายุ  63 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%) 0.013 และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 175,000 หนวย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 
  ป 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอรวิส จํากัด, กรรมการ บริษัท ดุสิตสินธร จํากัด 
  ป 2511-2545 ผูชวยผูจัดการใหญ (ตําแหนงสุดทาย) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 การฝกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับที่ 11 ชื่อ-สกุล  นายวีระศักดิ์ แกวหนู 
 อายุ 50  ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.0007 (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 
 ประสบการณหลักในอดีต หัวหนาหนวยงานผลิต - บริษัท ฟลิปส เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
  ผูจัดการฝายโครงการพัฒนาคุณภาพ - บริษัท เอที แอนด ที (ประเทศไทย) จํากัด 
  ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล - บริษัทโครโมลอยด (ประเทศไทย) จํากัด 
  ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
  ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
 การฝกอบรม หลักสูตร Role of the Compensation Committee by IOD 
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ลําดับที่ 12 ชื่อ-สกุล  นายสมบูรณ วศินชัชวาล 
 อายุ  46 ป 
 สัดสวนในการถือหุน (%)  0.01 (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล, ผูชวยกรรมการ ผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
 การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาตรี (บัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ตําแหนงอื่นในปจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 
 ประสบการณหลักในอดีต ป 2546-2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี / เลขานุการบริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 
  ป 2536-2546 ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและงบประมาณ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
 การฝกอบรม การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยยุคใหมรุนที่ 14 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Directors Certification Program – DCP 102/2008, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
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ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ชื่อ บริษัทฯ บริษัท เกสร 
กอสราง จํากัด 

บริษัท พนาลี 
เอสเตท จํากัด 

บริษัท พุทธชาด 
เอสเตท จํากัด 

บริษัท พฤกษา  
โอเวอรซีส  จํากัด 

1.  ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม X - - - - 

2.  นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ // X - - X 

3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ / - - - - 

4.  นายอดุลย  จันทนจุลกะ / - - - - 

5. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ / - - - - 

6. นายณรงค  มาณวพัฒน     // - - - / 

7. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต // - - - - 

8. นางรัตนา  พรมสวัสดิ์ // / - - / 

9. นายปยะ  ประยงค // / - - - 

10. นายครรชิต  บุนะจินดา / - - - - 

11. นายวีระศักดิ์   แกวหนู - - - - / 

12. นายสมบูรณ  วศินชัชวาล - - - - / 
 
หมายเหตุ :   / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร       
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยศาสตราจารย ดร. 

ตรึงใจ บูรณสมภพ  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย จันทนจลุกะ และนายวีระชัย งามดีวไิลศักด์ิ เปน

กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหาร อันจะพึงมีตอผูถือหุนของบริษัท ตลอดจน

ดําเนินการใหมั่นใจวา กรรมการบริหารและผูบริหารไดบริหารกิจการตามนโยบายของบริษทัอยางถูกตอง ครบถวน 

และมีมาตรฐาน โดยในรอบป 2551 ไดจัดใหมีการประชุมท้ังส้ิน 12 คร้ัง ท้ังน้ีไดรวมประชมุกับผูบริหาร ผูตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชี เพื่อรวมเสนอขอมลู หารือ และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวของ สรุปสาระสําคัญ

ไดดังน้ี 
 

1. ใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํป 2551 ท่ีผานการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญช ี กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยไดสอบถามผูสอบบัญชแีละ

ผูบริหารในเร่ืองความถูกตอง ครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ียังได

พิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายใน (Management Letter) ของผูสอบบญัชี และรับทราบแผนการ

สอบบัญชีประจําป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กระบวนการรายงานทางบัญชีและการเงินของ

บริษัทมีการควบคุมท่ีเพียงพอใหรายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอยาง

ถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ 
 

2.  สอบทานและใหความเห็นชอบกรอบวิธีปฏิบติัในการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเขาลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นในระหวางป ตลอดจนสอบทานการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหถูกตอง 

ครบถวน และเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด  และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ฝายจัดการไดทํารายการดังกลาว เพื่อผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

ดังเชนท่ีทํากับบุคคลภายนอกท่ัวไปดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
 

3.  สอบทานการปฏิบัติตามขอกาํหนด ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยไดมอบหมายใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในกําหนดเปนหน่ึงในประเด็นหลักท่ีจะตองตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกาํหนด ระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ (Compliance Audit) ในทุกระบบงานท่ีเขาทําการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบภายในใน

ระหวางป 2551 และจากการประชุมรวมกบัหนวยงานกฎหมายของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบงชี้ท่ี

ทําใหเชื่อวา มขีอบกพรองท่ีมนัียสําคัญเก่ียวกับการไมปฏิบติัตาม และ/หรือ การปฏิบัติท่ีขัดหรือแยงกับขอกําหนด 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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4.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจําป 2551 ตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ซึ่ง

ครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัท เชน ระบบการจดัทํางบประมาณ ระบบการจดัซื้อจัดจางและบริหารวัสดุ 

ระบบการกอสราง การบริหารโครงการ การขาย การควบคุมคุณภาพและบริการ ระบบการจัดทําและวิเคราะห

รายงานทางการเงินและรายงานสําหรับผูบริหาร เปนตน ท้ังน้ี ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไมพบจุดออนหรือ

ขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ นอกจากน้ียังไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในดานการควบคุมดานการบริหาร การเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

และมีประสิทธผิล 
 

5.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหาร

ความเสี่ยงโดยไดสอบทานปจจัยเส่ียง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหนาของการบริหารความ

เส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการบริหารความเสี่ยงมี

ความเหมาะสมเพียงพอ มปีระสิทธิผล โดยมีการระบปุจจัยเส่ียงไดอยางครบถวน มีการกําหนดกระบวนการ

ประเมินความเส่ียงและการตอบสนองตอความเส่ียงไวอยางเหมาะสม และมีการทบทวนความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจบุัน 
 

6.  กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองคกร และอัตรากําลังคนของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน อีกท้ังไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอคูมือการตรวจสอบภายใน และไดพิจารณา

ทบทวนกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในใหเหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดสอบทาน

รายงานผลการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน สอบทานผลการปฏิบัติงานภาพรวมของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผูบริหารและหนวยงานผูรับการตรวจสอบทุกระดับ รวมถึงไดอนุมัติแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจาํป 2551 ท่ีจัดทําข้ึนตามความเสี่ยงของบริษัท แผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และ

การพัฒนาความรู ทักษะ และความชํานาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 

ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผลท่ีนาพอใจ สอดคลองกับ

เปาหมายท่ีกําหนด 
 

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหกบัคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

โดยไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานของฝายจัดการ ซึ่งฝายจัดการได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 
 

8. ทบทวนและเสนอแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจตอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เก่ียวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี และการประชมุคณะกรรมการ
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9.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2552 เพือ่นําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากท่ีประชมุผูถือหุนประจาํป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจิารณาความ

เปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูสอบบัญช ีรวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นวา ผูสอบ

บัญชีไดแสดงความเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในดานการจัดทํารายงานทางการเงินและการควบคุม

ภายใน จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติท่ีประชมุผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชจีากบริษัท เค

พีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ตอไปอีกวาระหน่ึง 

 

ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยใชความรู ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมขีอจํากัดใน

การไดรับขอมูลท้ังจากผูบริหาร พนักงาน และผูท่ีเก่ียวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อ

ประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

 

โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบริหารของ

บริษัทมีจริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท ใหความสําคัญอยางยิ่งตอ

การดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิล ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุมเหมาะสม มีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ โปรงใสและเชื่อถือได รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมี

คุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบน้ีไดรับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 

18 กุมภาพันธ 2552 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ  บูรณสมภพ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
	คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ
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	สำหรับปี 2549 กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  30.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4  ของกำไรสุทธิปี 2548   ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ที่บริษัทฯ  ได้ประโยชน์จากการเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชี  โดยนับจากปีบัญชีที่เริ่มหลังจากเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเมื่อปี 2548  5 รอบปีบัญชี คือ ปี 2549-2553 แต่อัตราต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น  จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลง
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