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ข้อมูลสรุป 
 

บริษัทฯ  จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในรูปของบริษัทจํากัด ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เม่ือวันท่ี 20 

เมษายน 2536 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยการพฒันาโครงการประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคาร

ชดุ ครอบคลมุทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ในปี 2549 , 2550,  2551 และ ปี 2552     และบริษัทฯ มีส่วนแบง่การตลาดร้อยละ 13.4, 13.6 และ 15.8 และ ร้อยละ 

16  ของยอดจํานวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทสร้างโดยผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามลําดบั  

 บริษัทฯ ถือเป็นผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ มีรายได้ระดบัตํ่าถึงปานกลาง และเช่ือว่ามีส่วนแบง่การตลาดสงูสดุ

เม่ือพิจารณาจากยอดบ้านทาวน์เฮาส์สร้างเสร็จจดทะเบียนสร้างโดยผู้ ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

โดยมีส่วนแบ่งตลาด 58% บริษัทฯ พฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ช่ือ “บ้านพฤกษา” “พฤกษาวิลล์” “เดอะคอนเนค”        

”พฤกษาทาวน์ “ และ “เดอะแพลนท์ ซตีิ“้  

บริษัทฯ ยงัได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียวสําหรับผู้ มีรายได้ระดบัปานกลางถึงสงู  ภายใต้ช่ือ “พฤกษาวิลเลจ” “ภสัสร” 

และ “เดอะแพลนท์ “เพ่ือขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้า โดยจํานวนหน่วย และส่วนแบ่งการตลาด

ของตลาดบ้านเด่ียวท่ีบริษัทฯ สร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง  

นอกจากนี ้ในปี 2550-2552 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล อย่างรวดเร็ว ประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทําให้เกิดความต้องการ

ท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชดุในที่ชมุชนในช่วงปี 2552 สงูมาก บริษัทฯ จึงได้พฒันาโครงการอาคารชดุ เพ่ือรองรับความต้องการ

ดงักล่าว ซึง่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในระดบัท่ีน่าพอใจจากการท่ีสามารถเข้าไปมีส่วนแบง่ในตลาดอาคารชดุได้ในระดบัหนึ่ง   

โดยบริษัทฯ พฒันาโครงการอาคารชดุภายใต้ช่ือ “ซิตีวิ้ลล์” “ไอว่ี”  “เดอะซี๊ด” “เดอะทรี” และ “บี ย”ู  

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทฯ คือการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการบริหาร

จดัการงานก่อสร้างด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้งัเป็น  

ผู้ นําด้านการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียวด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกั แบบ

ต่าง ๆ  อีกทัง้บริษัทฯ  ยงัมีโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ท่ีมีระบบการผลิตท่ี

ทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย  โดยมีกําลงัการผลิตชิน้สว่นสําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวนโดยประมาณ  3,600  หลงัต่อ

ปี หรือ 110,000 ตารางเมตรตอ่เดือน   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วย

ระบบ Battery  Mold  โรงงานดงักล่าวมีกําลงัการผลิตสงูสดุเท่ากบั 3,500 ลกูบาศก์เมตรต่อเดือน  ปัจจบุนัโรงงานดงักล่าวได้

เพ่ิมการผลิตในสว่นเสาโชว์และ Parapet  ของบ้านทาวน์เฮาส์ และขยายโรงงานท่ีสาม เพือ่ผลิตชิน้งานท่ีใหญ่และมีความซบัซ้อน

มากขึน้ 

 การท่ีบริษัทฯ บริหารจดัการก่อสร้างด้วยตนเอง  และมีเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทนัสมยั  ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุ

ต้นทุน  คุณภาพ  และระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี  ทําให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา  โดยทั่วไป  

บริษัทฯ จะตัง้ราคาขายต่ํากว่าผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอ่ืนในอตัราร้อยละ  15-20  สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์  
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และร้อยละ  10-15  สําหรับบ้านเดี่ยว  เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านในรูปแบบ  ขนาดและทําเลที่ใกล้เคียงกนั  อีกทัง้ยงัทําให้บริษัทฯ  

สามารถสร้างบ้านท่ีได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์อกีด้วย   

 

 ในช่วง 16 ปีท่ีผ่านมาตัง้แต่จดัตัง้บริษัท บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาโดยตลอด แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ําก็ตาม เม่ือพิจารณาผลกําไรของบริษัทฯ 5 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

 

ตวัเลขทางการเงนิที่สาํคญั 2548 2549 2550  2551 2552 

ยอดจอง (ล้านบาท) 7,516 7,149 13,646 16,187 22,775 

หน่วยท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ (หน่วย) 6,136 6,568 7,074 8,913 11,249 

รายได้รวม (ล้านบาท) 7,635 8,203 9,093 13,033 19,033 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,272 1,303 1,302 2,373 3,622 

เงินปันผลจา่ยออกในปี (ล้านบาท) 464.9 388.8 434.8 480.9 725 

 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชนจํากัดเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2548 ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจํากดั  หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ “PS” ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 และปัจจบุนัหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จดัอยู่ในกลุ่มดชันีตวัชีว้ดั SET50  
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สว่นท่ี  1  หน้า  1 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 
 

 
ข้อมูลทั่วไปอื่นและบริษัทฯ ย่อย 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ  

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107574800307  

โทรศพัท์ 0-2298-0101  

โทรสาร   0-2298-0102  

Homepage:  www.ps.co.th  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว  

และอาคารชดุ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 979/83 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน          

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีต

เสริมเหลก็สําเร็จรูปและโรงงานผลิต

รัว้และเสาสําเร็จรูป 

: 54/1 หมู่ 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107574800307  

Home Page : http:// www.pruksa.com 

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

หุ้ นสามัญและทุนจดทะเบียน (หุ้ น, 

บาท) 

 2,224,753,400 

 

หุ้ นสามัญและทุนจดทะเบียนชําระ

แล้ว (หุ้น, บาท) 

 2,206,812,000 
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โรงงาน PS Precast  
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู่ 4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ผลิตรัว้ และเสาสาํเร็จรูป  

โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32  

โทรสาร   0-2532-8123  

บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/95 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 ตอ่ 172  

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/99 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 
 

บริษัท พนาลี เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/97 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0101  
 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 
 

บริษัท พฤกษา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 
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บริษัท พฤกษา อนิเดยี เฮาส์ซงิ จาํกัด (Preuksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)    
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor, Next to Akme Ballet, Marathahalli Outer Ring Road, 

Bangalore-560 037 Karnataka, India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนิเดีย 

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 

บริษัท พฤกษา อนิเดยี คอนสตรัคชัน จาํกัด (Preuksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor, Next to Akme Ballet, Marathahalli Outer Ring Road, 
Bangalore-560 037 Karnataka, India 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนิเดีย 

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 

บริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกัด (Preuksa Vietnam Company Limited) (อยู่ระหว่างดาํเนินการจัดตัง้) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Unit A, 8th Floor, No. 116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, 

Vietnam 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเวียตนาม 
  
บริษัท พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (Preuksa Vietnam Construction Co., Ltd) (บริษัทย่อย)     

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   Unit B, 8th Floor, No. 116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, 
Vietnam   
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเวียตนาม 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 62 อาคารสํานกังานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2229-2800  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2 / 2550 

ช่ือบริษัท ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์ 0-2299-1111  

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1/2552 
ช่ือบริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888    
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ผู้สอบบัญชี  
นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3731 และ / หรือ  

นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2826 และ / หรือ  

นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 

 

บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 195 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2677-2000  

ที่ปรึกษากฎหมาย  
 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซี่ จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2636-2000 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 179/74-80 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 
 

1.   ความเส่ียงเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกจิของบริษัท ฯ ในประเทศ 
 

1.1 ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
เน่ืองจากลกูค้าของบริษัท ฯ มากกวา่ร้อยละ 90 จะซือ้บ้านและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมาชําระคา่

บ้านและท่ีดินท่ีเหลือในวนัโอน ดงันัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีนโยบายในการขยาย หรือ

ต้องการควบคมุการปลอ่ย หรือต้องการลดสดัสว่นการปลอ่ยสินเช่ือในสว่นนีก็้จะมีผลกระทบกบัลกูค้าเน่ืองจากไม่สามารถ

หาแหล่งเงินกู้ เพ่ือสนบัสนนุคา่บ้านและท่ีดินในสว่นท่ีเหลือได้  ซึง่จะเป็นการไปจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้า ซึง่จะมีผลกระทบ

ตอ่รายได้ของบริษัท ฯ โดยตรง 
 
 ในการนี ้บริษัทฯ จงึได้มีแบบฟอร์มให้พนกังานขายกรอกข้อมลูเบือ้งต้นท่ีสําคญัของผู้ซือ้บ้านเม่ือแสดงความจํานง

ในการจองบ้านและขอกู้ เงิน เพ่ือนําส่งธนาคาร ฯ เพ่ือให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approved) จากธนาคาร ภายใน 7 วนัทํา

การ วา่จะสามารถให้เงนิกู้ ได้หรือไม่ เพ่ือลดความเสี่ยงของทัง้ผู้ซือ้บ้านและบริษัท ฯ 
 
นอกจากนี ้บริษัท ฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารท่ี

จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ และปรับกลยทุธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ได้มี

การเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดตอ่ขอ

สินเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสินเช่ืออย่างรวดเร็ว 
 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้าง 
เน่ืองจากการขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่เป็นการขายบ้านและที่ดินให้ลกูค้า ก่อนท่ีจะทําการลงมือ

สร้างบ้าน ดงันัน้ถ้าหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนอตัราค่าจ้างแรงงาน   ภายหลงัจากท่ี

บริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลูกค้าจองซือ้บ้านและท่ีดินไปแล้ว ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว หรือ

แม้กระทัง่ผลกระทบจากการผลิตบ้านได้ต่ํากว่าท่ีได้ประมาณการไว้ ย่อมจะทําให้ต้นทุนการขายของบริษัทฯสูงขึน้ ทําให้

อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  
 
วสัดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างท่ีสําคัญยิ่ง ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลัก หลายส่วนได้มีการปรับราคาเพ่ิม 

โดยการเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการวัสดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมมากขึน้ ทัง้ท่ีใช้ในภาคอสังหาริมทรัพย์และในการ

ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ การท่ีราคาวสัดุก่อสร้างในตลาดโลกปรับสูงขึน้อย่างมาก รวมถึงการท่ี

ราคานํา้มนัเพ่ิมสงูขึน้ ราคาสินค้าโภคภณัฑ์หลกัปรับราคาขึน้ ทัง้แร่เหล็ก ทองแดง ถ่านหิน ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุการ

ผลิต และต้นทนุการขนส่งวสัดกุ่อสร้าง ทําให้ราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้และท้ายสดุทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุสงูขึน้ บริษัทฯ อาจ

ไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัทีหรือในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีสงูขึน้ดงักล่าว ก็

อาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขายท่ีอยู่อาศยัของบริษัทฯ และเหตดุงักลา่วจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ  ฐานะ

ทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 
 
นอกจากนี ้การท่ีมีผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมมากขึน้อาจทําให้ปริมาณของวสัดุก่อสร้างมี

จํานวนไม่พอกบัความต้องการ ซึง่หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้และบริษัทฯ ไม่สามารถหาซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ทนัในเวลาท่ี
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กําหนดหรือเพียงพอกบัความต้องการของบริษัทฯ หรือถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาซือ้วสัดกุ่อสร้างได้เลย จะทําให้บริษัทฯ 

ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาท่ีกําหนดหรือตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้เลย 

ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 
 
แตจ่ากการท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้ภายใน 

45-70  วนั ตามลําดบั  ช่วยลดความเส่ียงลงได้ในระดบัหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีจะต้องใช้ใน

ระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทนุดงักล่าว ในส่วนของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมี

ความเสี่ยงอยู่เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ียาวนานขึน้  อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุ่มวสัดกุ่อสร้างหลกัทัง้หมดเพื่อให้บริษัทฯ 

มีต้นทนุค่าก่อสร้างท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี และนโยบายดงักล่าวยงัเป็นการปฏิบติังาน ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบติัเพ่ือจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย และนอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็น

ประจําทกุเดือน พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบต่อต้นทนุขาย เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 
 

1.3 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง 
จากวิธีการก่อสร้างของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหลอ่สําเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการ

ตา่งๆ ด้วยตวัเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลงานก่อสร้าง 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพ่ือเข้าดําเนินการก่อสร้างใน

แตล่ะสว่นงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง  งานหลงัคา และ งานสี  เป็นต้น     โดยวิศวกร 

และผู้ควบคมุงานก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นผู้วางแผนและควบคมุดแูลการดําเนินงานของผู้ รับเหมาดงักลา่ว 
 
ในขณะนีมี้ผู้ ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจํานวนมาก  รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการ

สาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึ่ง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้

งานก่อสร้างของบริษัทฯ ล่าช้าหรือไม่เสร็จสมบูรณ์และทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดหรือไม่สามารถโอนได้เลย  อย่างไรก็ตามผู้ รับเหมาแรงงาน และแรงงานฝีมือท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมในขณะนีมี้อยู่เป็น

จํานวนมาก อตัราค่าจ้างของบริษัทฯ ก็เป็นราคาตลาดท่ีสมเหตสุมผล มีการจ้างงานต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ ซึง่เป็นเงื่อนไข

สําคญัอย่างหนึ่งของการจ้างรับเหมาแรงงาน และมีการจ่ายชําระค่าจ้างในระยะเวลาสัน้ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน

ของผู้ รับเหมา จึงทําให้มีผู้ รับเหมายินดีท่ีจะร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจํานวนมาก ในขณะนีมี้ผู้ รับเหมาท่ีอยู่ในระบบของ  

บริษัทฯ ประมาณ  2,500 ราย และเพื่อลดความเส่ียงจากกรณีดงักล่าว บริษัทฯ ยงัใช้นโยบายพฒันาฝีมือแรงงานเฉพาะ

ด้านและมีการติดตามให้มีการว่าจ้างเป็นประจํา และสําหรับงานพิเศษท่ีมีมลูค่ามาก และต้องการความรวดเร็ว เช่น งาน

สะพาน งานซุ้มประต ูงานสโมสร สระวา่ยนํา้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการประมลู และทําสญัญาจ้างเช่นเดียวกบังานจดัซือ้วสัดหุลกั 

เพ่ือให้ได้ผู้ รับเหมาท่ีมีความสามารถ ส่งมอบผลงานได้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯต้องการ พร้อมทัง้เง่ือนไขและราคาท่ีอยู่ใน

งบประมาณท่ีบริษัทฯวางแผนไว้ นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นในปี 2552  บริษัทฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้

แรกในการก่อสร้างตึกสงูหรือคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้างรองรับการ

ขยายตวัอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ ในอนาคต 
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1.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏบัิตงิาน 
เน่ืองด้วยกระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อในท่ีด้วย

เทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็นระบบการ

ก่อสร้างแบบใหม่ ดังนัน้บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และความ

เช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง   ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกรและผู้

ควบคุมงานก่อสร้างดงักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ และความสามารถให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง จดัให้มีการว่าจ้างและ

สวัสดิการท่ีเป็นธรรม มีการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  เพื่อให้เกิดการจ้างงานท่ีต่อเน่ือง ทําให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ และความชํานาญอยู่อย่างสมํ่าเสมอ มีการติดต่อกับสถาบนัการศึกษาเพื่อรับนกัศึกษาฝึกงาน ให้ความรู้ใน

การควบคมุงานก่อสร้างรูปแบบใหม่ เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ  
 

1.5 ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดนิเพื่อการพฒันา 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปล่า (Land Bank) ไว้สําหรับการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นว่าการซือ้ท่ีดินเปล่าโดยยงัไม่มีแผนการก่อสร้างโครงการท่ีชดัเจนจะทําให้บริษัทฯ มีภาระต้นทนุทาง

การเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะซือ้ท่ีดินต่อเม่ือ

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ต้องการซือ้ท่ีดินในทําเลท่ีต้องการ บริษัทฯ อาจ

ต้องซือ้ท่ีดินในราคาท่ีสงูกว่าท่ีบริษัทฯ กําหนด หรืออาจไม่สามารถซือ้ท่ีดินได้ครบตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถ

ซือ้ท่ีดินได้เลย ซึ่งในกรณีดงักล่าว จะส่งผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้างท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากต้นทุนคงท่ีของ

โรงงานผลิตแผ่นผนงัสําเร็จรูป ท่ีจะสงูถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการ

ใดๆ ได้เลย ซึง่จะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
การดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินท่ีผ่านมาของบริษัทฯเป็นการจดัซือ้ผ่านนายหน้าค้าท่ีดินหลายราย ตามราคาตลาดท่ี

เหมาะสม จากนัน้นํามาพฒันาด้วยต้นทนุการผลิตท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้ราคาท่ีดินท่ีซือ้มาในราคาตลาด จะ

สะท้อนไปในราคาขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ ซึง่ก็จะต่ํากว่าราคาตลาดทัว่ไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมีมากกว่า

ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้บริษัทฯมีโอกาสในการจดัซือ้ท่ีดินได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ประกอบกบัการจ่ายชําระค่า

ท่ีดินท่ีตรงเวลา นายหน้าท่ีดินจึงมีความยินดีท่ีจะเสนอขายท่ีดินให้กบับริษัทฯ  ปัจจบุนับริษัทฯ มีนายหน้าจดัหาท่ีดินให้กบั

บริษัทฯ ประมาณ 50 รายและยงัรับซือ้โดยตรงจากผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อีกทัง้การท่ีบริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการ

พฒันาเป็นบ้านในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา ทําให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาจัดซือ้ท่ีดินให้

เหมาะสมกบัรูปแบบโครงการท่ีหลากหลายมากขึน้ 
 

1.6 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ี

เข้มงวด ซึง่ต้องมีการขอใบอนญุาตในการจดัสรรท่ีดิน ใบอนญุาตค้าท่ีดิน ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงานราชการ

ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย  ในกรณีท่ีมีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ก็จะต้องจดัทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนัน้หากหน่วยงาน
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ราชการท่ีเก่ียวข้องออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ล่าช้า หรือไม่ออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ อาจทําให้

บริษัทฯ ดําเนินโครงการล่าช้ากว่าท่ีกําหนด หรืออาจไม่สามารถดําเนินโครงการได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้  
 
ดงันัน้ การกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกําหนด หรือนโยบายใด ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 

การท่ีจะนํากฎหมายการจดัการดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ พิจารณาของ

ฝ่ายนิติบญัญัติ จากภาครัฐ เพ่ือประกาศเป็นกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดงักล่าวกําหนดบงัคบัมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ นําเงินดาวน์ หรือค่างวดท่ีได้รับชําระจากผู้ ซือ้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ แต่จะต้องเก็บเงินจํานวนดงักล่าวไว้

ในบญัชีดแูลทรัพย์สินแยกต่างหาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอ หรือต้องมีแหล่งเงินกู้ ท่ีมากพอ ท่ี

จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ซึง่ถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุมาเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้เพียงพอ หรือกู้

เงินได้แต่มีอัตราดอกเบีย้สูง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 
 
ในการนีบ้ริษัทฯ ได้มีคณะทํางานศกึษาแนวทางการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีการประชมุ เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานอยู่เป็นประจํา ในสว่นเฉพาะกบักฎหมาย Escrow Account  ก็มีผลกระทบกบับริษัทฯ ไม่มาก

นกั เน่ืองจากสําหรับสินค้าทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวน์ท่ีสัน้เพียง 3 - 4เดือน 

และในอตัราส่วนท่ีไม่มากนัก บริษัทฯ พึ่งพิงเงินทุนของบริษัทฯค่อนข้างสูง มีสัดส่วนการกู้ ยืมเงินท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการ   

รายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกัน สําหรับตลาดอาคารชดุซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวน์ท่ียาวกว่า บริษัทฯ ก็มีนโยบายใน

การบริหารให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถพึ่งพิงเงินทุนของตนเองได้ และจดัหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนทางการเงินต่ํากว่าการ

กู้ ยืมเงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน 
 

1.7 ความเส่ียงเร่ืองมาตรการภาษีในการส่งเสริมธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ที่จะสิน้สุดลงในวันที่ 28 มีนาคม 2553 
เน่ืองจากมาตรการภาษีท่ีรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะสิน้สุดลงในวันท่ี 28 มีนาคมหรือ  31 

พฤษภาคม  2553  ตามตาราง คือ การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3.3% เป็น 0.11% ค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% เป็น 

0.01% และค่าธรรมเนียมการจดจํานองจาก 1% เป็น 0.01%  

 

ประเภท ผู้จ่าย / ฐาน ขณะนี ้ อัตราใหม่  ส่วนต่าง 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัท / บนฐานราคาขายหรือราคา

ประเมิน (แล้วแต่ราคาใดจะสงูกวา่) 

0.11% 3.3% หลงั 28/3/53 3.19% 

คา่ธรรมเนียมการ

โอน 

บริษัท และ ผู้ ซือ้บ้าน คนละคร่ึงบนฐาน

ราคาประเมิน 

0.01% 2% หลงั 31/5/53 1.00% 

คา่ธรรมเนียมการ

จดจํานอง 

ผู้ซือ้บ้าน / บนฐานมลูค่าท่ีจดจํานอง 

 

0.01% 1% หลงั 31/5/53 0.99% 
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เม่ือมาตรการดงักลา่วสิน้สดุลงจะสง่ผลตอ่ต้นทนุของบริษัทฯ รวมถึงกําลงัซือ้ของผู้บริโภค  นอกจากนัน้บริษัทยงั

อาจมีความเส่ียงจากการสง่มอบไม่ทนัในระยะเวลาดงักลา่วตอ่ลกูค้าบริษัทฯ ซึง่ ในการนี ้บริษัท ฯ ได้พยายามลดความเส่ียง 

ด้วยการจดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ เพ่ือการก่อสร้างให้เสร็จทนัพร้อมโอนโดยเร็ว หรืออย่างช้าให้ก่อนวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2553   

 
2. ปัจจัยความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

 

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายการดําเนินธุรกิจไปยงัต่างประเทศ โดยได้เร่ิมดําเนินการใน 2 ประเทศ คือ เมือง        

บงักาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย และเมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม นอกจากนีย้งัมีแผนท่ีจะลงนามในสญัญา

ร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในอีก 3 เมือง คือ เมืองเชนไน และเมืองมมุไบ สาธารณรัฐ

อินเดีย และ เมืองฮลูมูาเล ่สาธารณรัฐมลัดีฟส์   
 
โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีลงทนุในต่างประเทศ จํานวน 337 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของ

สินทรัพย์รวม ในอนาคตถ้าการเจรจาแผนการร่วมลงทนุดงักล่าวสมัฤทธิผล คาดการณ์เงินลงทนุในต่างประเทศต่อสินทรัพย์

รวม จะเพ่ิมเป็นประมาณร้อยละ 10 ในระยะเวลา 1-2 ปี ข้างหน้า และในระยะยาวถ้าการลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน

ตา่งประเทศประสบความสําเร็จ บริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทนุให้สดัสว่นจากตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 40  
 
เน่ืองจากธุรกิจพัฒนาโครงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในภาวะ

เศรษฐกิจ  ความเข้าใจในความต้องการท่ีอยู่อาศยั แต่ละประเภทและในแต่ละเมือง  ตลอดจนต้องเข้าใจวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่  รสนิยม และระดบัรายได้ของประชากรในท้องถ่ินนัน้ๆ  นอกจากนี ้ กฎระเบียบและการขออนญุาตก่อสร้างและขอ

อนุญาตจดัสรรก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการศึกษาและขยายธุรกิจไปยงั

ประเทศต่างๆอย่างระมดัระวงัรอบคอบ 
 

ความเส่ียงที่สาํคัญในการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศ อาจจาํแนกได้ดงัต่อไปนี ้
  

2.1 ความเส่ียงจากการขาดความรู้ความเข้าใจในภาวการณ์แข่งขันและความต้องการที่อยู่ในแต่ละเมืองที่
ดาํเนินธุรกจิ   

ประเดน็นี ้ทางบริษัทฯ ได้จดัให้มีการศกึษาและวิจยัตลาดโดยทีมงานของบริษัท ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา

ท่ีมีความชํานาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้ทําการวิจยัและศึกษาตลาด เพ่ือให้มัน่ใจว่าในแต่ละเมือง มีตลาดท่ีบริษัทฯ 

สามารถนําความชํานาญและมีขีดความสามารถในการแข่งขนักับผู้ประกอบการในท้องถ่ินนัน้ๆ ได้  และเป็นตลาดท่ีมี

ศกัยภาพและความมีความต้องการท่ีอยู่อาศยั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต   
 

2.2 ความเส่ียงในการสรรหาที่ดนิในทาํเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาํคญัของการพฒันา  
       โครงการ   

ประเด็นนี ้ ทางบริษัทฯ ทราบดีว่ามีความเสียเปรียบในฐานะท่ีเป็นบริษัทต่างชาติ อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซือ้ท่ีดิน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้สร้างความสัมพันธ์กับนายหน้าค้าท่ีดินและ

อสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละเมือง เพ่ือให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกบัผู้ ท่ีสนใจขายท่ีดิน ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีรวบรวมท่ีดินให้ได้

ขนาดท่ีบริษัทฯ ต้องการ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ให้ผู้ ร่วมทนุเป็นฝ่ายช่วยสรรหาท่ีดินมานําเสนอให้กบับริษัทฯ อีกทางหนึ่ง 
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2.3   ความเส่ียงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง   
เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะยังคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็นระบบผนงัรับนํา้หนกั ซึ่งจะทําให้งานก่อสร้างรวดเร็ว

และมีคณุภาพดงัเช่นท่ีประสบความสําเร็จในประเทศไทย  ซึ่งเป็นระบบท่ีแรงงานในเมืองท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอาจจะไม่ 

คุ้นเคย  ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีแผนงานท่ีจะนําผู้ควบคมุงานและช่างฝีมือจํานวนหนึ่งจากประเทศไทยไปควบคมุงานก่อสร้างใน

ระยะเร่ิมต้น เพ่ือให้แรงงานในเมืองนัน้ๆได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการก่อสร้างและมาตรฐานคณุภาพของการก่อสร้างของ

บริษัทฯ 
 

2.4 ความเส่ียงด้านนโยบายการควบคุมการเคล่ือนย้ายเงนิทุน (Capital Control) ของทางราชการในแต่ละ
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าดาํเนินธุรกจิ   

ประเด็นนี ้ เป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องการ

สง่กลบัเงินปันผลท่ีได้จากการดําเนินงานหรือการนําเงินให้กู้ ยืมหรือเงินทนุกลบัประเทศไทย  ซึง่จากการศกึษาโดยการวา่จ้าง

ท่ีปรึกษายังไม่พบข้อห้ามหรือข้อกําหนดเง่ือนไขท่ีจะไม่อนุญาตให้นําเงินทุนออกจากแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ ไป

ลงทนุ  ข้อกําหนดเบือ้งต้นสําหรับสาธารณรัฐอินเดีย ท่ีระบใุห้บริษัทต่างชาติเม่ือนําเงินลงทนุเข้าในประเทศเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องคงเงินทนุไว้ไม่น้อยกวา่ 3(สาม) ปี เม่ือพ้นจากระยะเวลา 3 ปีนัน้แล้วไม่มีข้อจํากดัในการนําเงิน

ลงทนุกลบัประเทศแต่อย่างใด สําหรับสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ให้ระบขุนาดของเงินลงทนุท่ีจะนําเข้าประเทศไว้ใน

เง่ือนไขการเข้าลงทุนและอายุของโครงการลงทุน ภายหลังเสร็จสิน้โครงการก็ไม่ได้ระบุข้อห้ามการนําเงินทุนกลับ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ก็ไม่มีข้อจํากดัในการสง่เงินตราต่างประเทศออกจากการเข้าไปลงทนุ ในส่วนของเงินปันผลและดอกเบีย้ 

เงินกู้ ยืม ทัง้สามประเทศดงักลา่วไม่มีข้อจํากดัระบไุว้ และเม่ือวิเคราะห์จากข้อมลูในอดีตท่ีผ่านมา ยงัไม่พบการเปลี่ยนแปลง

การจํากดัการเคลื่อนย้ายเงินทนุท่ีเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุ  จึงพอจะประเมินได้ว่า ความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นีค้งไม่สงู

มากนกั 
 

2.5   ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดาํเนินธุรกจิและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
สําหรับประเด็นนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจตามระเบียบปฏิบติัของทางราชการใน แต่ละท้องถ่ิน  โดย

ทางผู้ ร่วมทุนท้องถ่ินจะสนบัสนนุและทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการต่างๆ  ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุโดย

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมด  บริษัทฯ ก็ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญในการดําเนินการขออนญุาตเป็น

ผู้ ดําเนินการให้แทน 
 

2.6   ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัท แบง่การบริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทนุออกเป็นสองสว่น คือ สว่น

แรกจากการลงทนุ ในส่วนเงินลงทนุท่ีนําไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุในระยะยาว  บริษัทฯ จดัให้มี

ทีมงานติดตามความผนัผวน และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีเห็นวา่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความผนัผวน

อย่างมาก สว่นท่ีสองในกรณีท่ีจะมีเงินกู้ ยืมระหว่างบริษัทในประเทศไปยงับริษัทย่อยในตา่งประเทศ จะใช้เงินสกลุ

สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุหลกั และทําสญัญาซือ้ขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการล่วงหน้า เพ่ือลดความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน ณ ปัจจบุนัยงัไม่เกิดรายการดงักลา่ว 
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3. ปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ 

 

3.1   ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุ คือ กลุ่มนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน   1,690,084,100 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  
 
ทัง้นี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ยังคงสามารถท่ีจะควบคุมการลงมติผู้ ถือหุ้ นในเร่ืองท่ีสําคัญต่าง ๆ ท่ีกฎหมายหรือ

ข้อบงัคบัได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ยงัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ และกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุ่มผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ความเป็นมา 
 

บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ มีทนุจด

ทะเบียนเร่ิมแรก 50.0 ล้านบาท ทัง้นี ้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ได้นําประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนิน

ธุรกิจก่อสร้างให้แก่ทัง้ภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกบัการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ และการวา่จ้างท่ี

ปรึกษาจากบริษัทชัน้นําของประเทศในการพฒันาระบบสนบัสนนุตา่ง ๆ รวมถึงการปรับกลยทุธ์ อย่างต่อเน่ือง จงึสง่ผลให้

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรตลอด 16 ปี แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 
บริษัทฯดําเนินธุร กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในท่ีอยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ ท่ีของ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู มี

โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ช่ือ “บ้านพฤกษา”  “บ้านพฤกษาวิลล์”  ”เดอะคอนเนค” และ “เดอะแพลนท์ซิตี ้” โครงการ

บ้านเด่ียวภายใต้ช่ือ “พฤกษาวิลเลจ”  “ภสัสร”  และ “เดอะแพลนท์”  และโครงการอาคารชดุภายใต้ช่ือ “ซิตีวิ้ลล์” “ไอว่ี” 

“เดอะซ๊ีด”  และ “เดอะ ทรี” 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการเพยีงไม่ก่ีรายท่ีบริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง รวมถึงการนํา

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากต่างประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึง่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ท่ีจะจ้างผู้ รับเหมาเพื่อทําการ

ก่อสร้างทัง้โครงการ โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และบริหารการก่อสร้างโครงการเอง   

โดยจะแบง่งานออกเป็นส่วน ๆ  เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา  

เป็นต้น โดยงานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะ

ด้าน และบริษัทฯ จะเข้าควบคมุการก่อสร้าง โดยการจดัสง่วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ เข้า

ไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเองทัง้หมด ซึง่การท่ี

บริษัทฯ บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง และการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างท่ีทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุ

คณุภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 และจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548 ได้อนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก 1,700 ล้านบาท เป็น 2,232.5 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 532.5 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ 

“PS” ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548. 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัท ฯ มีทนุจดทะเบียน 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,255,753,400 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,191,394,200 บาท  
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ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว  กบักระทรวงพาณิชย์ จากการใช้

สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 5,169,900 บาท  ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็น 

2,196,564,100 บาท (สองพนัหน่ึงร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนหกหม่ืนสี่พนัหนึง่ร้อยบาท) 
 
ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว  กบักระทรวงพาณิชย์ จากการใช้

สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 5,086,500 บาท  ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็น 

2,201,650,600บาท (สองพนัสองร้อยหนึง่ล้านหกแสนห้าหม่ืนสี่พนัหกร้อยบาท) 
 
ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว  กบักระทรวงพาณิชย์ จากการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 5,161,400  บาท  ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็น 

2,206,812,000   บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนับาท) 
 

2.2  บริษัทย่อย 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ดงันี ้คือ 

1) บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั จดัตัง้เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน จํานวน 1 ล้านบาท 

ดําเนินการเป็นผู้ รับเหมาสว่นงานตกแต่งเพ่ิมเติมในการพฒันาโครงการบ้านของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

ถือหุ้นจํานวน 9,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.93 ของทนุจดทะเบียน 
 

 ตอ่มาเม่ือ 9 เมษายน 2552 บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั  มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้าน

บาท (1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์ โดยได้เรียกชําระหุ้นเพ่ิมทนุเต็มมลูคา่แล้ว 
 

เพ่ือเพิม่ศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 2 แห่ง คือ 

2) บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั และ 

3) บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั   
 

ทัง้ 2 บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2549 มี

ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท (10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน  
 
ในระหวา่งปี 2550 บริษัทฯ ได้เพ่ิมเงินลงทนุในบริษัททัง้สองเป็นบริษัทละ 50 ล้านบาท  
 
12 กนัยายน 2550 บริษัทฯ พนาล ีเอสเตท จํากดั  มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก  50 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 

(2,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์ โดยได้เรียกชําระหุ้นเพ่ิมทนุเต็มมลูคา่เม่ือเดือนมิถนุายน 

2551 และต่อมาเม่ือ 12 ตลุาคม 2552 บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 

100 ล้านบาท (1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์ โดยได้เรียกชําระหุ้นเพ่ิมทนุเต็มมลูคา่แล้ว  
 
 ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ิม คือ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั  เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาทและตอ่มาเม่ือ  3 เมษายน 2552 บริษัท พฤกษา          
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โอเวอร์ซีส์ จํากดั  มีการเพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท (2,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

กบักระทรวงพาณิชย์ โดยได้เรียกชําระหุ้นเพ่ิมทนุเต็มมลูคา่เม่ือเดือนมิถนุายน 2552 
 
ในปี 2552 และ ไตรมาส 1 ปี 2553 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ิมอีก ทัง้ท่ีแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจดัตัง้ 

ดงันี ้

1) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (บริษัท ฯ ถือหุ้น 99.97%) ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม  100 

ล้านบาท ต่อมาเม่ือ 3 กนัยายน 2552 บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั มีการเพ่ิมทนุจาก 100 

ล้านบาทเป็น  500 ล้านบาท แบง่เป็น 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพ่ือดําเนินกิจการก่อสร้างและ

พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในต่างประเทศ    

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

เกสร ก่อสร้าง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นแห่งละ 50%)   ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม  10 ล้านรูปี 

สถานท่ีตัง้บริษัทอยู่เมืองบงักะลอร์ ประเทศอินเดีย เพ่ือดําเนินกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัใน

ประเทศอินเดีย   

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

บริษัท เกสร ก่อสร้าง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นแห่งละ 50%) ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม  0.5 

ล้านรูปี สถานท่ีตัง้บริษัทอยู่เมืองบงักะลอร์ ประเทศประเทศอินเดียเพ่ือดําเนินกิจการก่อสร้าง ท่ีอยู่

อาศยัในประเทศอินเดีย  

4) Preuksa Vietnam Company Limited (อยู่ระหวา่งดําเนินการจดัตัง้ - บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น  85%)  ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม  170 ล้านดอ่ง เพ่ือดําเนิน

กิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในประเทศเวียดนาม 

5) Preuksa Vietnam Construction Company Limited (บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซส์ี จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ย่อย  ถือหุ้น 100%)  ด้วยทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม  850 ล้านดอ่ง เพ่ือดําเนินกิจการก่อสร้างในประเทศ

เวียดนาม 
 

2.3  พฒันาการที่สาํคัญในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา  
 

ปี 2547 

- บริษัทฯ เรียกทนุชําระแล้วจาก 1,388 ล้านบาท เป็น 1,700 ล้านบาท  

- บริษัทฯ เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงาน

ดงักล่าวใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเป็นระบบท่ีทนัสมัยท่ีสุดใน

ประเทศไทยในขณะนัน้ มลูคา่เงินลงทนุประมาณ 650 ล้านบาท (ไม่รวมมลูคา่ท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน) 

- บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยย่ิงขึน้ โดยวางระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร 

(Enterprise Resource Planning) และได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ SAP มาใช้ในการรองรับการวางระบบ

ดงักล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และยกระดบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมลูคา่ประมาณ 30 ล้านบาท 
 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2552 

 

สว่นท่ี 2 หน้า  11 

ปี 2548 

- โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตชิน้ส่วนสําหรับการ

ก่อสร้างบ้าน 

- บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูป โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 150 ล้านบาท (ไม่รวมค่า

ต้นทุนท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานแรก) ซึ่งโรงงานดงักล่าวได้สร้างแล้วเสร็จ

และเร่ิมดําเนินการผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปแล้ว 

- บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นผู้ รับเหมางานตกแตง่ตอ่เติมท่ีอยู่อาศยั 

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1,700 ล้านบาท 

เป็น 2,232.5 ล้านบาท และเปล่ียนมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าทําการซือ้ขายในตลาดเป็นวันแรกในวันท่ี             

6 ธนัวาคม 2548 
 

ปี 2549 

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,125.0 ล้านบาท เป็น 2,159.7 ล้านบาท ในวนัท่ี 9 มกราคม 2549  

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,159.7 ล้านบาท เป็น 2,166.7 ล้านบาท ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

2549 จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย (PS-WA)   ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 

6,992,400 หน่วย 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2549 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท 

พนาลี เอสเตท จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็นบริษัทละ 

50 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2549 

- บริษัทฯ ได้รับการอนุมติัให้ออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ไม่เกิน 270 วนั) สําหรับขายให้ผู้ลงทุน โดยมีวงเงินทัง้สิน้ 

1,000 ล้านบาท 
 

ปี 2550 

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,166.7 ล้านบาท เป็น 2,173.8 ล้านบาท ในวนัท่ี 10 มกราคม 

2550 จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA)  ครัง้ท่ี 2  

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี

ยงัไม่ได้นําออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,232.5 

ล้านบาท เป็น 2,224.75 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2550  รวมทัง้ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
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หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน จาก 2,224.75 ล้าน

บาท เป็น 2,255.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  2550 

- เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 

3 เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชย์ จากเดิมมีวตัถปุระสงค์ 36 ข้อ เป็น 42 ข้อ ตามท่ีได้รับ

อนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2550 ให้ออกและขายตรา

สารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing เพ่ือลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการหา

แหล่งเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการออกตราสารหนี ้(หุ้นกู้  / ตัว๋เงิน) สําหรับขายให้ผู้ลงทุนทัว่ไปและสถาบนั  โดย

กําหนดวงเงินท่ีออกตราสารหนีด้งักลา่ว มีวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท  และมี

อายไุม่เกิน 3 ปี นัน้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้   2 ชดุ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ดงันี ้

• หุ้นกู้ ชดุท่ี 1: วงเงิน 600 ล้านบาท  มีอาย ุ3 ปี ในอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.91 บาทต่อปี ออกหุ้นกู้

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2550 และครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี วนัท่ี 9 สิงหาคม 2553 

• หุ้นกู้ ชดุท่ี 2: วงเงิน 400 ล้านบาท  มีอาย ุ2 ปี ในอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.68 บาทต่อปี ออกหุ้นกู้

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2550 และครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 

- บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น SBU เพือ่ให้สอดรับกบักลยทุธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,173.8 ล้านบาท เป็น 2,180.2 ล้านบาท ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2550 

จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2550 จํานวน 6,327,800 หน่วย 

- เม่ือวนัท่ี 12  กันยายน  2550  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 200 

ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย์ โดยไม่มีการเรียกชําระคา่หุ้นเพ่ิมเติม 
 

ปี 2551   

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,180.2 ล้านบาท เป็น 2,185.95 ล้านบาท ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2551 จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA)  ครัง้ท่ี 4 เม่ือวันท่ี 31 

มกราคม 2551 จํานวน 5,774,500 หน่วย 

- บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีขนาดพเิศษ (Special Element) แบบหล่อกบัท่ี  โดยมี

มลูค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท (ไม่รวมค่าต้นทนุท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกับ

โรงงานแรกและโรงท่ีสอง) ซึ่งโรงงานดงักล่าวได้สร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตแล้วเม่ือเดือน มิถุนายน 

2551 โดยมีกําลงัการผลิตสงูสดุ 400 ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน 

-  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั  ได้เรียกชําระหุ้นเพิม่ทนุเตม็มลูค่า 200 ล้านบาท เม่ือเดือนมิถนุายน 2551 
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- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก  2,185.95 ล้านบาท เป็น 2,191.39 ล้านบาท ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2551 จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2551 จํานวน 5,441,500 หน่วย 
 

ปี 2552 

- ตามท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ให้ขายและออก

ตราสารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing โดยกําหนดวงเงินท่ีออกตราสารหนีด้งักล่าว มีวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,000 

ล้านบาท มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท  และมีอายไุม่เกิน 3 ปี นัน้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  1 ชดุ วงเงินรวม 1,500 

ล้านบาท อาย ุ3 ปี ในอตัราดอกเบีย้คงท่ี 5.25% ต่อปี สําหรับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัออกหุ้นกู้  และ 

5.75% ต่อปี สําหรับระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี 6 เดือนจนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   โดยออกหุ้นกู้ เม่ือ 29 

มกราคม 2552 ครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือ 29 มกราคม 2555                   

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก  2,191.39 ล้านบาท เป็น 2,196.6  ล้านบาท ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 

2552 จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 

2552 จํานวน 5,169,900 หน่วย 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี

ยงัไม่ได้นําออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก 

2,255.75 ล้านบาท  เป็น 2,224.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23เมษายน 2552    

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก  2,196.6  ล้านบาท เป็น 2,201.65 ล้านบาท ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 

2552   จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2552 จํานวน  5,086,500  หน่วย 

-  บริษัท ฯ ได้ ก่อตัง้ บริษัทย่อย ตามรายละเอียด ข้อ 2.2   

- บริษัท ฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก  2,201.65 ล้านบาท เป็น 2,206,812 ล้านบาท ในวนัท่ี 4 ธันวาคม 

2552     จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2552 จํานวน  5,161,400  หน่วย  
 

2.4 ประเภทของผลติภัณฑ์ 
 

โครงสร้างธุรกจิ 
บริษัทฯ ในฐานะผู้ นําธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไทยในปัจจบุนั โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2  ส่วน 

คือ 
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 2.4.1  ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
  2.4.2  ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ (โดยขณะนี ้ยังไม่เปิดขาย) 
 

โดยไม่วา่จะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความ

ชํานาญเท่านัน้ นัน่คือธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัและดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ท่ีสะสมมา

เป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัเท่านัน้  
 

2.4.1  ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นท่ีอยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่  

2.4.1.1 ) ทาวน์เฮาส์  - โดยมีโครงการภายใต้ช่ือ “บ้านพฤกษา”  “บ้านพฤกษาวิลล์”  ”เดอะคอนเนค” “พฤกษาทาวน์”   

และ “เดอะแพลนท์ซิตี ้” 

2.4.1.2 ) บ้านเด่ียว – โดยมีโครงการภายใต้ช่ือ “พฤกษาวิลเลจ” “ภสัสร”  และ “เดอะแพลนท์”   

2.4.1.3 ) อาคารชดุ – โดยมีโครงการภายใต้ช่ือ “ไอว่ี” “เดอะซ๊ีด” “ซิตีวิ้ลล์” และ “เดอะทรี” 
 
โดยเน้นการพฒันาโครงการทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธรุกิจของกรุงเทพฯ 

ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู  

ตัง้แตปี่ 2536 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 177 โครงการ โดยบริษัทฯ มี

รายได้หลกัจากการขายบ้าน ในปี 2552 และ 2551 เป็นจํานวน 18,943 ล้านบาทและ 12,963 ล้านบาท ตามลําดบัโดยมี

อตัราเติบโตเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2548 – ปี 2552) เท่ากบั  31%  โดยแยกประเภทผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้ 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 2552 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บ้านทาวน์เฮาส์ 4,841 59% 5,302 59% 7,635 59% 9,743 51% 

บ้านเดี่ยว 3,309 41% 3,736 41% 4,789 37% 5,593 30% 

อาคารชดุ - - 17 0.2% 539 4% 3,607 19% 

รวมรายได้จากการขายบ้าน 8,150 100% 9,055 100% 12,963 100% 18,943 100% 
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3. การประกอบธุรกจิในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 
 3.1 บ้านทาวน์เฮาส์ 
 

บริษัทฯ พฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ตราสินค้า “บ้านพฤกษา” “พฤกษาวิลล์” และ “เดอะคอนเนค” 

และในปี 2551 – 2552 มีการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ตราสินค้า  “พฤกษา ทาวน์” และ ทาวน์เฮาส์ 3 ชัน้ และ 2 

ชัน้ในเขตพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน ภายใต้ตราสนิค้า “เดอะแพลนท์ ซติี”้  โดยแบง่ระดบัราคาทาวน์เฮาส์ ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่  

• ระดบัราคาระหว่าง 0.6 ถึง 1.2 ล้านบาทตอ่หน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “บ้านพฤกษา”  

• ระดบัราคาระหว่าง 0.9 ถึง 1.4 ล้านบาทต่อหน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “พฤกษาวลิล์”  

• ระดบัราคาระหว่าง 1.4 ถึง 1.8 ล้านบาทต่อหน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “เดอะคอนเนค”  

• ระดบัราคาระหว่าง 1.7 ถึง 2.7 ล้านบาทตอ่หน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “พฤกษา ทาวน์” 

• ระดบัราคาระหว่าง 1.8 ถึง 3.5 ล้านบาทตอ่หน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “เดอะแพลนท์ ซติี”้ 
 

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นลกูค้ากลุ่มผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลางท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง และมิใช่เพ่ือ

การเก็งกําไร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้แนวคิด “บ้านสําหรับทกุคน” โดยก่อสร้างให้บ้านมีคณุภาพท่ี

ทดัเทียมและตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของผู้ซือ้ได้ในราคาท่ีคุ้มคา่  
 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮาส์ 
 

ขนาดของตลาดทาวเฮาส์ในปี 2552 มีมลูค่าประมาณ 17% จากมลูค่าตลาดท่ีพกัอาศยัรวม (ทาวน์เฮาส์ บ้าน

เด่ียว คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์) ท่ี 210,000  ล้านบาท โดยประมาณ  เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและ

ทําเลท่ีใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยทัว่ไป ซึ่งมีอยู่ทัว่ไป ทัง้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และนอกตลาด

หลกัทรัพย์  ซึง่อาจมีถึง 50 – 100 ราย  

สภาพการแขง่ขนั ถือว่าบริษัท ฯ มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสดุ คือประมาณ 50 – 70% เพราะบ้านทาวน์เฮาส์ของ

บริษัทฯ  มีราคาขายท่ีตํ่ากวา่ผู้ประกอบการรายอื่นอยู่ประมาณร้อยละ 15-20  อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ บริหารจดัการ

งานก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรอบธุรกิจท่ีใช้เวลา

สัน้กวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน อนัเป็นผลมาจากการบริหารในทกุสว่นงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิทาวน์เฮาส์ 2548 2549 2550 2551 2552 

จํานวน (หลงั) 1 5,041 5,374 5,716 6,803 7,651 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1 4,255.9 4,840.8 5,302.3 7,535.6 9,743 

จํานวนบ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ท่ี

จดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  2 12,046 15,501 16,367 13,149 13,177 

สว่นแบง่การตลาด  3 42.0% 34.7% 34.4% 51.2% 58% 
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 หมายเหต ุ1. จํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ และรายได้จากการขายรวม อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด รวมถึง อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝดท่ี      

                 พฒันารวมอยูใ่นโครงการบ้านเด่ียว หรืออาคารชดุ  และไมร่วมบ้านเด่ียวท่ีพฒันาและขายรวมอยูใ่นโครงการทาวน์เฮาส์บาง           

                  โครงการ ยอดโอนบ้านเด่ียวดงักลา่วจะนบัรวมอยูใ่นกลุม่บ้านเด่ียว 

2.  ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

3.  คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพิม่ในช่วงเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะมีความคลาดเคลื่อน 

                  เน่ืองจากการขอจดทะเบียนเพ่ิม และการโอนกรรมสิทธ์ิ ไมไ่ด้กระทําในชว่งเวลาเดียวกนั 
 

บ้านทาวน์เฮาส์ ถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ   51    ของปี 2552  มีการขยาย

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ มีการเปิดโครงการใหม่ขึน้รองรับความต้องการของ

ลกูค้าเพ่ิมในเขตชมุชนด้านในของกรุงเทพและปริมณฑล และสามารถครอบครองส่วนแบง่ทางการตลาดได้เพ่ิมขึน้  
  

แผนการในอนาคต – ทาวน์เฮาส์ 
 
 จากปี 2550 - 2552 ท่ีบริษัทฯ ขยายธุรกิจโดยพฒันาโครงการทาวน์เฮาส์โดยการออกตราสินค้าใหม่ๆ เช่น  

“เดอะคอนเนค”  “พฤกษาวลิล์” รวมถึงการขยายพืน้ท่ีพฒันาโครงการใหม่ๆ ทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในตลาด

ทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2552 บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์ ท่ีพฒันาไว้ในปี

ก่อน ซึง่มีรอบธุรกิจท่ีสัน้ ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอน  คา่จดจํานอง และภาษี

ธุรกิจเฉพาะท่ีรัฐบาลสนบัสนนุท่ีจะมีผลถึง 28 มีนาคม 2553 รวมถึงมาตรการกระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศยัผ่าน

นโยบายภาษี เช่น การหกัค่าลดหย่อนซือ้บ้านใหม่ 300,000 บาทท่ีจะมีผลถึง 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทจงึมุ่งเน้นพฒันา

โครงการเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการขยายธุรกิจทาวน์เฮาส์ไปในตลาดบ้านทาวน์เฮาส์ 3 ชัน้

และ 2 ชัน้ในเมืองชัน้ใน ในระดบัราคา 1.8 – 3.5 ล้านบาท ต่อหน่วย ภายใต้ตราสินค้า “เดอะแพลนท์ ซิตี”้  โดยในปี 2553  

บริษัทฯ จะผลกัดนัการพฒันาทาวน์เฮาส์ในตราสินค้าเดิมไปในพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปใน

ตา่งจงัหวดั เดอะคอนเนคและพฤกษาวิลล์ ขยายพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มี

โครงการดําเนินการอยู่ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัพฒันาสินค้าทาวน์เฮาส์ใหม่ๆ ภายใต้ตราสินค้า “เออบาร์โน่” (Urbano) ซึง่

เป็นทาวน์เฮาส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่ 
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3.2 บ้านเด่ียว 
 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านเด่ียวโดยอยู่ภายใต้ตราสินค้า “พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร”  และล่าสดุท่ี

เพ่ิงเปิดตวัในช่วงไตรมาส 1 ปี 2551 “เดอะ แพลนท์” โดยกําหนดกลุ่มลกูค้าตามระดบัของราคาบ้าน ดงัมีรายละเอียด

ดงันี ้ 
• ระดบัราคาระหว่าง 1.8 – 3.0 ล้านบาทต่อหน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “พฤกษาวลิเลจ” 

• ระดบัราคาระหว่าง 2.2 – 5.0 ล้านบาทตอ่หน่วย  ภายใต้ตราสินค้า “ภสัสร” 

• ระดบัราคาระหว่าง 2.5 – 5.0 ล้านบาทต่อหน่วย  ภายใต้ตราสินค้า   “เดอะ แพลนท์ 
 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเด่ียว 
 

ขนาดของตลาดบ้านเดี่ยวในปี 2552 มีมลูค่าประมาณ 35% จากมลูคา่ตลาดท่ีพกัอาศยัรวม (ทาวน์เฮาส์ บ้าน

เด่ียว คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์) ท่ี 210,000  ล้านบาทโดยประมาณ  เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ี

ใกล้เคยีงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยทัว่ไปซึง่มีอยู่ทัว่ไป ทัง้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และนอกตลาดหลกัทรัพย์ 

ซึง่อาจมีถึง 50 – 100 ราย  

สภาพการแขง่ขนั ถือวา่บริษัทฯ มีสว่นแบง่ตลาดค่อนข้างมาก  คือประมาณ 10 – 18 %  โดย  บริษัทฯ มุ่งเน้น

ลกูค้ากลุ่มผู้ มีรายได้ระดบัปานกลาง เพ่ือสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าดงักลา่วให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านเด่ียวท่ีมีพืน้ท่ีใช้

สอยภายในคุ้มค่ากบัเงินท่ีจ่ายให้ได้มากท่ีสดุ (Value for Money) เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนั

ของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยบ้านเด่ียวของบริษัทฯ โดยทัว่ไปจะมีราคาถกูกวา่ของผู้ประกอบการรายอ่ืนประมาณร้อยละ 

10-15 โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้ผลกัดนัขยายธุรกิจโครงการบ้านเด่ียว “พฤกษาวิลเลจ” ทําให้ประสบความสําเร็จในตลาด

บ้านเด่ียว และในปี 2551 บริษัทฯ ทําการขยายกลุม่เป้าหมายบ้านเด่ียวไปในตลาดใหม่ๆ  โดยพฒันาตราสินค้าใหม่ “เดอะ

แพลนท์” ซึง่เป็นบ้านเด่ียว ระดบัราคา 2.5 – 5.0 ล้านบาทต่อหน่วย ในรูปแบบภาพลกัษณ์สมยัใหม่ นอกจากนัน้จากการท่ี

ภาครัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอน คา่จดจํานอง และภาษีธรุกิจเฉพาะท่ี

รัฐบาลสนบัสนนุท่ีจะมีผลถึง 28 มีนาคม 2553 รวมถึงมาตรการกระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศยัผ่านนโยบายภาษี เช่น 

การหกัคา่ลดหย่อนซือ้บ้านใหม่ 300,000 บาทท่ีจะมีผลถึง 31 ธนัวาคม 2552 ทําให้บริษัทปรับเป้าหมายการลงทนุในกลุ่ม

บ้านเด่ียวระดบักลางมากขึน้ เน่ืองจากรอบธุรกิจสอดรับกบัมาตรการดงักล่าวเพ่ือบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการ

กระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์  โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีปรับภาพลกัษณ์ และการปรับทําเลท่ีตัง้ใหม่รวมถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมใหม่ของบ้านเด่ียวภายใต้ตราสินค้า “ภสัสร” ซึง่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่างสงูทําให้ยอดขายบ้านเด่ียว 

“ภสัสร” สามารถทําสถิติสงูสดุตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ มา 
 
จากการผลกัดนัตลาดบ้านเด่ียวของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมาทําให้บริษัทฯ มีส่วนแบง่ทาง

การตลาดในบ้านเด่ียวสงูขึน้มากโดยในปี 2548 บริษัทฯ มีส่วนแบง่การตลาดเพียง 5% และในปี 2552 บริษัทฯ มีสว่นแบง่

การตลาดสงูถึง 18%  โดยใช้เวลาผลกัดนัเพียง 5  ปีเท่านัน้ 
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ยอดโอนกรรมสิทธ์ิบ้านเดี่ยว 2548 2549 2550   2551 2552 

จํานวน (หลงั) 1 1,093 1,193 1,331 1,668 1,870 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 1 3,339.0 3,309.1 3,735.7 4,869.0 5,593 

จํานวนบ้านเดี่ยว ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 2 

23,889 16,700 16,374 13,229 10,309 
 

ส่วนแบ่งการตลาด 3 4.5% 7.1% 8.5% 12.0 % 18% 

 หมายเหต ุ 1. จํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ และรายได้จากการขายข้างต้นไมร่วม อาคารพาณิชย์ หรือบ้านแฝดท่ีมีการพฒันาปะปนรวมอยูใ่น  

                      โครงการบ้านเดี่ยว ยอดขายอาคารพาณิชย์ หรือบ้านแฝดดงักลา่วจะนบัรวมอยู่ในกลุม่บ้านทาวน์เฮาส์ 

  2. ท่ีมาศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

  3. คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพ่ิมในชว่งเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะมีความคลาดเคล่ือน   

                   เน่ืองจากการจดทะเบียนเพิม่ และการโอนกรรมสิทธ์ิ ไมไ่ด้กระทําในชว่งเวลาเดียวกนั 
 

แผนการในอนาคต – บ้านเด่ียว 
 

 จากความสําเร็จใน 2-3 ปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ในตลาดบ้านเด่ียว ประกอบกบัความพร้อมในทกุด้านในการ

พฒันาบ้านเด่ียวของบริษัทฯ ซึง่สะท้อนได้จากส่วนแบง่การตลาดของบริษัท 18% ในปี 2552 ทําให้บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะ

พฒันาโครงการบ้านเด่ียวในตลาดบนมากขึน้ เพ่ือเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดในบ้านเดี่ยว โดยจะพบกบัตราสินค้าใหม่ของ

บ้านเด่ียวระดบับนในอนาคตอนัใกล้นี ้
 

3.3 อาคารชุด (Condominium) 
 

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาด และโครงสร้างรายได้จากการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความ

ต้องการท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น 

โครงการรถไฟฟ้า ทําให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชดุในช่วงปี 2550 สงูมาก บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้าง

ธุรกิจ และองค์กรรองรับความต้องการดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ และสามารถเข้าตลาดอาคารชดุในฐานะ

ผู้ นําตลาดรายหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 
 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 
 

ขนาดของตลาดอาคารชุด ในปี 2552 มีมลูค่าประมาณ 43%   จากมลูค่าตลาดท่ีพกัอาศยัรวม (ทาวน์เฮาส์   

บ้านเด่ียว คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์) ท่ี 210,000  ล้านบาท โดยประมาณ  เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและ

ทําเลท่ีใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยทัว่ไป ซึ่งมีอยู่ทัว่ไป ทัง้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และนอกตลาด

หลกัทรัพย์  ซึง่อาจมีถึง 20 – 50 ราย สภาพการแขง่ขนั ถือวา่บริษัท ฯ มีส่วนแบง่ตลาด  ประมาณ 1 – 5 %   โดยบริษัทฯ มี

ตราสินค้าโครงการอาคารชดุในปี 2550 คือ “ไอว่ี” “เดอะซี๊ด” และ “ซิตีวิ้ลล์”   ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ทําการพฒันาโครงการ

อาคารชุดในส่วนตลาดใหม่ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับรูปแบบการอยู่อาศยัภายใต้อาคารชุดรูปแบบใหม่ รวมถึงการรุก และ

ขยายตลาดท่ีพฒันาไว้ในปี 2550 อย่างตอ่เน่ือง  
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ยอดโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชุด 2550 2551 2552 

จํานวน (หลงั)  1       27 421 1,728 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1     17       563.9 3,607 

จํานวนอาคารชุด ท่ีจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  2 

            

    16,229 29,681 46,452 

ส่วนแบ่งการตลาด  2     0.26% 1.7% 3.7% 

   หมายเหต ุ 1. ท่ีมาศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์  

    2. คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพิม่ในชว่งเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะมีความ    

                       คลาดเคล่ือน เน่ืองจากการจดทะเบียนเพิม่ และการโอนกรรมสิทธ์ิ ไม่ได้กระทําในชว่งเวลาเดียวกนั 
 

ในปี 2552 ในตลาดอาคารชุดของบริษัทฯ มีการพฒันาตลาดใหม่ ๆ โดยเร่ิมจากการพฒันารูปแบบโครงการ

ภายใต้ตราสินค้า “เดอะซี๊ด ธีม”   (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชดุ ไม่ว่าจะเป็น “เดอะซี๊ด มซูี่ สขุมุวิท 26” 

และ “เดอะซี๊ด เมมโมร่ีสยาม” ซึง่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชดุได้อย่างน่าประทบัใจ          

โดยสะท้อนจากการสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium 
  

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาโครงการอาคารชดุ เพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการลงทนุท่ีอยู่

อาศยัระดบัลา่งถึงปานกลางในระดบัราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท และขนาดพืน้ท่ีใช้สอยไม่ต่ํากว่า 28 ตารางเมตร โดยใน

ปี 2552 บริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาดอาคารชุด BOI   ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี”  โดยเร่ิมโครงการแรกคือ  

“เดอะทรี ลาดพร้าว” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีและปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว จากความสําเร็จ ดังกล่าว

ข้างต้น ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 3  ปี ท่ีผ่านมาทําให้บริษัทฯ สามารถผลกัดนัสว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ ในตลาดอาคาร

ชดุได้อย่างรวดเร็ว 
 

แผนการในอนาคต – อาคารชดุ 
 

 ในปี 2553 จะเป็นปีท่ีบริษัทฯ ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชุดอย่างมาก และต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ี

บริษัทฯประสบความสําเร็จ โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดอาคารชุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม

สําหรับตลาดระดบักลางถึงระดบัล่าง หรือตลาดอาคารชดุ BOI ภายใต้ตราสินค้าใหม่คือ  “บีย ูคอนโดมิเนียม”  (Be You 

Condominium) และ “คอนโดเลต” (Condolette) 
  

นอกจากนัน้ยงัจะพบกับ “ชาร์ปเตอร์วนั คอนโดมิเนียม” (Chapter One Condominium) และ  “เออบาร์โน่ 

คอนโดมิเนียม” (Urbano Condominium) 

 
3.4 โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2552 
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                           ทัง้โครงการ  ขายได้แล้ว  ยังไม่ขาย  

ประเภท ช่ือโครงการ 
จาํนวน
โครงการ 

  
(ยนิูต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

  
(ยนิูต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

  
(ยนิูต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

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

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

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

ทาวน์เฮาส์ เดอะแพลนต์ ซิตี ้ 1 199 439 198 436 1 4 

ทาวน์เฮาส์ พฤกษาทาวน์ 2 820 1,723 457 996 363 727 

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

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

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

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

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

อาคารชดุ เดอะ ทรี 1 340 295 340 295 - - 

อาคารชดุ บี ย ู 1 374 365 72 71 302 294 

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

 

3.5 การบริหารการผลติ  

• วตัถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่ คือปนูซีเมนส์ หิน เหล็ก ซึ่งหาซือ้ได้จากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 

2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ

อาจสัน้กว่า ตามความเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทฯ มีต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีคงท่ีได้ตลอดทัง้ปี 

• ส่วนผู้ รับเหมาแรงงาน มีจํานวนอยู่ในระบบของบริษัทฯ ประมาณ  2,500 ราย   
 

3.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮาส์ 
 
ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งจะทําหน้าท่ีดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป

ตามแผนและรูปแบบท่ีกําหนด นอกจากนี ้ยงัทําหน้าท่ีดแูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณท่ีกําหนด 

รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝ่ายควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance) ซึง่จะทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพของบ้านแต่ละหลงัท่ีสร้าง

เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายงานสนบัสนุนกลางในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ซึ่งทําหน้าท่ีสนับสนุนทัง้ใน

สว่นของบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าวได้แก่ 

• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมา ซึ่งจะทําหน้าท่ีหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและแรงงานเพ่ือช่วยในการ

ก่อสร้างตามจํานวนท่ีต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 
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• ฝ่ายวิจัยและพฒันา ซึ่งจะทําหน้าท่ีในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ

ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าท่ีออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการ ซึ่งจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบท่ีอยู่อาศยัในโครงการ

ตา่ง ๆ 

• ฝ่ายจดัซือ้ ซึง่จะทําหน้าท่ีจดัซือ้วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง  
 

การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พฒันาโครงการเพื่อกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีต้องการจะสร้างในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนัน้ ฝ่ายพฒันาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก

ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักล่าว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเห็นว่าแบบโครงบ้าน ท่ีออกแบบ

โดยสถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในส่วนท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือให้ 

แบบบ้านมีความสมบรูณ์ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 
 
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีสายการผลิต

มากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดโครงการ บริษัทฯ จะส่งพนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงาน

ก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วยผู้ จัดการโครงการเป็นผู้ ดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างเพ่ือเข้าทํางานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น งานฐานราก 

งานปูน งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลังคา เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่าย

ควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะ ๆ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพเม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จ 

สมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าต่อไป 
 
บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการอ่ืน แต่มีคณุภาพเทียบเท่ากับกันและมี

พืน้ท่ีใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนัท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการ

ท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตท่ีุสําคญัอีกประการหนึ่ง 

อนัได้แก่การท่ีบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยดัต้นทุนและค่าแรงงาน 

รวมถึงชิน้งานท่ีได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกั แบบหล่อ

ในท่ีสําหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนักซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี

บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-in situ Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหล่อในท่ีนีจ้ากประเทศฝร่ังเศสโดยระบบนีจ้ะใช้ผนงัเป็น

ตวัรับนํา้หนกัแทนเสาและคาน จึงลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตัง้แบบเหล็กเพ่ือ
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หล่อผนงั ณ จดุก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหล็กผกูมาใส่ในแบบเหล็กและเทปนูลงไปจากนัน้ถอกแบบเหล็กออกก็จะได้ผนงัรับ

แรง ทําให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ซึง่บริษัทฯ นบัเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ท่ีนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีม้าใช้ใน

การก่อสร้าง โดยระบบนีเ้ร่ิมใช้กบัการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แบบชัน้เดียว ทําให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 

วนันบัจากวนัเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จทัง้หลงั ซึง่นบัว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทัว่ไป (Conventional 

Method) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 180 วนัต่อหลงั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้ับโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ใน

ช่วงแรกซึง่ได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2 
 
ตอ่มา ด้วยพฒันาการท่ีไม่หยดุยัง้ บริษัทฯ ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้การดําเนินการ

ก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ จงึนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหล่อในท่ีด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้ โดยขัน้ตอนการ

ก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนงั และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกนั หลงัจากนัน้จึงผกูเหล็ก

โครงสร้างและทําการเทคอนกรีตพร้อมกันทัง้ผนังชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจึงสร้างผนังชัน้ต่อไปและติดตัง้    

โครงหลงัคาให้ได้งานภายนอกท่ีสมบูรณ์ในระยะเวลาท่ีสัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ยงัได้งานท่ีมี

คณุภาพมากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง หรือพืน้ผิวท่ีเรียบสวยงาม ทัง้นี ้เทคโนโลยีแบบอโุมงค์จะใช้เวลาการ

ก่อสร้างตัง้แตต้่นจนจบทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วนั ซึง่นบัว่ารวดเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไป ซึ่งจะ

ใช้เวลาประมาณ 180 วนั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อ ๆ มา

จนถึงปัจจบุนั นอกจากเทคโนโลยีชนิดนีจ้ะใช้สําหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว เทคโนโลยีชนิดนีย้งัสามารถใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารชดุท่ีมีความสงูประมาณ 8 ชัน้ได้อีกด้วย 
 

ทัง้นี ้จดุเด่นของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้
 
1) โครงสร้างมีความมัน่คงแขง็แรง เน่ืองจากเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึง่มีความทนทานกว่าผนงัก่ออิฐฉาบ

ปนูในระบบธรรมดา  

2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกว่าเน่ืองจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ี

แน่นอน 

3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่า เน่ืองจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างท่ีไม่จําเป็นออกไป 

ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างตอ่หน่วยน้อยกวา่การก่อสร้างแบบทัว่ไป  

4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แตล่ะหลงัมีรูปแบบท่ีเหมือนกนั 

5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมือในการทํางาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการก่อสร้าง 

6) ลดขัน้ตอนการก่ออิฐ และฉาบปนูสําหรับผนงั นอกจากนี ้ยงัลดขัน้ตอนการก่อเสาและคาน 

7) ลดขยะท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสญูเสีย

วสัดโุดยไม่จําเป็น อีกทัง้ยงัช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication)โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.1.2- บ้านเด่ียว 
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นอกจากบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปซึง่ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และ

เสาโชว์สําเร็จรูปสําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ (พฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค)  
 
ดงันัน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้เป็นในปริมาณมาก (Mass Production) เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตลาด  ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการ

ประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) 

  
3.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเด่ียว 
  

การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างของโครงการ

บ้านทาวน์เฮาส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน

ทาวน์เฮาส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งพนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคมุดแูลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ

และจะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ 
 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication)ในระยะแรก

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้าง

ผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆว่า  Precast มาใช้ โดยการหล่อผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกัจะ

กระทําในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักล่าวจากประเทศเยอรมัน ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อนัเป็นระบบการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศไทย และได้ใช้เทคโนโลยี         

การก่อสร้างชนิดนีส้ําหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เน่ืองจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย  โดยบ้านหลงั

หนึ่งจะมีส่วนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้ เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน จากนัน้

จงึขนถ่ายชิน้งานมาประกอบท่ีสถานท่ีตัง้บ้านแต่ละหลงั  
 

 ทัง้นี ้จดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทํานองเดียวกับจดุเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน

ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหล่อในท่ีแล้วยงัมีจดุเดน่อ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึง การท่ีไม่ต้องเสียพืน้ท่ีคานเสาทํา

ให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสูง มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถึงมีความต้านทานการซมึนํา้สงูด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักลา่วต้องการการบํารุงรักษาท่ีต่ําเน่ืองจากเป็นโครงสร้าง

สําเร็จและทําให้ผู้อยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกนัภยัต่ํา เน่ืองจากบ้านท่ีสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถ

ในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน ระบบนีพ้ฤกษาได้ศึกษาและพฒันาร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถ

ต้านทานแรงท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดบั 6 ริกเตอร์ 
 

บ้านท่ีก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75 – 90 วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย

วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วนั อย่างไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ นําเทคโนโลยีการก่อสร้าง แบบนี ้

มาใช้ในระยะแรก จะเป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง และเน่ืองจากชิน้งานท่ีผลิตได้ในระยะแรกไม่
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สามารถผลิตได้ทัง้หมด ดงันัน้ การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรกจึงมีการใช้ชิน้งานท่ีผลิตได้จากการใช้ เทคโนโลยี 

แบบนี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภสัสร 11 ซึง่บริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้าง

แบบทัว่ไปทัง้โครงการ) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการ

ผลิตชิน้ส่วน ซึ่งโรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547 แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดงักล่าวมีกําลงัการผลิตชิน้ส่วน

สําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสูงสุดจํานวน 3,600 หลังต่อปี โรงงานดงักล่าวได้เร่ิมดําเนินการผลิตชิน้ส่วนแล้วโดยใน

ปัจจบุนั   บริษัททําการปรับปรุงกําลงัการผลิต จากเดิม 60% ของการผลิตสงูสุดเป็น 80% ของกําลงัการผลิตสงูสดุ แล้ว

เสร็จในเดือนมิถนุายน 2549  
 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Batterry Mold  เพ่ือใช้ ผลิต

รัว้และเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอดแบบเหล็กให้

ประกบและห่างออกจากกัน หลงัจากท่ีแบบเหล็กประกบกันโดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการแล้วจะมีการเทปนูลงในแบบ

เหล็ก หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพ่ือนํารัว้และเสาสําเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักล่าวมีกําลงั

การผลิตสูงสุดสําหรับบ้านจํานวน 12 หลังต่อวัน   ปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้เพ่ิมการผลิตในส่วนเสาและรัว้บ้าน รัว้

โครงการ ของโครงการบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ รวมถึง เสาโชว์ และ Parapet  ของทาวน์เฮาส์ อกีด้วย 
 

บริษัท ฯ มีแผนจะก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) แห่งท่ี 

2 ภายในปี 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นปี 2554 โดยมี กําลงัการผลิตคาดว่าจะมากกว่าโรงเดิมร้อยละ 50 คือ      

คิดเป็นจํานวนเทียบเท่าบ้านเด่ียวประมาณ  5,400 หลงัตอ่ปี  
 

3.6 การบริหารการตลาด 
 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลติภณัฑ์ 
 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ตา่งๆ เพือ่สง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้
 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ มีการขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในปี 2550 ให้ครอบคลมุโดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็น

ผู้ นําในตลาดกลาง-ล่าง ในทุกผลิตภณัฑ์ ในพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธุรกิจ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัไม่หยดุยัง้ในการแสวงหาเทคโนโลยีการสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้สนองความต้องการของผู้ซือ้บ้าน

อยู่เสมอ ซึ่งส่วนหนึ่งทําให้สามารถสร้างท่ีอยู่อาศยัได้รวดเร็ว มีคณุภาพและส่งมอบให้กับลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) เพ่ือบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้อง

กบัยอดขายท่ีอยู่อาศยัอีกด้วย  
 

กลยทุธ์ด้านราคา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงช่องว่างในตลาดท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดท่ีอยู่อาศยัราคาไม่

สงู ซึง่เหมาะสําหรับผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นตลาดท่ีอยู่อาศยัระดบันี ้บริษัทฯ มีต้นทนุการสร้าง

บ้านท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ 
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ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว 

ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาขายได้ตํ่ากว่าผู้ประกอบการทัว่ไปประมาณร้อยละ 10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์ 

และบ้านเดี่ยว นอกจากนี  ้การที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบ้านสําหรับผู้ มีรายได้ต่ําเพื่อช่วยเหลือสังคม  

บริษัทฯ จึงเป็นผู้ประกอบการหลกัในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับบ้านราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท 
 

กลยทุธ์ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์   บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุงานขาย โดย 

1) การโฆษณาในหนงัสือพิมพ์  

2) มีการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพ่ือโฆษณาโครงการของบริษัทฯ ในพืน้ท่ี 

3) Brand-Building  ให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนในวงกว้าง โดยการเข้าเป็นผู้สนบัสนนุในรายการต่าง ๆ เช่น 

รายการแฟนพนัธุ์แท้ เป็นต้น หรือโดยการนําระบบการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relations 

Management) มาใช้ เช่น การจดัให้มีการมอบทนุการศึกษาแก่บตุร ธิดาของผู้อาศยัในโครงการต่าง ๆ การ

จดัหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออกให้บริการแก่ ผู้อาศยัในโครงการต่าง ๆ เพื่อตรวจสขุภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ใด ๆ หรือ การจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เป็นต้น 

4) ผ่านระบบ โทรศพัท์ มือถือ 

5) ผ่านระบบ Internet เช่น website ของบริษัทเอง www.ps.co.th หรือผ่าน www.facebook.com เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ด้านการจําหน่าย บริษัทฯ มีการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการขายตรงผ่านสํานักงานขายของ  

บริษัทฯ เองเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและท่ีอยู่อาศยัอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

มีการส่งเสริมการขายสําหรับโครงการท่ีจะเปิดขายใหม่เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ หลายวิธี เช่น โครงการ 

“Member gets member” โดยลกูค้าท่ีสามารถแนะนําลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะนํา ซึง่ในปัจจบุนั 

บริษัทฯ มีฐานลกูค้ามากกวา่ 66,000 ครัวเรือน 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการท่ีจะขยายหน่วยธุรกิจ เพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจรองรับ และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้ากวา่ 66,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว 
 
3.7 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ – ในทุกผลติภณัฑ์ 
 

3.7.1.  การจัดซือ้ที่ดนิ 
 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปล่า (Land Bank) ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจท่ีจะดําเนินการ

ก่อสร้างและพฒันาท่ีดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาด และ

สภาวะการแข่งขนั ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดําเนินโครงการ หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซือ้ท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซือ้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินหรือนายหน้าขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดําเนินการ
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พฒันาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาด เพ่ือให้แน่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ี

ไม่แพงเกินไป 

 

3.7.2  วัสดุก่อสร้าง  
 

 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ด้วยตวัเอง บริษัทฯ จึงเป็นผู้ ดําเนินการจดัซือ้

วสัดกุ่อสร้างเอง โดยหลงัจากท่ีฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องการใช้ในโครงการต่าง ๆ แล้ว โดยส่วน

ใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดําเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพ่ือตรวจสอบราคาของวสัดุก่อสร้างท่ีจะซือ้ 

โดยปกติ บริษัทฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสงู เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้วสัดกุ่อสร้างในปริมาณท่ีมาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลง

ปริมาณของวสัดกุ่อสร้างและราคากบัผู้ผลิตได้แล้ว บริษัทฯ จะสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ดําเนินการ

ส่งวสัดกุ่อสร้างไปยงัโครงการต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วง

เวลาระหว่าง 15 – 90 วนั นอกจากนี ้นับตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหล็ก, กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลู และตก

ลงราคาในระยะยาว เช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึง่ทําให้บริษัทฯลดความเส่ียงในเร่ืองของความผนัผวนในราคา    และการท่ี

บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณท่ีต้องการ และไม่เคย

มีปัญหาการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้พึง่พาผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้างรายใดรายหนึง่เป็นพิเศษ 
 

3.7.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหารจดัการงานก่อสร้างได้

ด้วยตวัเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเองโดยจะแบง่งานออกเป็นสว่น ๆ เช่น งานฐานราก งาน

ปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะด้านเพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าว และ จะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  อันได้แก่ 

วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
อย่างไรก็ดี เพือ่การบริหารจดัการกําลงัการก่อสร้าง บริษัท ฯ ได้เร่ิมว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการสร้าง

อาคารชดุ โดยเร่ิมจาก โครงการ “ไอว่ี ทองหล่อ”  
 

3.7.4.  เทคโนโลยีการผลติ 
 

บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ (โปรดดู

รายละเอียดในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้าง 3.1.1 ทาวน์เฮาส์ และ 3.1.2 บ้านเด่ียว) 
 

3.7.5  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่าง ๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจดัทํารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้บริษัทท่ีมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศยัหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์

ในขนาดท่ีดินแปลงย่อยตัง้แต ่500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกวา่ 100 ไร่ และอาคารอยู่อาศยัรวมตามกฏหมายวา่ด้วย

การควบคมุอาคารท่ี มีจํานวนห้องพกัตัง้แต่ 80 ห้อง ขึน้ไป หรือมีพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร ขึน้ไป  จะต้องมี 

การจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่

ด้วยการจดัสรรท่ีดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดงักล่าวตอ่สํานกังาน นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่ในส่วนนีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 

Report) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดงักลา่วได้จดัทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

 

นอกจากนี ้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั อา◌ิทิเช่น โครงการจดัสรรท่ีดินประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ 

ตลอดจนโครงการอาคารชดุพกัอาศยั อาจมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การระบายนํา้ทิง้ออกสูแ่หล่งนํา้สาธารณะ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึให้ความสําคญัในการจดัการนํา้เสีย โดยจดัให้มีระบบบําบดันํา้เสียสําหรับบ้านแตล่ะหลงั และระบบ

บําบดันํา้เสียรวมสว่นกลาง สามารถบาํบดันํา้เสียไห้มีคณุภาพได้ตามมาตรฐานนํา้ทิง้ก่อนระบายออกสูภ่ายนอก เพ่ือมิให้

สง่ผลกระทบตอ่แหลง่นํา้สาธารณะ 

 

ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปล่อยของ

เสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีการ

กําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการด้วย

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดย บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) การควบคมุมลพิษทางนํา้โดย

การจดัให้มีบอ่บําบดันํา้เสียและบอ่ตกตะกอน เพ่ือป้องกนัมิให้มีการปลอ่ยนํา้เสียสูแ่หลง่ชมุชน (ข) การควบคมุมลพิษทาง

อากาศ โดยการจดัให้มีสเปรย์พ่นนํา้ในบริเวณโรงงานเพื่อมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนในโรงงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ จดัให้มีการ

ติดตัง้พดัลมไอนํา้ในโรงงานเพ่ือลดความร้อนในโรงงานและเป็นการป้องกนัมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนในโรงงานเชน่เดียวกนั และ

(ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง โดยบริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือป้องกนัมลพษิทางเสียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการดําเนินการก่อสร้างภายในโรงงาน 

 

3.8 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – บ้านทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด 
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หมายเหต ุ:  โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ สมทุรปราการ สมทุรสาคร ปทมุธานี นนทบรีุและนครปฐม 

                  โครงการในเขต 2 ประกอบด้วย 10 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม นครนายก สระบรีุ อยธุยา ราชบรีุ  

                  อา่งทอง สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    

                  โครงการในเขต 3 ได้แก่ จงัหวดัอื่นๆ ท่ีเหลือและนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

รายได้รวมของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท 

  สาํหรับปีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์             

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)- BOI  2,612.10 28.7 2,318.6 17.8       1,527.3  8.0 

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)-ไม่ได้ BOI 2,690.20 29.6 5,320.6 40.8       8,383.1  44.0 

   บ้านทาวน์เฮาส์(1) รวม 5,302.3 58.3 7,639.2 58.6       9,910.4  52.1 

      อาคารชุด- BOI 11.6 0.1 89.1 0.7          61.5  0.3 

      อาคารชุด- -ไม่ได้ BOI 5.4 0.1 445.6 3.4      3,515.5  18.5 

   อาคารชุด รวม 17.0 0.2 534.7 4.1      3,577.0  18.8 

   บ้านเดี่ยว 3,735.70 41.1 4,788.6 36.7       5,455.4  28.7 

   ที่ดินเปล่า 0 0.0 6.0 0.0             23.3  0.1 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,055.0 99.6 12,968.5 99.5     18,966.0  99.6 

  
3.9 แนวโน้มสภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 

 ตัง้แต่ปลายปี 2551 ต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสแรกของ ปี 2552 ซึง่เป็นช่วงท่ีตกต่ําท่ีสดุของระบบเศรษฐกิจโลกท่ี

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี 

2552 เร่ิมเข้าสู่ช่วงการฟืน้ตวั โดยมีแรงขบัเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ตลอดจนดชันีความ
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เช่ือมั่นทัง้ภาคธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้  สะท้อนให้เห็นผ่านการลงทุน และการบริโภค เพ่ิมขึน้ 

รวมทัง้ราคาหลกัทรัพย์ท่ีปรับตวัอย่างมีนยัสําคญั 
 
 โดยคาดว่าในปี 2553 เศรษฐกิจโลกน่าจะสามารถกลบัมาขยายตวัได้ท่ีประมาณร้อยละ 3 หลงัจากท่ีได้หดตวั

ร้อยละ 1 ในปี 2552 โดยกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้วจะฟืน้ตวัอย่างช้า ๆ ท่ีร้อยละ 1.25 จากท่ีหดตวัถึงร้อยละ 3.5 ในปี 

2552 ในขณะท่ีกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะสามารถขยายตวัได้เพ่ิมขึน้ท่ีร้อยละ 5 จากเดิมท่ีขยายตวัร้อยละ 1.75 โดย

เศรษฐกิจเอเชียจะขยายตวัได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ท่ีเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจมากกว่าประเทศอื่นๆ  อันเกิดจากปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง  การบริโภคภายในประเทศ และ

มาตรการทางการเงินการคลงัท่ีมีประสิทธิผล  
 
 สําหรับประเทศไทย  สภาวะเศรษฐกิจได้ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสท่ี 3  ของปี 2552 ได้ปรับตวัดีขึน้ โดยหดตวัร้อยละ 2.8 จากท่ีเคยหดตวัร้อยละ 7.1 และ 4.9 ในไตรมาสแรก 

และไตรมาสท่ี 2 ตามลําดบั   แต่ยงัคงมีปัจจยัเสี่ยงภายในประเทศ  คือ เร่ืองความขดัแย้งทางการเมืองท่ียงัคงมีอย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการบริโภคของประชาชนในประเทศ และความเช่ือมัน่ในการลงทุนจากต่างประเทศ  

โดยประมาณการขยายตวัของเศรษฐกิจ คาดวา่ทัง้ปี 2552 เศรษฐกิจประเทศไทยจะปรับตวัดีขึน้โดยเกิดจากการมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากภาครัฐฯ ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ช่วยสนบัสนนุการฟืน้ตวัของการบริโภค ตลอดจนสภาวะตลาดการเงิน 

ท่ีอตัราดอกเบีย้ต่ํา ช่วยเอือ้ประโยชน์การลงทนุภาคเอกชนในประเทศ    และการส่งออก ท่ีปรับตวัดีขึน้  สะท้อนให้เห็นผ่าน

ตวัเลขเศรษฐกิจของไทย ในปี 2552  ท่ีคาดวา่จะมีการเติบโตทัง้ปีหดตวัร้อยละ 3 และ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ีร้อยละ  -0.9  

โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดงันี ้ คือ 

 
  ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตารางเศรษฐกิจ ของประเทศท่ี เข้าไปลงทนุ เช่น อินเดีย เวียดนาม  มลัดีฟส์ 
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 ท่ีมา : Bloomberg 

สําหรับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกครัง้นี ้ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการของระบบสถาบนัการเงินของประเทศ

ไทยค่อนข้างน้อย เพราะจากบทเรียนท่ีได้จากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี 2540 ทําให้ภาคสถาบนัการเงินไทยมีความเข้มแข็ง 

การปล่อยสินเช่ือ มีความระมัดระวัง มากขึน้  ประกอบกับสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง  อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินในระบบยังคงต่ํา อนัเน่ืองมาจากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน

คลายอย่างต่อเน่ือง  แต่อย่างไรก็ตามในปี 2553 คาดว่าอตัราดอกเบีย้ในระบบ จะยงัคงอยู่ในระดบัต่ําจนถึง ไตรมาสท่ี 2 

ของปี 2553 เน่ืองมาจากสภาพคลอ่ง  อตัราเงินเฟ้อต่ํา ตลอดจนคา่เงินบาทท่ีแขง็คา่อย่างต่อเน่ือง  
 

 ในส่วนของตลาดอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มดีขึน้ตามทิศทางการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ี

ปรับตวัดีขึน้ และปัจจยัเอือ้ทัง้จากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐ อตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัต่ําและการ

แข่งขนัด้านการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินสําหรับผู้ซือ้บ้าน ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง อปุทานใหม่โดยรวมของตลาด

อสังหาริมทรัพย์ ค่อยๆ ฟื้นตัวเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา สะท้อนจากผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่

เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะผู้ ประกอบการรายใหญ่หลังจากท่ีชะลอการเปิดตัวโครงการในช่วงคร่ึงปีแรก 2552 สะท้อนถึงความ

เช่ือมัน่ของผู้ประกอบการต่อการฟืน้ตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี 
 
ในส่วนของต้นทนุการก่อสร้าง แนวโน้มราคาเหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ หรือ มีความผนัผวนบางช่วงตามราคาตลาดโลก ยงั

ไม่ส่งผลต่อต้นทุนรวมมากนกัในรอบปีท่ีผ่านมา เม่ือเทียบกับปี 2551 เน่ืองจากต้นทุนเหล็กมีสดัส่วนเพียงร้อยละ 3 ของ

ต้นทนุทัง้หมด ประกอบกบัราคาวสัดตุกแตง่ภายในลดลง จากการแขง่ขนัจากสินค้าท่ีนําเข้าจากจีน สําหรับความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดอุปทานส่วนเกินในขณะนีค้าดว่ายังมีน้อย เน่ืองจากปัจจัยด้านกฎหมายท่ีเก่ียงข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีทําให้

ต้นทุนการพฒันาโครงการสงูขึน้ สถาบนัการเงินยังคงระวงัในการปล่อยสินเช่ือเพื่อพฒันาโครงการและผู้ประกอบการ มี

ความระวงัในการขยายอปุทานใหม่โดยมีการทําวิจยัตลาดประกอบกบัไม่มีนโยบายซือ้ท่ีดินเก็บไว้เป็นระยะเวลายาวนาน

ของผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการในส่วนของการก่อสร้างภาครัฐ ในโครงการก่อสร้างทัง้โครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าสายต่างๆ น่าจะมีความต้องการเหล็กท่ีเพ่ิมขึน้ได้ในปี 2553  สําหรับความเคลื่อนไหวราคานํา้มนั มีความผนัผวน

ตามปริมาณความต้องการใช้เพ่ิมขึน้ หรือ ลดลง ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก  
 
อปุสงค์ของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ค่อย ๆ ฟืน้ตวัตามความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีปรับตวัดีขึน้จากการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกิจ  และมีปัจจยัเอือ้ท่ีมาจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐท่ีจะสิน้สดุลงในเดือน มีนาคม 2553 

และมาตรการลดหย่อนภาษี 300,000 บาท สําหรับผู้ซือ้บ้านสร้างใหม่ท่ีจะสิน้สดุลง ณ สิน้ปี 2552 อตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ใน



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ 3 การประกอบธุรกิจ ฯ            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2552 

 

สว่นท่ี 2 หน้า  31 

ระดบัต่ํา และการแขง่ขนัด้านการปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน สะท้อนจากจํานวนรายการซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชดุ และทาวน์เฮาส์ ท่ีมีทําเล

ใกล้กบัระบบขนส่งขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน และการก่อสร้างขนาดใหญ่ สําหรับการซือ้ท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคาร

ชดุมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการอยู่อาศยัมากกวา่การซือ้เพ่ือเก็งกําไร  
 
 สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2553 เศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวัอย่างชดัเจนและวิกฤตการเมืองใน

ประเทศท่ีมีทิศทางไปในทางท่ีดีขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยซึ่งอยู่ในภาวะตกต่ําเร่ิมฟื้นตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

สอดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ โดยต่อไปคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนใน

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมทัง้นโยบายเร่งให้สถาบนัการเงินของรัฐปล่อยสินเช่ือเข้าสู่ระบบ และอตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ใน

ระดบัตํ่า จะคงดําเนินการต่อไปในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2553 ซึ่งจะเป็นปัจจยักระตุ้นให้เกิดความเช่ือมโยงต่อการลงทุน

ภาคเอกชน และจะส่งผลให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ืองได้  จากรายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย และหลายสถาบนั ได้คาดการณ์ประมาณการ  อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ(GDP) ในปี 2553 จะ

เติบโตประมาณร้อยละ  3-4  เป็นการขยายตวัภายใต้เงื่อนไขการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง อตัราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.5-3.5 อตัราการว่างงานร้อยละ 1.4 และการเกินดลุบญัชีเดินสะพดั

ร้อยละ 5.3  ราคานํา้มนั 75-85 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล 
 

 แตอ่ย่างไรก็ตามในปี 2553 ยงัคงมีปัจจยัเสี่ยงท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย  คือ การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง

ทางการเมือง และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลของเศรษฐกิจโลก ท่ีเกิดจากการท่ี

สหรัฐอเมริกาขาดดลุบญัชีเดินสะพดัอย่างมาก ในขณะท่ีประเทศในแถบเอเชีย ต่างต้องอาศยัตลาดสหรัฐฯในการส่งออก

สินค้า ทําให้เกินดลุบญัชีเดินสะพดัในระดบัสงูและมีเงินสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปัญหา 

Global imbalances หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร ดงันัน้ปัญหานีจ้ะยงัคงอยู่ต่อไปและเป็นความเสี่ยงท่ีสําคญัต่อ

เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากนี ้ การท่ี

เศรษฐกิจโลกจะสามารถขยายตวัต่อไปได้อย่างยัง่ยืนในระยะต่อไปจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับสมดลุของอปุสงค์ภายในแต่

ละประเทศด้วยเช่นกนั โดยประเทศต่างๆจะต้องลดการพึง่พาอปุสงค์ของภาครัฐ และพยายามเพ่ิมอปุสงค์ของภาคเอกชน

ขึน้มาทดแทนเน่ืองจากภาครัฐมีข้อจํากดัทางด้านวินยัการคลงั (Fiscal Policy) ท่ีไม่สามารถจะเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ได้ตลอดไป 
 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจะต้องพิจารณาในปี 2553  สรุปได้

ดงันี ้คือ 

1. การฟืน้ตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2553 ท่ียังคงต้องอาศยัความต่อเน่ืองอีกระยะหนึ่ง ของมาตรการการ

กระตุ้นทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั  สําหรับประเทศไทยคาดวา่รัฐบาลมีการตอ่อายมุาตรการการกระตุ้น

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 28 มีนาคม 2552 ออกไปอีก เพราะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้

อุปสงค์ของภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับธุรกิจ การบริโภค การจ้างงานอย่างต่อ 

เน่ืองได้ 
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2. อตัราดอกเบีย้มีแนวโน้มปรับตวัเพ่ิมขึน้ในปี 2553 หลงัจากท่ีได้ผ่านช่วงต่ําสดุไปแล้วในปี 2552 เน่ืองจาก 

การปรับตัวเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลก และความต้องการเงินทุนภาคเอกชน และ ภาครัฐท่ี

เพ่ิมขึน้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการความสามารถในบริโภค  การลงทุนของภาคเอกชน และครัวเรือน 

โดยเฉพาะการซือ้ท่ีอยู่อาศยั และ การผ่อนชําระกบัสถาบนัการเงินได้บ้าง 

3. ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคานํา้มันในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากการอ่อนตัวของค่าเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการของประเทศต่างๆ ในช่วงเศรษฐกิจฟืน้ตวั  โดยเฉพาะความต้องการของ

เศรษฐกิจจีน  อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย  อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ได้ ซึง่ต้องดําเนินการปรับตวัในการบริหารต้นทนุในการดําเนินโครงการ 

4. ความยัง่ยืนของการฟืน้ตวัเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ  

  กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ต้องสร้างเสถียรทางการเมือง และการทําให้

เกิดความเช่ือมั่นในการบริโภค การลงทุน การจ้างงาน เพ่ือให้เกิดการพฒันาศกัยภาพการผลิต รวมทัง้การกระตุ้นการ

ส่งออก ขณะท่ีธุรกิจต้องพยายามในการรักษาเสถียรภาพ และการเติบโต โดยอาศยัความเช่ียวชาญ และความสามารถไม่

เฉพาะตลาดในประเทศเท่านัน้ ยังมองไปถึงตลาดต่างประเทศท่ียังคงมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งและเติบโต 

ท่ามกลางความผนัผวน เช่น จีน   อินเดีย  เวียดนาม และอินโดนีเซยี  เพ่ือการนําพาธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติ หรือ การเปล่ียน

วิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้ความกดดนัของภาวะทางการเงินโลก ท่ีมีความวิตกกงัวลว่าเศรษฐกิจโลกจะฟืน้ตวัได้ตอ่ไป   
 

ตารางแสดงสัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตาม
ประเภท 
 

  2550 2551 2552 

  

  เตบิโต สัดส่วน   เตบิโต สัดส่วน   เตบิโต สัดส่วน 

หลัง ร้อยละ ร้อยละ หลัง ร้อยละ ร้อยละ หลัง ร้อยละ ร้อยละ 

ที่อยู่อาศัยที่สร้างเอง 25,341 -12.50% 34% 23,636 -6.70% 29% 21,033 -11.01% 23% 

ที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ                    

บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และ
อาคารพาณิชย์ 16,367 5.60% 22% 13,568 -17.10% 17% 13,177 -2.88% 14% 

บ้านเดี่ยว 16,390 -1.90% 22% 13,698 -16.40% 17% 10,309 -24.74% 11% 

อาคารชุด 16,229 -4.30% 22% 29,681 82.90% 37% 46,452 56.50% 51% 

รวมบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการ 48,986 -0.40% 66% 56,947 16.30% 71% 69,938 22.81% 77% 

รวมทัง้หมด 74,327 -4.90% 100% 80,583 8.40% 100% 90,971 12.89% 100% 

ท่ีมา  :  ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ 
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4. การวจิัยและพฒันา 
 

 บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเสมอมาจึงได้ให้ความสําคญักับการวิจัยและพฒันา

อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ท่ีอยู่อาศยัท่ีจะส่งมอบให้กับลกูค้ามีความสมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกับความต้องการสงูสุดของ

ลกูค้า โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายวิจยัการตลาดภายในรวมทัง้ได้มีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ือการ

สํารวจวิจยัและวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภค (อุปสงค์) ในแต่ละพืน้ท่ี รวมทัง้โครงการของผู้ประกอบการ 

รายอ่ืน ๆ (อปุทาน) ในพืน้ท่ีเดียวกนั ตลอดจนศกัยภาพของทําเลดงักล่าวในด้านสาธารณปูโภคต่าง ๆ  โดยจากการสํารวจ 

วิจยัและวิเคราะห์ดงักล่าวทําให้บริษัทฯ มีฐานข้อมลูท่ีเพียงพอในการท่ีจะทราบถึงความต้องการในตลาดท่ีอยู่อาศยัของ

ผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงประเภทและรูปแบบท่ีอยู่อาศัย ทําเลท่ีตัง้ และระดับราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้นําผลในการสํารวจ

ดงักล่าวไปใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต  
 
 สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการก่อสร้างบ้านโดยใช้เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหล่อในท่ีด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ (Cast-Institute Load Bearing Wall 

Structure-Tunnel Technology) สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์ และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก        

(RC Load Bearing Wall Prefabrication) สําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์บางประเภท ตลอดจนได้สร้างโรงงานผลิต

ชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ซึง่ใช้เงินลงทนุในการสร้างโรงงานดงักล่าวประมาณ 

650.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าต้นทุนท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน)โดยโรงงานดงักล่าวใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated 

Pallet Circulating System ซึง่เป็นระบบท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สร้างโรงงานผลิตรัว้และ

เสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีระบบ Battery Mold เพ่ือช่วยในการก่อสร้างสําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์บาง

ประเภท  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการสํารวจและวิจยัเก่ียวกบัความพงึพอใจของลกูค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองในแต่ละ

ด้าน เช่น การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ คณุภาพบ้าน การบริการเป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง การให้บริการและส่งมอบท่ี

อยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพของบริษัทฯ   

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังได้ทําการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ือง 

ผลงานท่ีเกิดขึน้ใหม่ในส่วนของการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างในปี 2551 มีดงัต่อไปนี ้
 

1. การพฒันาชิน้สว่นหน้ากากบ้านทาวน์เฮาส์(Facet)  ให้เป็นชิน้สว่นสําเร็จรูป ซึง่ทําให้ Process การก่อสร้าง

สามารถทําได้เร็วขึน้ และได้ผลงานก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานงานท่ีดีขึน้ 

2. การพฒันาการก่อสร้างห้องนํา้สําเร็จรูปให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัขึน้ มีนํา้หนกัเบาขึน้ ทําให้สามารถขนส่งจาก

โรงงานและติดตัง้สะดวกขึน้ 

3. การพฒันาเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึง่เป็น

เทคนิคใหม่ท่ีประสมประสานระหว่างการก่อสร้างแบบอโุมงค์เดิม (Tunnel Form Technology) กบัเทคนิค

การทําพืน้สําเร็จรูปแบบใหม่ ท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ ทําให้เราได้เทคนิคการก่อสร้างท่ีเหมาะสม

โดยเฉพาะกับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ทําให้สามารถก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ ใน

ปัจจบุนับริษัทได้นําเทคโนโลยีนีม้าใช้กบัอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ของบริษัทในทกุโครงการ 
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4. การพฒันาระบบการติดตัง้แผ่น Precast ผนงัและพืน้บ้านเด่ียวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั ซึง่ถือ

วา่เป็นสถิติใหม่ในการติดตัง้งาน Precast  

5. การพฒันาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down ในปีท่ีผ่านมาทางทีมวิจยัและพฒันาได้ประสบผลสําเร็จใน

การพฒันาบ้านต้นแบบท่ีสามารถก่อสร้างและตกแต่งอ่ืนๆทัง้หมดพร้อมเสร็จภายใน 30 วนั ณ ปัจจบุนัการ

ก่อสร้างบ้านเด่ียวทั่วไป ท่ีส่งมอบให้กับลูกค้ายังต้องใช้เวลาประมาณ 75-90 วัน ความสําเร็จของบ้าน

ต้นแบบระบบKnock Down นี ้จงึจะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะทําให้เราสามารถลดระยะเวลาสร้างบ้านเพื่อส่งมอบ

ให้กบัลกูค้าภายใน 45-60 วนัต่อไป 

6. การพฒันาศูนย์ Solution Center  เพื่อใช้เป็นศูนย์รับเร่ืองและปรับปรุงพฒันาในรายละเอียดและ

จดุบกพร่องต่างๆทางด้านผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง (Continuous Improvement) และ

ทนัสมัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อนัจะทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ

ผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
 

คา่ใช้จ่ายในการวิจยัตลาด สํารวจความพงึพอใจของลกูค้า และการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้บนัทกึไว้

เป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัทในงวดท่ีเกิดรายการ  อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวยงัคิดเป็นสดัส่วนจํานวนน้อยเม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2552  สินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าสทุธิ

ตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 1,299.2  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สินถาวร 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลังหกั 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจาก 

การด้อยค่า(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 
(มี / ไม่มี) 

1. ท่ีดนิและอาคาร เป็นเจ้าของ 638.6 มี 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 532.3 มี 

3. เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 72.8 ไมมี่ 

4.   ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 17.1 ไมมี่ 

5.   งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

ระหวา่งการตดิตัง้ 

เป็นเจ้าของ 38.4 ไมมี่ 

รวม - มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ถาวรหลัก 1,299.2  

หมายเหต ุ   บริษัทฯ ได้ใช้ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ ซึง่มีราคาตามบญัชีจํานวน 802 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552  เป็นสว่นหนึ่งของ

สนิทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั สําหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 158 ล้านบาท วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 7,829 ล้านบาท 

และวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 3,513  ล้านบาท 

 

5.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ 
 

ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

บ้านพฤกษา 3บางบวั

ทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-2-79.80  N/A   2.63 2.63 - - 

บ้านพฤกษา 5พทุธ

มณฑลสาย 5/นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 3-0-46.30        14.40           38.81  6.65 - - 

บ้านพฤกษา 7คลอง 8/

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-52.20  N/A               0.83  0.82 - - 

บ้านพฤกษา 8พทุธ

มณฑลสาย 4/นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-1-92.20  N/A               6.95  2.82 - - 

บ้านพฤกษา 9คลอง 3/

ปทมุธานี 

 

เป็นเจ้าของ 0-1-43.4  N/A               2.76  2.76 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

บ้านพฤกษา 10 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A               1.01  0 - - 

บ้านพฤกษา 15 

เทพารักษ์สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 7-0-84.36        80.80            36.18  25.07 - - 

บ้านพฤกษา 17 

ลําลกูกา/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A               1.60  0 - - 

บ้านพฤกษา 18 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-13.80  N/A               4.54  3.08 - - 

บ้านพฤกษา 18/1 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-1-9.0        29.40  15.71  14.03 - - 

บ้านพฤกษา 19 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-46.40  N/A              0.75  0 - - 

บ้านพฤกษา 20 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 35-3-31.50      543.80          212.94  118.73 - - 

บ้านพฤกษา 21 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A              0.48  0 - - 

บ้านพฤกษา 22 (B) 

รังสติ คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-3-70.60  N/A               0.88  0.64 - - 

บ้านพฤกษา 23 

รังสติ คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-40.1       16.73             7.27  0.67 - - 

บ้านเกสร 

รังสติ คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-1-55.7       25.66              0.18  5.23 - - 

บ้านพฤกษา 23/2รังสติ 

คลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-1-18.0       21.20  - 0.41 - - 

บ้านพฤกษา 24 บางนํา้

เปรีย้ว/ ฉะเชิงทรา 

เป็นเจ้าของ 3-2-4.0       57.97            31.00  27.25 - - 

บ้านพฤกษา 25 

 บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A  - 0.54 - - 

บ้านพฤกษา 26 บาง

ใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A             1.78  0 - - 

บ้านพฤกษา 27  

 ถ.ออ่นนชุ-ลาดกระบงั 

เป็นเจ้าของ 0-0-0        12.70              9.62  0 - - 

บ้านพฤกษา 27/1 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 0-0-0       23.39            17.47  0 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

บ้านพฤกษา 28 

 แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 1-3-61.1  N/A            15.94  13.52 - - 

บ้านพฤกษา 28/1  

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 62-1-34.7      321.30         320.43  233.91 - - 

บ้านพฤกษา 28/2 

 แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-81.1        91.01            33.58  2.23 - - 

พนาลี 29/1 

ต.พนัท้ายนรสงิห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 3-0-37.2     115.40           66.23  42.82 - - 

พทุธชาด 29/2 

ต.พนัท้ายนรสงิห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 42-2-95        58.70            58.64  60.82 - - 

พฤกษา 29/3 

ต.พนัท้ายนรสงิห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 29-2-12.4  33.07           25.85  26.10 - - 

พทุธชาด 29/4 

ต.พนัท้ายนรสงิห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 35-2-36.4 39.86            22.84  22.90 - - 

พนาลี 29/5  

ต.พนัท้ายนรสงิห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 19-0-70.40  32.06          21.83  21.90 - - 

บ้านพฤกษา 30  

บางครัูด+คลอง

พระราชาพิมล /นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-37.5        21.19             9.99  0.73 - - 

บ้านพฤกษา 30/1  

บางครัูด+คลอง

พระราชาพิมล/ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-26.5      124.62           64.25  0.53 - - 

บ้านพฤกษา 30/2 บางคู

รัด+คลองพระราชา

พิมล/ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 4-2-32.9  N/A           18.72  38.25 - - 

บ้านพฤกษา 31      

มหาสวสัดิ/์นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 1-0-58.7 109.6 51.43 9.69 - - 

บ้านพฤกษา 32  ลําลกู

กาคลอง 6/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-1-43.0  N/A              1.77  3.13 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

บ้านพฤกษา 32/1  

ลําลกูกาคลอง 6/

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-81.9       83.40           32.15  1.49 - - 

บ้านพฤกษา 33/1  

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-1-54.5      129.56          107.54  10.94 - - 

พนาลี 4( 33/2)  

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0       13.77              6.74  0.92 - - 

บ้านพนาลี 34/1 

ประชาอทุิศ 90/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-0-18.0      118.20            72.01  28.15 - - 

บ้านพทุธชาด 34/2 

ประชาอทุิศ 90/ 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 11-1-16.9      130.50          130.63  71.02 - - 

บ้านพทุธชาด 45/2 

บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 17-2-51.33 - - 1.99 - - 

บ้านพทุธชาด 48/1 

สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 16-3-53.2 - - 2.49 - - 

บ้านพฤกษา 35 

รังสติคลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-2-97.2      120.60     121.64  13.28 - - 

พนาลี 3 (36) 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 24-3-0.90       65.70            68.77  60.90 - - 

บ้านพฤกษา 36/1 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 18-0-89.0      100.20          112.50  58.84 - - 

บ้านพฤกษา 37 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-32.3     155.80           64.78  2.34 - - 

บ้านพฤกษา 38/1 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 11-2-38.9     143.09            73.31  62.93 - - 

พนาลี 6  (38/2) 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-1-64.40 11.30           13.69  13.90 - - 

บ้านพฤกษา 38/3 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 35-1-18.4 30.35           33.13  33.70 107.00 0.01 

บ้านพฤกษา 39 

บางใหญ่ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-43.6     144.00            62.56  3.17 - - 

บ้านพฤกษา 40 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 59-2-44  N/A              0.45  0.81 - - 
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ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

บ้านพฤกษา 41 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 11-0-7.8      44.25            38.21  56.32 - - 

พฤกษา 40/1 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ  N/A  N/A              0.02  0.02 - - 

พนาลี 7  (42) 

อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 15-2-58.60     175.90       131.98  114.59 - - 

พนาลี47/1 

บางเมือง สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 11-3-94.30 N/A - 1.03 - - 

บ้านพฤกษา 44 

คลองหลวง ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 7-3-44.5       64.10            58.33  48.08 - - 

บ้านพฤกษา 43 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-60.8        30.40           26.90  4.70 - - 

บ้านพฤกษา 45/1 

บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 34-0-67  N/A  - 13.18 - - 

บ้านพฤกษา 46 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 15-3-69.0 N/A  - 66.40 63.33 - 

บ้านพฤกษา 48/2 

สามพราน จ.นครปฐม 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

N/A N/A  - 0.01 - - 

บ้านพฤกษา 2A 

จ.ปทมุธานี 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

N/A N/A  - 0.01 - - 

บ้านพฤกษา 49/1 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 37-2-64.9 N/A  - 4.40 - - 

บ้านพฤกษา 49/2 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 14-1-26 N/A  - 1.68 - - 

บานเกสร 2 

รังสติคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 4-2-66.2     119.60          120.72  33.75 - - 

บ้านพฤกษา D 

รังสติคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 22-3-17.1  N/A            58.52  118.62 - - 

รังสติคลองแปด 3  

คลอง 8/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-3-50.0        12.84            11.44  6.33 - - 

ริมคลอง 1 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-88.1  N/A              0.47  0.47 - - 

ริมคลอง 3 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-34.5  N/A              0.58  0.58 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  
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 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

ริมคลอง 4 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-2-56.1        29.45            16.18  10.31 - - 

ริมคลอง 5 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-3-89  N/A              5.12  5.12 - - 

พฤกษาวิลล์ 1 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 4-3-3.9     234.70         163.83  47.73 - - 

พฤกษาวิลล์ 2 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A              1.85  0 

 

- - 

พฤกษาวิลล์ 3 

บางเชน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-1-21     139.56           77.57  14.78 - - 

พฤกษาวิลล์ 4 

ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-0-21        67.45            35.79  12.55 - - 

พฤกษาวิลล์ 5 

มีนบรีุ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-54        54.21            27.37  4.99 - - 

พฤกษาวิลล์ 6 

มีนบรีุ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-71      150.56            56.46  2.29 - - 

พฤกษาวิลล์ 7 

ลําลกูกาคลอง 2 

เป็นเจ้าของ 8-0-81.9      162.20          132.05  67.79 - - 

พฤกษา วลิล์8/1 ดอน

เมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 15-1-98       77.85            71.78  75.26 - - 

พฤกษา วลิล์8/2  สีกนั-

ดอนเมือง กรุงเทพ 

เป็นเจ้าของ 1-0-97.4      144.70         100.28  15.85 - - 

พนาลี 5 (วิลล์ 9 ) 

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 7-0-45.3        85.20            85.01  47.58 - - 

พฤกษาวิลล์ 10 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 12-2-89.8      160.90          152.97  104.48 - - 

พฤกษาวิลล์ 11 

อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-92.8     131.26          102.05  2.55 - - 

พฤกษาวิลล์ 12 

อ.บางกรวย นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0     117.64            56.27  0.14 - - 

พฤกษาวิลล์ 12A 

บางเขน กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-53.3      145.70         130.16  12.13 - - 

พฤกษาวิลล์ 14 

มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-95.8     113.40           96.25  1.77 - - 
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ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
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 ณ วันที่31 
ธันวาคม  
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 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม
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  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

พฤกษาวิลล์ 15 

บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 6-0-55.9  N/A         107.07  81.66 - - 

พฤกษาวิลล์ 16/1 

รังสติคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 20-1-40.9  N/A              1.59  193.90 179.70 - 

พฤกษาวิลล์ 16/2 

รังสติคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 6-2-64.9  N/A              1.70  75.49 - - 

พฤกษาวิลล์ 17 

อ.ทุง่ครุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 8-3-99.3  N/A          157.42  89.34 - - 

พฤกษาวิลล์ 18 

ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 6-3-34.3 N/A  - 61.24 - - 

พฤกษาวิลล์ 19 

บางกรวย จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-3-44.1 N/A  - 38.73 - - 

พฤกษาวิลล์ 20 

คลอง 3 จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 12-2-52.3 N/A  - 93.48 121.00 - 

พฤกษาวิลล์ 21 

สขุสวสัดิ ์สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 10-3-43.3 N/A  - 66.95 52.88 - 

พฤกษาวิลล์ 22 

จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 22-2-48.7  N/A  - 120.19 - - 

พฤกษาวิลล์ 23 

มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 20-2-13  N/A  - 60.37 - - 

พฤกษาวิลล์ 24 

บางพลี จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 23-1-84  N/A  - 94.29 - - 

พฤกษาวิลล์ 25 

ทุง่ครุ บางมด 

เป็นเจ้าของ  20-0-63.5  N/A  - 0.64 - - 

พฤกษาวิลล์ 26 

จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 25-0-21.96  N/A  - 2.56 - - 

พฤกษาวิลล์ 27 

มีนบรีุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 25-1-9 N/A  - 4.80 - - 

พฤกษาวิลล์ 28 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 41-2-47.2  N/A - 4.83 - - 

พฤกษาวิลล์ 30 

บางพลี สมทุรปราการ 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

N/A N/A  - 0.18 - - 

พฤกษาวิลล์ 32 

บางขนุเทียน กทม. 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

N/A N/A  - 1.16 - - 
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  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

The connect 1 

ก่ิงแก้ว/สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-1-51.49       74.18           45.31  8.69 - - 

The Connect 2  สวุรรณ

ภมูิ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-29.60        95.22            42.91  1.23 - - 

พนาลี (The Connect 3) 

ดอนเมือง/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-19.30      298.80          128.26  1.60 - - 

The Connect 4  

ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 1-2-2.30      254.27          139.98  21.51 - - 

พนาลี (The Connect 5) 

คู้บอน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 4-1-6.30     305.30         137.45  40.32 - - 

The Connect 6 

บางนา / กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-96.00        72.06            36.27  3.67 - - 

The Connect 7/1 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 22-1-92.20 163.89        151.73  163.37 - - 

The Connect 7/2 
(พนาลี 8) ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-21.80        33.78            24.98  7.59 - - 

เดอะ คอนเนค 8  

บางพลี สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 21-0-76.90 N/A          122.18  141.72 - - 

เดอะคอนเนค 9 

บางกะปิ กทม. 

เป็นเจ้าของ 18-0-5.80   175.49 251.00 - 

ภสัสร 2 

คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0        60.71            28.23  0 - - 

ภสัสร 4 

คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 22-0-11.3    570.20          339.60  242.92 - - 

ภสัสร 7  (3) 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 33-0-83.53 358.6         463.83  324.60 - - 

ภสัสร 8 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A             1.82  0 - - 

ภสัสร10 

สวุนิทวงศ์/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  N/A              3.23  0 - - 

ภสัสร 11   (3) 

ประชาช่ืน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 199.7            42.61  0 - - 

ภสัสร 12 เป็นเจ้าของ 11-1-69      184.57           92.58  47.88 - - 
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2552  

คลอง 3/ปทมุธานี 

ภสัสร 12/1  รังสติคลอง  

3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 3-3-1.4  N/A            18.45  33.04 - - 

ภสัสร C 

 

เป็นเจ้าของ 18-3-16  30.91  30.85  3.35 - - 

ภสัสร 13    

สวุนิทวงศ์ 

เป็นเจ้าของ 11-2-37.9      220.10          107.33  46.43 - - 

ภสัสร 14  

บางใหญ่ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 4-0-83.4      159.20            82.44  27.47 - - 

ภสัสร 16  

คู้บอน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-98.7     296.40         137.43  7.86 - - 

The plant 

ราชพฤกษ์ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 16-3-84.9     283.10          256.08  198.26 95.60 

 

- 

ภสัสร 19   

จตโุชต ิ/  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 47-1-33.5 415.70          410.74  454.36 227.26 0.01 

 

The Plant  

วงแหวน - รามอินทรา 2 

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 25-0-48 N/A - 220.89 155.90 - 

ภสัสร 21 

วงแหวนพระราม 9 / 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 17-1-1.8 N/A  - 94.65 132.60 - 

The Plant 

วงแหวนพระราม 9 / 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 24-1-96 N/A  - 143.05 182.00 - 

 

The Plant 

สรงประภา / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 26-0-92.7 N/A  - 5.25 256.00 - 

 The Plant City 

 สาทร / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-54.8      211.90          104.84  10.83 - - 

พฤกษาวิลเลจ 1 

ลําลกูกาคลอง 6 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 3-3-54.30      174.00            79.59  31.40 - - 

พฤกษาวิลเลจ 2 

ธญับรีุคลอง 7/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 14-3-42.40      190.90           90.06  92.43 - - 

พฤกษาวิลเลจ 3 

รังสติคลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-60.50 N/A             7.56  2.99 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

พฤกษาวิลเลจ 4 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-71.00 N/A  -   1.63 - - 

พฤกษาวิลเลจ 5 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-0-23.70     149.80            59.46  18.35 - - 

พฤกษาวิลเลจ 6 ต.พนั

ท้ายนรสิงห์/สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 48-1-24.70      125.00          128.08  114.10 - - 

พฤกษาวิลเลจ 7 

ประชาอทุิศ 90/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 12-0-51.70       58.80           81.83  64.16 - - 

พฤกษาวิลเลจ 8 

วชัรพล/บางเขน 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00        18.00            10.03  0.01 - - 

พฤกษาวิลเลจ 9 

รังสติคลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-78.60        97.21            41.29  2.06 - - 

พฤกษาวิลเลจ 10 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-1-15.20      193.00           85.23  16.27 - - 

พฤกษาวิลเลจ 11 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-3-49.00  271.25         136.91  33.57 - - 

พฤกษาวิลเลจ 12 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 0-0-0      154.47           84.90  0 - - 

The Plant วชัรพล 

วชัรพล / กทม. 

เป็นเจ้าของ 13-3-15.70   223.70        227.79  165.47 36.14 - 

พฤกษาวิลเลจ 15 

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 28-2-68.50      162.00       132.92  96.97 - - 

พฤกษาวิลเลจ 16

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 2-3-43.00     111.00          112.69  29.06 - - 

พฤกษาวิลเลจ 17 

ธญับรีุ  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 6-2-55.60   180.70         131.19  48.88 - - 

พฤกษาวิลเลจ 18 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 4-1-52.10 N/A           16.04  81.65 - - 

พฤกษาวิลเลจ 18/1 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-2-21.00 N/A             0.01  131.06 - - 

พฤกษาวิลเลจ 18/2 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 13-0-52.30 N/A  0  104.1 174.00 - 

พฤกษาวิลเลจ 18/3 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 12-0-11.40 N/A             0  2.99 - - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

พฤกษาวิลเลจ 18/4 

บางกร่าง นนทบรีุ 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

14-2-60.00 N/A             0  0.27 - - 

พฤกษาวิลเลจ 19 

บางนา กม.10 

เป็นเจ้าของ 23-2-61.30 N/A          191.67  156.94 - - 

พฤกษาวิลเลจ 21 

ลําลกูกา คลองส่ี 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

23-2-22.00 N/A              5.97  118.10 45.45 - 

พฤกษาวิลเลจ 22 

บางกรวย จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 31-0-39.30 N/A  - 184.61 247.00 - 

พฤกษาวิลเลจ 23 

สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 17-2-26.04 N/A  - 3.92 - - 

พฤกษาวิลเลจ 24 

คลอง 3 ปทมุธานี 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

N/A N/A  - 0.11 - - 

พฤกษาวิลเลจ 25 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 20-2-98.30 N/A  0 3.16 - - 

พฤกษาวิลเลจ 26 

ประชาอทุิศ กรุงเทพฯ 

ยงัไมโ่อน

กรรมสทิธ์ิ 

28-3-91.00 N/A  0  0.70 - - 

พฤกษาวิลเลจ 28 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 64-0-67.84 N/A  - 11.59 - - 

พฤกษาวิลเลจ 29 

คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 35-2-23.81 N/A  - 0.42 - - 

พฤกษาทาวน์ 

เทพารักษ์ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 7-1-65.57 N/A  0  0.27 - - 

ซิตีว้ลิล์ 1 

สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-53.18       95.07            47.17  2.73 - - 

ไอว่ี ริเวอร์ 

ราษฎร์บรูณะ/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 9-2-40.6   830.10          819.64  553.19 - - 

ไอว่ี รัชดา 

รัชดา/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-50.15    486.70         278.99  2.65 - - 

ไอว่ี สาทร 

สาทร/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-0-56.09     434.60         306.57  536.96 - - 

ไอว่ี ไชน่าทาวน์ 

ป้อมปราบฯ / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 4-1-24.50  N/A  10.41  217.05 462.00 - 

ไอว่ี  ป่ินเกล้า 

บางกอกน้อย / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 5-2-73.72  N/A  148.04  183.78 336.00 - 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท)       ภาระผกูพนั (ล้านบาท)  

ที่ตัง้โครงการ กรรมสทิธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1) 
 ราคา
ประเมิน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2552 

 มูลค่าตาม
บัญชี  

 มูลค่าตาม
บัญชี   วงเงนิ  

 ภาระหนี ้
คงเหลือ  

      

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2551  

 ณ วันที่31 
ธันวาคม  

2552 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2552 

  ณ 31 
ธันวาคม 

2552  

ไอว่ี  ทองหลอ่ 

พระโขนง / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 13-0-33.12  N/A  617.17  653.99 925.00 - 

Urbano  รามคําแหง  

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 16-0-90.48 N/A  - 4.38 - - 

The Tree ลาดพร้าว 

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-0-22.50 N/A  - 52.30 113.00 - 

The Seed 

พหลโยธิน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 123.70  59.38  0 - - 

TheSeed พฤกษา

คอนโด 

รัชดาห้วยขวาง /

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-0-99.71 44.00  45.12  98.94 - - 

พนาลี  The Seed 

รัชดาห้วยขวาง /

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-27.20 51.10  50.05  18.03 - - 

The Seed  

สาทร ตากสิน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-2-4.26 145.50  150.47  105.41 - - 

The Seed  

แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-2-29.97 115.40  115.16  106.53 - - 

The Seed  

เตร์เร่ รัชโยธิน / 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 5-0-93.97 N/A 169.35 265.75 241.00 - 

The Seed Musee 

สขุมุวทิ 26 / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-2-83.11 N/A - 186.28 206.00 - 

The Seed Memories 

Siam / กรุงเทพฯ 

 

เป็นเจ้าของ 3-1-17 N/A -  537.53 - - 

Chapter One River 

Side ราษฎร์บรูณะ กทม 

เป็นเจ้าของ 19-2-10 N/A - 421.74 - - 

The Plant Citi 

ลาดพร้าว / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 7-0-79.4 N/A - 134.03 - - 

Condolette ลาดพร้าว  

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 4-0-90 

 

N/A -  1.09 - - 

รวมมลูคา่ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง 14,005.79 11,420.60 10,965.66 4,609.86 0.02 
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หมายเหต ุ(1) ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  2552 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เป็นผู้ประเมินโครงการ พฤกษา 36/1  

                     พฤกษาวลิล์ 15 พฤกษาวลิล์ 17  ไอว่ีทองหลอ่ TheSeed พฤกษาคอนโด The seed เตร์เร่ The seed สาทร 

                (2) ราคาประเมิน ธนัวาคม  2551 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เป็นผู้ประเมินโครงการ  

                (3) ราคาประเมิน ธนัวาคม 2550 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เป็นผู้ประเมินโครงการ ภสัสร7  ภสัสร11 
 

5.3 สนิทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ  โปรแกรมสําเร็จรูป SAP, SoftPro และ Business 

Process Improvement  มีมลูค่าสทุธิตามบญัชี  รวมทัง้สิน้  86.73   ล้านบาท 
 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552   บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย  5  บริษัท  ดงันี ้

  

บริษัทย่อย ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่นความเป็น

เจ้าของ 

เงินลงทนุ 

ท่ีชําระแล้ว (บาท) 

บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
ตกแต่งบ้าน/รับเหมา

ก่อสร้าง 

100% 
100,000,000 

บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100,000,000 

บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ 100% 200,000,000 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั ลงทนุในบริษัทอ่ืน 100% 200,000,000 

บริษัท พฤกษา  อินเตอร์เนชัน่แนล  

จํากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั 

100% 
200,000,000 

บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง 

จํากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน

ประเทศอินเดีย 

100% 
~ 330,000,000 

บริษัท พฤกษา อินเดีย คอน

สตรัคชัน่ จํากดั 

ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัใน

ประเทศอินเดีย 

100% 
 ยงัไม่ชําระ 
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6. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 

จากการท่ีตลาดได้ตอบรับเป็นอย่างดี ในผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว รวมถงึ

อาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตกรุงเทพชัน้ใน  
 
ปี 2552   บริษัทฯ มีการเปิดโครงการไปแล้วทัง้สิน้ 34 โครงการ มลูค่ารวม 17.7 พนัล้านบาท แบง่เป็น  

- โครงการบ้านทาวน์เฮาส์17  โครงการ มลูคา่     6,798  ล้านบาท 

- โครงการบ้านเด่ียว  12   โครงการ มลูคา่    7,103  ล้านบาท  

- โครงการอาคารชดุ    5   โครงการ มลูคา่    3,819  ล้านบาท  
 

จากมาตรการทางภาษีของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยปรับลดอัตราภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2551 นัน้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์

และแผนธุรกิจเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวโดยมีแผนเปิดโครงการใหม่ท่ีมีรอบธุรกิจสัน้รองรับต่อมาตรการดังกล่าว

เพ่ิมเติมโดยเฉพาะตลาดบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว  
 
จากปัจจยัภายนอกและภายในประเทศท่ีมากระทบภาวะเศรษฐกิจของไทยและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอย่าง

รุนแรงโดยเฉพาะในช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2551 ทําให้บริษัทจําเป็นต้องปรับแผนพฒันาธุรกิจ และการลงทนุใหม่ในปี 2552 

โดยขยายธุรกิจด้วยความระมดัระวงัย่ิงขึน้ เพ่ือรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน และความเสี่ยงในการลงทนุในอนาคต 

เพ่ือรอโอกาสทางธุรกิจในอนาคต  
 
สว่นในปี 2553 บริษัทมีแผนเปิดโครงการ  48 โครงการ โดยยงัคงเน้นการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  และเร่ิมขยายตลาดไปยงัจงัหวดัอื่นๆ เช่น นครปฐม, อยธุยา หรือตา่งประเทศ เพ่ือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  

ของบริษัทในอนาคตต่อไป 
 

- บ้านทาวน์เฮาส์  16 โครงการ  

- บ้านเด่ียว 14  โครงการ  

- อาคารชดุ 16 โครงการ  

- ตา่งประเทศ อย่างน้อย 2 โครงการ 
 

ในปี 2553 บริษัทมีแผนงานท่ีจะเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศยัในตา่งประเทศ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตระยะยาว

ของบริษัท โดยการดําเนินการโครงการในต่างประเทศจะใช้โครงสร้างทางธุรกิจ ความชํานาญ และประสบการณ์จากการ

พฒันาโครงการ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั โดยแห่งแรกท่ีบริษัทพิจารณาไปลงทนุ คือ เมืองบงักะลอร์ ประเทศ

อินเดีย  โดยมีแผนจะเปิดจองในปี 2553 นี ้ ใกล้เคียงกบัโครงการท่ีจะเปิดขายในเมืองเชนไน, มมุไบ ประเทศอินเดีย      

เป็นโครงการพฒันาท่ีรวมทัง้บ้านเด่ียว และทาวน์เฮาส์   

พร้อมกนันีใ้นปี 2553 เชน่กนั บริษัท ฯ คาดวา่ จะเปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์ในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม  

และ โครงการอาคารชดุ ท่ีเกาะ ฮลูมูาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ 
 
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการในประเทศ อินโดนีเซียและ

ฟิลิปปินส์ 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ได้สิน้สดุซึง่อาจมีผลกระทบ

ตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างเงนิทุน   
 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 

8.1.1. หุ้นสามัญ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบยีน ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552 จํานวน 2,224,753,400

บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,224,753,400 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,206,812,000 บาท (หุ้นสามญั

จํานวน 2,206,812,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)    
 
8.1.2. ใบสาํคัญแสดงสทิธิ (PS-WA)  (ครบกาํหนดอายุแล้ว) 
 

บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ พนกังาน 

และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

ประเภท ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ชนิด ระบชุื่อผู้ ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้  

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 4   ปี นบัแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2548 

วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 

วันครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 64,401,500 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย 0 บาท  (ศนูย์บาท)    

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึง่) หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 (หนึง่) หุ้น    
ราคาการใช้สทิธิ 1  บาท (หนึง่บาท)    

ระยะเวลา จาํนวนการใช้สทิธิ ครัง้แรก คือ เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ีหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

จนกว�าจะครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถท่ีจะใช้สทิธิใน

การซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ทกุๆ 6 เดือน ยกเว้นการ

ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สิทธิได้ภายในวนัครบกําหนดอายุ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 สามารถใช�สทิธิซือ้ห�ุนสามญัได�ในจํานวนไม�เกิน 1 ใน 8  

ส�วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีแต�ละคนได�รับจดัสรร

จากบริษัทฯ   

ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สิทธิได้ภายในวนัครบ

กําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ   

จาํนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สทิธิ ไม่เกิน 65,000,000 หุ้น   
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื
หุ้นเดมิ (control dilution) 

ณ  31 ธันวาคม 2552  ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร หรือสิทธิในการ

ออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (control dilution)  เน่ืองจากไม่มียอดคงค้าง 
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 โดยมี การเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าซือ้ - ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีสําคญัดงันี ้ 

วนัท่ี 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ใช้สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุ (บาท, หุ้น) 
 

วนัจดทะเบยีน 

เพ่ิม / (ลด) ท่ี ก. 

พาณิชย์ 

ทนุท่ีชําระแล้ว 

(บาท) 

30/6/2549 2,232,500,000 6,992,400 6,992,400   5/7/2549 2,166,745,800 

29/12/2549 2,232,500,000 7,104,600 7,104,600   10/1/2550 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 

31/7/2550 2,255,753,400 6,327,800 6,327,800   9/8/2550 2,180,178,200 

31/1/2551 2,255,753,400 5,774,500 5,774,500   6/2/2551 2,185,952,700 

31/7/2551 2,255,753,400 5,441,500 5,441,500   8/8/2551 2,191,394,200 

30/1/2552 2,255,753,400 5,169,900 5,169,900   5/2/2552 2,196,564,100 

23/04/2552 (3) 2,224,753,400       23/4/2552 2,196,564,100 

31/7/2552 2,224,753,400 5,086,500 5,086,500   7/8/2552 2,201,650,600 

30/11/2552 2,224,753,400 5,161,400 5,161,400   4/12/2552 2,206,812,000 

หมายเหตุ  (1), (2) ตามมติท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2550 บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียน  

                       กบักระทรวงพาณิชย์ ดงันี ้

• จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน จาก 2,232,500,000 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,232,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) เป็น 

2,224,753,400 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,224,753,400 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 

• จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,255,753,400 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2550 โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 31,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของ

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 
(3) ตามมตท่ีิประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนกบั 

    กระทรวงพาณิชย์ ดงันี ้

• ลดทนุจดทะเบียนจาก 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,255,753,400 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)  เป็น

2,224,753,400 (หุ้นสามญัจํานวน 2,255,753,400 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 

31,000,000 หุ้น ท่ีเตรียมไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธ์ิ  

   
8.1.3 หุ้นกู้ 
 

31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ครบไถ่ถอน จํานวน 2.1 ล้านหน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 

มลูค่ารวม 2,100 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 2 ชดุ รายละเอยีด มีดงันี ้
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ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2550 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 

 หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 

1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2555 

ประเภทของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สถานะของหุ้นกู้  : ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  : บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสิน จํากดั 

(มหาชน) 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

นายทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทน

ชําระเงิน 

: ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

มลูค่าท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย : 600,000,000 (หกร้อยล้าน) บาท  1,500,000,000 (หนึง่พนัห้าร้อยล้าน) 

บาท  

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย : 600,000 (หกแสน) หน่วย 1,500,000,000 (หนึง่พนัห้าร้อยล้าน) 

หน่วย 

อายหุุ้นกู้  : 3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  : 8 สิงหาคม 2550 29 มกราคม 2552    

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 9 สิงหาคม 2553 29 มกราคม 2555 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : ร้อยละ 4.91 ต่อปี ตลอดอายุหุ้ นกู้  

โดยกําหนดชําระทกุ ๆ 6 เดือน 

ร้ อ ย ล ะ  5 . 2 5 %  ต่ อ ปี  สํ า ห รั บ

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัออก

หุ้นกู้  และ 

ร้ อ ย ล ะ  5 . 7 5 %  ต่ อ ปี  สํ า ห รั บ

ระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี 6 เดือนจนถึง

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     

วนักําหนดชําระดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครัง้ ทุกวันท่ี 8 สิงหาคม และ

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี  

ทกุๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 29 มกราคม, 29 

เมษายน, 29 กรกฎาคม และ 29 

ตลุาคม ของทกุปี    

การไถ่ถอนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการชําระเงิน

ต้นตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายท่ียงัไม่ได้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไม่วา่ในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : BBB+/positive เ ม่ือ  11 กรกฎาคม A -   
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8.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัล่าสดุลง
วนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 จํานวน 2,224,753,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,224,753,400 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,206,812,000   บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,206,812,000 หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 
1 บาท     

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ล่าสดุในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552 มีดงันี ้

ลาํดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น (ก) จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1  ครอบครัว วิจิตรพงศ์พนัธุ์ (ข) 1,690,084,100 76.58% 

2  กองทนุ เพือ่การร่วมลงทนุ  106,000,000 4.80% 

3  CHASE NOMINEES LIMITED 1  44,838,100 2.03% 

4  สํานกังานประกนัสงัคม  (ทกุกรณี) 28,196,900 1.28% 

5  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  23,863,520 1.08% 

6  SOMERS (U.K.) LIMITED  23,549,700 1.07% 

7  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE  17,138,000 0.78% 

8 สวุฒัน์, วลยัยา, เสาวลกัษณ์ นิยมเสถียร 
14,408,000 0.65% 

9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30  10,578,000 0.48% 

10  บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  10,000,000 0.45% 

 รวม 10 อนัดบัแรก   
1,968,656,320 89.21% 

 จากหุ้นทัง้หมด 2,206,812,000 100.00% 
 (ก) ไมมี่การถือหุ้นแทนกลุม่นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ โดยผู้ ถือหุ้นลําดบั 2 - 10  

 (ข) ครอบครัว วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ ประกอบด้วย 1) นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 2) นางทิพย์สดุา วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ 3) ด.ญ.ชญัญา วิจิตร

พงศ์พนัธุ์ 4) นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 5) นายจําลอง พรมสวสัดิ ์6) น.ส.มาลนีิ วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 7) นายถาวร วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 8) น.ส อญัชลี วจิิตร

พงศ์พนัธุ์ 9) นางพดัชา วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ      

8.3 ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาต ิ
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว โดย 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 7 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

 

ของหุ้นกู้  โดย บริษัท ทริส เรท

ติง้ จํากดั  (TRIS) 

2550 ซึ่งต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 

พ.ศ. 2552    การจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือหุ้นกู้ชดุท่ี 1 / 2552  อยู่ใน

เกณฑ์  A- 
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8.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และ เน่ืองจาก สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง การปฏิบตัิตามวิธีการ

บญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดยกําหนดให้

บริษัทใหญ่บนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทนุจากเดิมท่ีกําหนด ให้

ใช้วิธีการรับรู้ส่วนได้เสียเท่านัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีดงักล่าวตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 จึงส่งผล

ให้กําไรสุทธิ และกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมต่างกัน ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความชดัเจน และมี

ความเข้าใจตรงกนัระหว่างบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี  

7 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30.0 ของ

กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่าง ๆ ทัง้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

  สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของ

บริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกันดังนี ้ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย  การขยายธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 
 

 นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ท่ีได้รับเงินปันผลดงักล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลท่ีได้รับ

ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในเงินปันผลดงักล่าว 
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 
 

 
9.2 โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ระบุว่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  ทัง้นี ้ในการดําเนินกิจการนัน้ 

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือ
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หุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ  (ตาม

หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552)   ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัท

มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง มี

จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 

3.  นายณรงค์ มาณวพฒัน์  กรรมการ (ลาออก โดยมีผลเม่ือ 1 ก.พ 2553) 

4. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ 

5. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

6. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

7.   นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

8.  นายครรชิต บนุะจินดา  กรรมการ 

9. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการอสิระ 

10. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอสิระ 

11. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอสิระ 

 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นางรัตนา พรมสวสัด์ิ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกับ นายเมธา  จันทร์แจ่มจรัส หรือ นายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต รวมเป็นสองคน พร้อม

ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซือ่สตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การ

ทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. พิจารณาอนมุติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯ 
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3. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึง

ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

5. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทัง้กําหนด

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

9. แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

10. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ในการพิจารณาอนมุติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ และ/หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีใ้นการพจิารณาอนมุติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

12. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นวา่บริษัทฯ มีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา

เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม

ข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อ

ครัง้  
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ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

อนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น

การอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ถอดถอน  หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท  นัน้  จะมีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัซึ่ง

สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

)2(  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ี

ประชมุ เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ

กบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 

นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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กรรมการอสิระ   
 

คณะกรรมการชดุปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (ตลท.) ประกาศกําหนดไว้กลา่วคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

แตต้่องไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระไว้ดงันี ้

 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ     

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง   โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง  พนกังาน หรือ ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา      คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทและบริษัทย่อย  

4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือ เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่

เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ รับ

ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่าย

หนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือ ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  

ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของ

บริษัทจดทะเบยีนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระ

หนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จดัการ

ของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท   บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมาย หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท   บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
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ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตัง้ 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได้ 
 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านบญัชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัรายชื่อตอ่ไปนี ้

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่า

จําเป็นและเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

กําหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถกูต้องและเพยีงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสําคญัท่ี

เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท 

4.   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย

บริหารท่ีมีตอ่ประเดน็การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไม่มีข้อจํากดั 

8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

 12.1   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 12.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 12.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

  ตลาด หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 12.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 12.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 12.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

 12.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบัติการอ่ืนตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร  หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต

หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกําหนด ว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ

ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

โดยแตล่ะท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.     นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัท  ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้  

 
9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

 
คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549 โดยปัจจบุนั

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 

4.  นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.  นายวีระศกัด์ิ  แก้วหนู  กรรมการบรรษัทภิบาล 

6.  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  กรรมการบรรษัทภิบาล 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 9 การจดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

 
สว่นท่ี 2 หน้า  63 

  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีดแูล กํากับและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติท่ีสําคญัของบริษัทตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี  เสนอแนะข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท  ดแูลให้หลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท  รายงานต่อคณะกรรมการของ

บริษัทเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  พร้อมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุง

ตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศข้อความท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทท่ีออกสู่

สาธารณชน  
 
9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 

28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดงั

รายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. ดร.พิสิฐ   ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4.  นายวีระศกัด์ิ  แก้วหนู  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รับผิดชอบการสรรหา  คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการท่ีจะแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทนเม่ือครบวาระหรือ

วา่งลงเนื่องจากเหตอ่ืุน 
 

 นอกจากนัน้ยังมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ  

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  

กรรมการผู้จดัการ  และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล  และประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท  ประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม

กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

 

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท
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ได้อนุมัติจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน

กิจการต่างๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 5 ท่าน ดงัรายชื่อตอ่ไปนี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริหาร 

3.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหาร 

4.    นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 

5. นายวีระศกัด์ิ  แก้วหน ู กรรมการบริหาร 
 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯ เพือ่ขออนมุติัต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.  ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน 

กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอือ้

ตอ่สภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดย

อาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจ แทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจ้าง

แรงงาน 

6. กํากบัดแูล และอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใด

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุัติ

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
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บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

การสรรหากรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการ 
 
 
9.2.7 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคณุสมบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ

ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552   มี

จํานวน 8 ท่าน ดงัรายชื่อตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นาย ปิยะ  ประยงค์ รองกรรมการผู้จดัการสํานกัปฏิบติัการ 1 

3.  นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต รองกรรมการผู้จดัการสํานกัปฏิบติัการ 2 

4.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส(1) รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

5. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน 

6. นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับริหาร 

7.    นายประเสริฐ  สรรพกิจพิพฒัน์  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

8.    นางสาวสจิุตรา  บปุผาเจริญ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

หมายเหต ุ:  ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการ

ลงมาผู้ซึ่งดํารงตําแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบั

บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 
(1)

  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง  รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ  

เม่ือวนัท่ี  4 พฤษภาคม 2552 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 

1. กรรมการผู้จดัการจะรับผิดชอบดแูลเร่ืองการ ดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบหรือมีข้อ

สงสยัวา่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี  ้โดยครอบคลุมทัง้เร่ือง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง

พนกังานของบริษัทฯ ท่ีไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจ แทนบริษัทฯ ท่ีจะลง

นามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

5. มีอํานาจอ่ืนๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อ เสนอแนะ

ในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือให้คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วนรับผิดชอบ

ในเร่ืองนัน้ ๆ พจิารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดย

การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ

มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารและ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

อํานาจนัน้ๆ ได้ 
 

  ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ี

ชดัเจน 
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9.2.8 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือชว่ยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  ปัจจบุนั

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้นายไพศาล  รําพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551  

 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้ นให้ผู้ บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการ

ปฏิบติัตามมติและนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตามให้

มีการปฏิบติัตามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบริษัท 

6. ติดต่อส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้ บริหารและเอกสารสําคัญอื่นๆ  เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท

และรายงานประจําปีของบริษัท  รวมถึงหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจด

ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ปี 2552 และ 2551 
 

ชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 

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

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 7/ 7 8 / 8 - - 8 / 9 8 / 9 3 / 4 4 / 4 4 / 4 7 / 7 

3. ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ  
ดร.ตรึงใจ บรูณะสมภพ 

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

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  6/ 7 8 / 8 11 / 12 11 / 12 9 / 9 9 / 9 - - 4 / 4 7 / 7 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 7/ 7 8 / 8 12 / 12 12 / 12 - - 4 / 4 4 / 4 - - 

6. นายณรงค์ มาณวพฒัน์ 6/ 7 8 / 8 - - - - - - - - 

7. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 7/ 7 7 / 8 - - 9 / 9 8 / 9 4 / 4 4 / 4 - - 

8. นายปิยะ ประยงค์ 7/ 7 8 / 8 - - - - - - - - 

9. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 7/ 7 7 / 8 - - - - - - - - 

10. นายครรชิต บนุะจินดา (1) 7/ 7 7 / 8 - -  - 3 / 3  2 / 4 4 / 4 - - 

11. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส (2) 3 /3 -         

12.นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล  (3) - - - - 9 / 9 7 / 7 4 / 4 2 / 3 - - 

13.นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู  - - - - - - 4 / 4 4 / 4 4 / 4 - 
 
หมายเหต ุ   (1) นายครรชิต บนุะจินดา ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2551. 

  (2)  นายเมธา  จนัทร์แจม่จรัส ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  7 สงิหาคม 2552  
  (3) นายสมบรูณ์  วศนิชชัวาล ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภบิาล เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2551 แทน นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ซึง่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2551 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

9.3.1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ 
 

9.3.1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระ  
  

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ สําหรับปี 2552 โดยกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (เป็นจํานวนท่ี

เท่ากบัปี 2551 และ 2550 ส่วนปี 2549 จํานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท) สําหรับกรรมการท่านอ่ืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีจา่ยจริงในปี 2552 เม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายในปี 2551 และ 2550 มีดงันี ้

หน่วย: บาท                             

ช่ือ / ตาํแหน่ง   ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 
 คา่ตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) 

1. ดร.พิสิฐ   ลีอ้าธรรม 
    ประธานกรรมการบริษัท  
    กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  
3,159,000  

  
1,443,664  

3,170,000 1,168,695 3,140,000 709,093 

คา่ตอบแทน            4,602,664   4,338,695 3,849,093    
2. ศาตราจารย์เกียรติคณุ 
ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ 

    กรรมการบริษัท     
  

1,372,800  
  

635,212  
1,372,800 514,226 1,372,800 312,001 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ             2,008,012  1,887,026     1,684,801      
3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 

  
1,100,000  

  
519,719  

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

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล             1,619,719  1,530,730   1,365,273           
4. นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัด์ิ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
    ประธานกรรมการสรรหาและ 

  
1,402,800  

  
635,212  

1,422,800 514,226 1,392,800 312,001 

     พิจารณาค่าตอบแทน            2,038,012 1,937,026 1,704,801  

รวม 7,034,600 3,233,807 7,075,600 2,617,876 7,015,600 1,588,368 

          10,268,407           9,693,476  8,603,968 

หมายเหต ุ   (1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จะจา่ยเม่ือ 31 กรกฎาคม ส่วน ผลงานคร่ึงปีหลงั จะจา่ย 31 มกราคม ในปี

ถดัไป ยอดโบนสัท่ีปรากฏ.ในแตล่ะปี ได้รวมจํานวนท่ีจ่ายออกในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 
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9.3.1.2 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน   ปี 2552  ปี 2551 ปี 2550 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 8 34,181,139 9 34,286,362 8 27,912,880 

โบนสั (1) 8 14,156,898 9 11,739,120 8 10,258,385 

เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 1,287,426 9 1,274,073 8 1,116,509 

เงินได้อืน่ๆ 8 2,510,350 9 3,575,950 8 256,710 

รวม 8 52,135,813 9 50,875,504 8 39,544,484 

หมายเหต ุ   (1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเม่ือ 31 กรกฎาคม ส่วน ผลงานคร่ึงปีหลงัจะจา่ย 31 มกราคม ในปี  

                     ถดัไป  ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

   

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (PS-WA) โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ี

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (PS-WA)) 
 

 วนัใช้สิทธิเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของแตล่ะปี  จงึมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิรวม 2 ครัง้ ในปี 2551 คือ ในวนัท่ี 31 มกราคม  และในวนัท่ี 31 กรกฎาคม  ส่วนปี 2550 นัน้ มีการใช้สิทธิเพียง 

1 ครัง้ ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2550 ส่วนปี 2549 มีการใช้สิทธิในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2549 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549   
 

 ทัง้นี ้ตามโครงสร้างองค์กร ปี 2552 กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ 8 ท่าน  (ผู้ บริหารในท่ีนีห้มายถึง 

กรรมการผู้ จัดการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้ จัดการลงมา  รวมถึงผู้ ซึ่งดํารงตําแหน่ง

เทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทุกราย  แต่ไม่รวมผู้ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและ

การเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า)   ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นจํานวนรวม 9,152,300 

หน่วย  โดยรายละเอียด แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 2552 ได้ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ ดงันี ้
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 ช่ือ (1) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ที่ได้รับการจัดสรร 

ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(หน่วย) 

 (หน่วย) ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

1.  ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม 1,500,000 562,500  375,000 187,500 

2.  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ 700,000 262,500  175,000 87,500 

3.  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 700,000 262,500  175,000 87,500 

4.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 700,000 262,500  175,000 87,500 

5. นายณรงค์  มาณวพฒัน์     2,252,300 844,700  563,100 281,500 

6. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 1,440,000 540,000  360,000 180,000 

7. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 300,000 112,500  75,000 37,500 

8. นายปิยะ ประยงค์ 1,560,000 585,000  390,000 195,000 

รวม 9,152,300 3,432,200 2,288,100 1,144,000 
 
9.4 บุคลากร 

 
9.4.1 จาํนวนพนักงาน   

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีพนกังาน   ทัง้สิน้จํานวน 1,579 คน ดงันี ้

 

 จาํนวนพนักงาน 

MDO สํานกังานกรรมการผู้จดัการ                        50  

COO1 สายงานปฏิบติัการ 1                          1  

COO1 สายงานปฏิบติัการ 2                        29  

CBO สายงานพฒันาธุรกิจ                        28  

CD1 สายงานธรุกิจคอนโด 1                        33  

CD2 สายงานธรุกิจคอนโด 2                        25  

C3D สายงานธรุกิจคอนโด 3                          7  

CD4 สายงานธรุกิจคอนโด 4                        12  

CS สายงานบริหาร                        92  

AF สายงานการเงิน                        84  

PRC ฝ่าย Procurement                        25  

PS สายงานก่อสร้างภสัสร                      183  

PK สายงานก่อสร้างพฤกษา                      253  

PKV สายงานก่อสร้างพฤกษาวิลล์                      209  

CNM ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างเดอะคอนเนค                        54  

โรงงาน Precast                       172  
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PV1 สายงานพฤกษาวิลเลจ 1                      194  

V2 สายงานพฤกษาวิลเลจ 2                        39  

INB ฝ่ายพฒันาธุรกิจอนิเดีย                        13  

VN สายงานธุรกิจตา่งประเทศเวียดนาม                          9  

CHB ฝ่ายพฒันาธุรกิจจีน                          3  

RDD สายงานวิจยัและออกแบบ                        64  

สายงานเกสรก่อสร้าง                        -    

รวม                   1,579  

 

9.4.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

-   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน   1,056 คน 

-   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน   1,104 คน 

-   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน   1,377 คน 

-   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน   1,579 คน 

 

9.4.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 

นบัแตจ่ดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัแตอ่ย่างใด 

 
9.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  
 

9.5.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสบทบ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทฯ ยงัได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น การหยดุพกัผ่อนประจําปี การ

ลาเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสําหรับบ้านพกั การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบตุร เป็นต้นสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552   และ 2551 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ มี

รายละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 31  ธันวาคม  2551 

เงินเดือนรวม 426,004,346 381,479,682 

เงินรางวลัพิเศษ (1) 251,050,233 141,365,970 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 11,849,964 10,880,679 

เงินสมทบประกนัสงัคม 8,393,712 9,932,323 

คา่ล่วงเวลา 12,985,199 24,889,945 
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ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 31  ธันวาคม  2551 

คา่ตอบแทนอ่ืน 92,541,982 70,133,730 

รวม 802,825,436 638,682,329 
     หมายเหต ุ (1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จา่ย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจา่ย 31 มกราคม ในปีถดัไป ยอดเงิน  

                           รางวลัพเิศษ ท่ีปรากฏในแตล่ะปี ได้รวมโบนสัท่ีจ่ายในปีถดัไปไว้แล้ว  
 
 

9.5.2 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  
 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543 ตาม

พระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานเข้ากองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละ

ราย 
 

9.5.3 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรบคุคลโดยถือเป็นการลงทนุท่ีจําเป็นและเป็นสิ่งสําคญัยิ่งท่ีต้อง

ดําเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าบคุลากรเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จได้ในอนาคต บริษัทฯ 

จึงมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และความชํานาญของบคุลากรภายในของบริษัทฯ ด้วยการส่งบคุลากรดงักล่าวเข้า

รับการอบรมและสมัมนาด้านเทคนิคการก่อสร้างเพ่ือพฒันาคณุภาพและหลกัสตูรการบริหาร เพ่ือให้พนกังานได้มีความ

ชํานาญและเช่ียวชาญและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อนัจะเป็นการสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัในการท่ีจะให้บริการท่ีมี

คณุภาพแก่ลกูค้าของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
เพ่ือรักษาความเป็นผู้ นําในธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   ให้

ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรซึง่ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าย่ิงขององค์กร   โดยบริษัทฯ มีการดําเนินการในด้านการ

พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และครอบคุลมพนักงานในทุกกลุ่มเป้าหมาย  และให้การสนับสนุน

งบประมาณในการพฒันาบุคลากรอย่างเพียงพอ   โดยในปี 2552 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนา

บคุลากร กวา่ 20 ล้านบาท ทัง้นี ้  เพ่ือวางรากฐานในการพฒันาองค์กร คือ พฒันาพนกังานให้เป็น “คนเก่ง” คือมีพนกังาน

ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และเป็น “คนดี” คือพนกังานมีทศันคติ  และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวฒันธรรมองค์กร  เพ่ือ

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ   โดยบริษัทฯ  ได้กําหนดโปรแกรมในการพฒันา

ผู้บริหารและพนกังานในระดบัตา่งๆ ไว้อย่างชดัเจน อาทิเชน่ 

- กลุ่มผู้บริหารระดบัสงู  บริษัทฯ ได้จดัให้มี MD Program และ One on One Coaching เพ่ือพฒันาผู้บริหาร

ให้มีความสามารถในการนําองค์กรและพนกังานไปสู่เป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนด  นอกจากนี ้ยังมีการจดั

กิจกรรม Dinner Talk โดยเชิญผู้ทรงคณุวฒิุมาบรรยายเพ่ือให้ความรู้ และแง่คิดในมมุมองต่างๆ ให้แก่

ผู้บริหารเพ่ือมีความรู้ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ 

- กลุ่มผู้บริหารระดบักลาง  บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบนัการศึกษาชัน้นําในการพฒันาหลกัสตูร Mini Master 

Real Estate เพ่ือพฒันาความรู้ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แก่กลุ่มผู้บริหาร  นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีโปรแกรม

พฒันาผู้บริหาร (Management Development Program: MDP) ซึ่งประกอบด้วยหลกัสตูรการพฒันา
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ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้ บริหารให้

สอดคล้องกบัสภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั     

- กลุ่มพนักงาน   บริษัทฯ  ได้จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาความสามารถตามตําแหน่งงาน  (Functional 

Competency) สําหรับพนกังานในหน้าท่ีงานตา่งๆ   รวมถึงหลกัสตูรทางด้าน Technical Learning อาทิเช่น 

ทกัษะวิชาชีพช่าง งานก่อฉาบ งานปกูระเบือ้ง กันซึม และงานทาสี เพ่ือความพร้อมในการปฏิบติังานของ 

โฟร์แมน ท่ีควบคมุการปฏิบติังานการก่อสร้างของผู้ รับเหมาท่ี Site งาน และนอกจากการจดัเตรียมหลกัสตูร

การฝึกอบรมต่างๆ แล้ว  บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการก่อตัง้ Pruksa Learning School  ขึน้เพ่ือ การพฒันา

ระบบการฝึกอบรมท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เขียนเป็นมาตรฐานการทํางานและ

พฒันาเป็นหลกัสตูรในการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ี ชัน้ 10 อาคาร IT Square ขนาดพืน้ท่ี 900 

ตรม. เพ่ือใช้เป็นศนูย์ฝึกอบรมพนกังานของบริษัทฯ    
 

นอกจากการพฒันาบคุลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมและการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ดงัท่ีได้กล่าวมา แล้ว บริษัทฯ 

ยงัส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยพนกังานสามารถพฒันาตนเองผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  

การถ่ายทอดความรู้ผ่านการเล่าเร่ืองจากหนงัสือ (Book Story Teller)  หรือการชมภาพยนตร์ (Inspired by the Movie) 

ตลอดจนการเรียนรู้จากกิจกรรมการจดัการและถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management & Knowledge Transfer)  

การทํากิจกรรมกลุม่ย่อยกบัพนกังานในหน่วยงานเดียวกนัหรือระหว่างหน่วยงาน  (Small Group Activity)  ตลอดจนการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปรับปรุงและพฒันาการทํางานต่างๆ (Continuous Improvement Project) ร่วมกบัผู้บริหาร หรือการ

ทําโครงการต่างๆ ร่วมกับท่ีปรึกษาจากภายนอก  ซึ่งทัง้หมด ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) สําหรับผู้ ท่ีต้องการพฒันาตนเองเพือ่นําไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการทํางานอย่างแท้จริง 

 

9.6 การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 

ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญั  ซึ่งมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วนั 

ก่อนและ 1 วนัหลงัจากงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกับข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบ  จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
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มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินัย

เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและ

ดําเนินคดีในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฏหมาย 

9.7 หลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

 บริษัท ฯ  ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate Governance) 

เพ่ือสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัท ฯ มีความเช่ือมัน่เป็นอย่างย่ิงวา่ กระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จะชว่ยส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหวัใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีสําคญัย่ิงอย่างหนึ่ง โดย

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบง่เป็น 7 หมวด ได้แก่  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

3) การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  

5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

6) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 

 ทัง้นีไ้ด้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ฯ รับทราบถึงหลกัการดงักลา่วและ

ถือปฏิบติัอย่างตอ่เน่ืองรวมทัง้ได้เปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบริษัท ฯ  (www.pruksa.com) 
 

1) คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพ่ือ

ประโยชน์ของ ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียอื่นและต่อสงัคม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูลการ

บริหารงานของบริษัท ฯ  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารบริษัท ฯ ได้มุ่งมัน่สู่การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึง

สภาวะของความเสี่ยง 
 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน 

คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ และนายอดลุย์         

จนัทนจลุกะ ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ) และ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน นอกจากนี ้ประธานกรรมการ

บริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น

ผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
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 กรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา

อย่างเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษัท ฯ ได้ 
 
 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการ

ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 
 
 กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์  รวมทัง้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

1.3 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกําหนดให้กรรมการบริษัท ฯ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหวา่งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และเม่ือครบ

กําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตอ่ไปได้อกี 
 
 สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ 

1.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัท  ฯ  ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ จดัทํารายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพียงพอ   มี

ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพจิารณาความเป็นอสิระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ฯ 

ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายแลข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ     

จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ   พจิารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีและปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรง ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบตัิ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชี

ภายนอกเป็นประจํา 
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1.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัท ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบ ตอ่บริษัทฯ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ 

1.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คดัเลือกและเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการท่ีจะแต่งตัง้ใหม่หรือแตง่ตัง้แทนเมื่อครบวาระหรือว่างลง

เน่ืองจากเหตอ่ืุน 
 

นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 

และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

1.4.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีดแูล กํากบัและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพึงปฏิบติัท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี เสนอแนะข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ  ดแูลให้หลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ  รายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  พร้อมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศข้อความท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ท่ี

ออกสูส่าธารณชน 
 

1.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษัท ฯ 

ควรจดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยชดุตา่งๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ 
 

1.6 ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  

บริษัท ฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบั

องค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัท ฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การกําหนดแนวทางปฏิบติัท่ี

ดีเก่ียวกบัรายการผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วอย่างครบถ้วน  
 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึง่คนใดมีสว่นได้สว่นเสยีกบัผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีกําลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุหรืองดออกเสียง 
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1.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจงูใจพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ ซึง่แบง่เป็นสอง

สว่น คือ คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแตล่ะปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ
 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ คา่ตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะ

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะท่าน 
 

1.8 การอบรมและการพัฒนาความรู้กรรมการ  

กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบถึงข้อบงัคบั กฎระเบียบ และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหน้าท่ี และกรรมการจะได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือชว่ยให้

คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทยงัได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 10 

ท่าน และ Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 4 ท่าน จาก คณะกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน ของสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
 

1.9 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ  

 กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึงประเด็นสําคญัท่ีคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ ให้แก่บริษัทได้

มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ จดุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบติังานนีเ้พ่ือเพิม่ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท  

 

2) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ

มอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้

ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ สิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 

2.1 การประชุมผู้ถอืหุ้น  
 

2.1.1 การกาํหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่จะจดัขึน้ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัปิดบญัชีงบดลุประจําปี บริษัทฯ จะ

กําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึง่มีความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
 

ทัง้นี ้บริษัท ฯ สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นความจําเป็นหรือสมควร  
 

2.1.2 การส่งหนังสือนัดประชุม 
 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบุให้การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น แต่หากเป็นไปได้ บริษัทจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วนัล่วงหน้าก่อน
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การประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกับวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม

พร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองมีการระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 

บริษัทฯ จะประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกนั ไม่น้อย

กว่า 3 วนั และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยแจ้งข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี 

วาระการประชมุ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้) ตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ี

ต้องตดัสินใจ  

2.1.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
 

ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นควรนําเอกสารท่ีใช้แสดงตวัเพ่ือเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจําตวัประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉนัทะจากบคุคลธรรมดา จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 

หนงัสือมอบฉนัทะ และสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ

เป็นผู้แทน จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะและหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบคุคลท่ีมีการรับรองสําเนาท่ีถกูต้อง โดยบริษัท ฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อน

เวลาประชมุ  

2.1.4 การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัท ฯ ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผู้สอบบญัชีภายนอก 

หรือตวัแทนจะเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

2.1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคดิเหน็ การลงมต ิ และการบันทกึรายงานการ
ประชุม 
 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุและระหว่างการ

ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่าง

เหมาะสม ซึง่การออกเสียงลงคะแนนบริษัท ฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั

ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ มีการ

บนัทึกมติท่ีประชมุโดยแบง่เป็นจํานวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในรายงานการประชมุ และมีการบนัทกึคําถาม คําชีแ้จง และความคิดเห็นของท่ีประชมุไว้อย่างละเอียดด้วย 
 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด ห้ามออกเสียงในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออก

เสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  
 
 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัท ฯ โดยจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัท ฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทนุสะสมอยู ่

โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
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 นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกําไร

สว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหวา่งกาล ให้จดัสรรเป็น

เงินสํารองตา่งๆ ได้ตามแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุสํารอง เพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท

ตอ่ไป 
 
 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ี

คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

2.3 การแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 
 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท ฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษัท ฯ   
 

3) การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

บริษัท ฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติั

และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั 
 

3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 
 กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคล พร้อมข้อมลูประกอบการ

พิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณา

เห็นว่ามีคณุสมบตัิ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ 3 - 4 เดือน

ลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 
 

3.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น  

3.2.1 การกาํหนดวาระการประชุม 

ก่อนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ

ผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจวุาระดงักล่าว

ในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือเชิญประชมุต่อไป 
 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 มายงับริษัท ฯ 3 – 4 เดือนล่วงหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2553  

 

 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 9 การจดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

 
สว่นท่ี 2 หน้า  81 

3.2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ  และออก

เสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉนัทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะท่ี

บริษัทฯ จดัสง่ให้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ (หรือ ดาวน์โหลด หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และ แบบ ค.ได้จาก ของบริษัทฯ 

www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ / ประชมุผู้ ถือหุ้น) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็น

ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 
  
3.3 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการแจ้ง

แนวทางดงักล่าวให้พนกังานในองค์กรถือปฏิบตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีถือครองหลกัทรัพย์ ตาม

กฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กรรมการเป็นประจํา 

 

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ  เคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและได้กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ฯ   

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คู่

ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกลุ่มต่างๆตามบทบาทและหน้าท่ี ทัง้นี ้ เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนอง

ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือ

หุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้การดําเนินการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น  

 พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัสําคญัสู่ความสําเร็จของบริษัทฯ   บริษัทฯ จงึได้

มุ่งพฒันาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมตลอดจนปฏิบติัต่อ

พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณา

บนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ฯ   
 
 บริษัทฯ  ถือปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเท่าเทียมกนัไม่คํานงึถึง เพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนาหรือ ความเช่ือ 
  
 บริษัทฯ  มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ของพนกังานอยู่เสมอและยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  
 
 ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์ และ

บริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธ์ภาพที่ดี จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

สนิค้าและบริการ 
ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั

เปิดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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การรักษาข้อมูลของลูกค้า 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้า

หรือจากผู้ มีอํานาจของกลุม่บริษัท ฯ  ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

ตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 คู่แข่ง : บริษัท ฯ สนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาดหรือ

กําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัท ฯ เท่านัน้และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่ง

ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอย่างผิดกฎหมายและขดัตอ่จริยธรรม 

 คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : การดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นํามาซึง่ความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท ฯ หรือขดั

ต่อกฎหมายใดๆ มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า การคดัเลือกคู่ค้าต้อง

ทําอย่างยติุธรรม ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ถือวา่คู่ค้าเป็นปัจจยัสําคญัในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กบัลกูค้า 
 
 บริษัท ฯ  ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นสําคญัในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และ

การดแูลหลกัประกนั 

 สังคม : บริษัท ฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใชก่ารเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อย่างสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ   และสื่อมวลชนตา่งๆ 
 

บริษัทฯ  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัท ฯ  กบัผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ  ให้ความสําคญัและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทัว่ถึง เพียงพอและทนัเวลา โดยการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศได้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหวา่งบริษัท ฯ  กบัผู้ ถือ

หุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศ

ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว และข้อมลูในรูปแบบ

ตา่งๆ ของบริษัท ฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 

Relations) 

นอกจากนี ้ ในปี 2552 ท่ีผ่านมา ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับข้อมลูอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

• เผยแพร่ข่าวสารเป็นรายปีและรายไตรมาส เช่น งบการเงิน รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ ข้อมลู

ประจําปี (Form 56-1) แจ้งประชมุผู้ ถือหุ้นมติ - รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอวาระ และ/หรือ ช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะ
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เป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 4 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

สารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์นักลงทุน เอกสารสําหรับ 

Company Visit / Roadshow Presentation เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ (Investor Relations)  

• จดัประชมุนกัวิเคราะห์นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพ่ือแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

4 ครัง้ เพ่ือแถลงวิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจประจําปี รวมถึงแถลงผลประกอบการประจําปี ปีละ 1 ครัง้ 

ภายหลงัจากท่ีได้นําส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้ว  

• จดัทํา / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส  

• เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เข้าพบ (Company Visit)  และ/หรือ ประชมุทางโทรศพัท์ 

(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมลูด้านการเงิน 

(ท่ีผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่ได้แจ้งต่อ ตลท. และ กลต. แล้ว) ข้อมลูท่ีไม่ใช่

การเงิน และความคืบหน้าด้านการดําเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปลี่ยน

มมุมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ โดยทัง้ปี 2552 มี Company Visit 48 ครัง้ และมี Conference Call 12 

ครัง้ 

• นําคณะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทุนเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System 

ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์ 

และคอนโดมิเนียม  

• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ตามคําเชิญของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และ/หรือ บริษัท ฯ  หลกัทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมลู ตอบข้อซกัถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนมมุมองธุรกิจ ของผู้ ถือ

หุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุสถาบนั โดยทัง้ปี 2552 มี Roadshow ในประเทศ 1   ครัง้ และมี 

ตา่งประเทศ 3 ครัง้ 

• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์  เช่น TNN  

 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือจะได้

นํามาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ฯ  โดยมีรองกรรมการผู้ จัดการ (นายประเสริฐ                

แตด่ลุยสาธิต) ดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการ ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ด้วย 

• ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบั

บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@ps.co.th  หมายเลขโทรศพัท์ (66) 

2298 0101 ตอ่ 1863 หรือแฟกซ์ 02 – 298-0788 

 

6) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ฯ  จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  
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6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 
 บริษัท ฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ และ

ให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือควบคมุการบริหารงานภายในบริษัท ฯ  ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั 

รวมทัง้คูมื่อแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัท ฯ  อย่างเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากบัด ูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
6.2 การบริหารความเส่ียง  
 บริษัท ฯ  มีนโยบายท่ีจะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท ฯ   โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายใน

และปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ  ได้

กําหนดให้มีการสอบทานปัจจยัความเสี่ยงในทกุๆ ด้านอย่างสม่ําเสมอ ครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเสี่ยงทาง

การเงิน การบริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกบั

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 

การกําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล ทัง้นี ้

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางและ/หรือนโยบายในการกํากับดแูลเก่ียวกับ

ความเสี่ยงท่ีสําคญั 
 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
บริษัท ฯ  มีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีมาตรฐานความประพฤติ เป็น

แนวทางเดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัท ฯ  จงึได้ประกาศ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยมีหน่วยงาน

รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และศรัทธา 
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10. การควบคุมภายใน 

  บริษัท ฯ  ได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกับ

ระดบัความเส่ียง และเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของการปฏิบติังาน 
 
  โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ ในทกุไตรมาส ได้กําหนดให้มีวาระหลกั เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ให้ความเห็นตอ่การควบคมุภายใน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงระบบการ

ควบคมุภายในให้เหมาะสม เพียงพอ 
 
  คณะกรรมการบริษัท ฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท ฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ สอบทานในเร่ืองนี ้ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มี

ระบบการควบคมุภายในอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
 

10.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

 บริษัท ฯ ได้จดัการให้มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างขององค์กรท่ีเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไป

ตามท่ีบริษัท ฯ มุ่งหวงั ได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน

ของพนกังาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ฯ  มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ฝ่าย

จดัการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจดัการได้ให้ความสําคญัตอ่ความซื่อสตัย์ สจุริต และจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัท ฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตัง้แตปี่ 2549 เป็นต้นมา  
 

10.2 การประเมนิความเสี่ยง 

  บริษัท ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบ และ

แนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท ฯ และผู้บริหารได้ให้ความสําคญั

กับการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเส่ียง และระบบป้องกันตามความจําเป็น เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ   ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการเชิญตวัแทนจาก

สายการปฏิบตัิงานแต่ละสายงาน มานําเสนอสิ่งท่ีได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบติั ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทัง้นีใ้นปี 

2551 และปี 2552 ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้สิน้ปีละ 9 ครัง้ 

10.3 กจิกรรมการควบคุม 

 บริษัท ฯ มีกิจกรรมการควบคมุ โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 

และดชันีวดัความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ มีการแบ่งแยก

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน  บริษัท ฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกนั และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัท ฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัท ฯ เพ่ือใช้ใน
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การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคล่องตวั และชดัเจน

ในการปฏิบติังาน นอกจากนีเ้พ่ือให้มีการปฏิบติัอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัท ฯ   มีการกําหนดวิธีการ

เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัท ฯได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  มีมาตรการท่ีรัดกมุ เหมาะสม  ในกรณีท่ีบริษัท ฯ มี

การทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผู้

ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูการทําธุรกรรมดงักล่าวตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 

10.4 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษัท ฯ  มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอย่างต่อเน่ือง  โดยจดัให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการ

สื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา เพียงพอท่ีจะ

ใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน   ระบบด้านการส่ือสารภายในนัน้  บริษัท ฯ ได้ให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานท่ีเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ 

Intranet ของบริษัท ฯ  ระบบการสื่อสารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้  บริษัท ฯ มีระบบการติดตอ่ส่ือสารท่ีมีการให้ข้อมลู

ข่าวสารอย่างเพียงพอ  รวมทัง้จัดส่งรายงานการดําเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตามกฎระเบียบท่ีบริษัท ฯ ถือปฏิบัติ ตาม

กําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัท ฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนําข้อมลูเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

และอํานาจของบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศการสื่อสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัท ฯ ได้กําหนดสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเท่านัน้ 

10.5 การตดิตามประเมนิผล 

 บริษัท ฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบั

เป้าหมายท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทัง้นีค้ณะกรรมการได้รับทราบ 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวา่ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุ

ไตรมาส  
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11. รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ  อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี 

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ จะ
กําหนดกรอบของรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะนําเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักล่าวเพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการทํารายการดงักล่าวตาม
กรอบท่ีกําหนดตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม  หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน  บริษัทฯ  จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้  ความชํานาญพิเศษ  เช่น  ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันเพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพเิศษ  จะถกูนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสินของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย  หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่เป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ  ได้คํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

สําหรับรอบระยะบญัชี สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม   2552 , 2551    บริษัทฯ  มีรายการระหว่างกนั  กบับคุคลท่ี
เก่ียวข้อง  ดงันี ้ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท

ฯ 

ลักษณะของ
รายการและ
ความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 
2551 

ณ 31 ธ.ค. 
2552 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่

ในอาคารหลกัสี่

พลาซา่ ชัน้ 10 

ซึง่เป็นกรรมสิทธิ์

ของนายทองมา 

วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

เพื่อใช้เป็นศนูย์

ฝึกอบรม

สว่นกลาง 

 

0.38 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญัญาเช่าและบริการ พืน้ที่ 425.58 ตารางเมตร ลงวนัที่ 1 ตลุาคม 2551 โดยจะ

เรียกเก็บค่าเช่า ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2551 –  1 ตลุาคม 2553  ในอตัราเดือนละ 

127,674.0 บาท โดยอตัราค่าเช่าและคา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและ

คา่บริการที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทํา

กบับคุคลภายนอก โดยเทียบกบัอตัราคา่เช่าพืน้ที่และคา่บริการที่บริษัทฯ เชา่กบัผู้ ให้

เช่ารายอืน่  

รายการที่ 2 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ทํา

สญัญาซือ้ขาย

ที่ดินกบันายทอง

มา วิจิตร

พงศ์พนัธุ์ เพื่อใช้

พฒันาเป็นที่ดิน

โครงการ

ทาวน์เฮาส์ 

 

- 

 

11.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ทําสญัญาซือ้ขายที่ดินกบันายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รวม 4 โฉนด คือเลขที่ 

39809, 39810, 51443, 79020 ซึง่ตัง้อยู่ที่ตําบลลําผกักดู  อําเภอธญับรุี จงัหวดั

ปทมุธานี เนือ้ที่รวม 5-1-16 ไร่ (2,116 ตารางวา) ในราคาเท่ากบัราคาประเมินของ

ทางราชการคือ 11,896,000 บาท ทัง้นี ้ผู้ขายเป็นผู้ ชําระคา่ธรรมเนียมการโอน อาการ

แสตมป์ และภาษีอากรทัง้หมด การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสมและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และมลูค่าที่ดินที่ซือ้ในครัง้นีไ้ม่แตกตา่งจาก

การตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มีการเปิดเผยข้างต้นและมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นรายการอนัเป็นปกติธุรกิจ และมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมี

ความขดัแย้งแต่อย่างใด 

มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  
กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการเข้า

ทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนิน

ธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น

ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนั

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
12.1  งบการเงนิ 

 
12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัท่ีรายงาน   สําหรับปีสิน้สดุ 

นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 3731 19 ก.พ. 2551 31 ธ.ค. 2550 

นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 3731 18 ก.พ. 2552 31 ธ.ค. 2551 

นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 3731 16 ก.พ. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นทกุท่านสงักดั บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 
จากรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั) ซึง่ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550, 2551 และ 2552  มีความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย งบดลุ งบ

กําไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

และได้ให้ข้อมลูสําหรับงบการเงินปี 2550 ท่ีปรับปรุงใหม่ ไว้ดงันี ้ “ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ข้อ 24 งบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงใหม่  เน่ืองจาก

บริษัทได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 2 ฉบบั (IAS ฉบบัท่ี 12 “ภาษีเงินได้” และ IAS ฉบบัท่ี 

19 “ผลประโยชน์พนกังาน”) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึง่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี 2550 ใหม่ และ

ข้าพเจ้าเห็นว่า รายการปรับปรุงดงักล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมได้ปรับปรุงโดยถกูต้องแล้ว” 
 

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  
 

 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2550 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2550 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2551 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2551 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2552 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2552 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (งบการเงินรวม) 
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งบดุล                                                                                                                                       
 

(หน่วย: พนับาท) 

งบดุล 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2550 2551 2552 

จาํนวน ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

สินทรัพย์            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,027,212      9.26  1,526,168       9.37  846,253       4.48  

เงินลงทนุชัว่คราว 54,491      0.49  3,424       0.02  2,304,522     12.21  

ลกูหนีค้า่งวดค้างชําระ 15,138      0.14  38,317       0.24  59,780       0.32  

อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 8,194,038    73.85  12,621,939     77.47  13,201,937     69.96  

เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดนิ  61,229      0.55  99,055       0.61  486,380       2.58  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 164,512      1.48  138,157       0.85  204,934       1.08  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,516,620    85.77  14,427,060     88.56  17,103,805     90.63  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,314,136    11.84  1,505,914       9.24  1,299,180       6.88  

ท่ีดนิท่ีไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน 127,829      1.15  127,830       0.78  127,870       0.68  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 48,553      0.44  116,963       0.72  176,966       0.94  

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 61,054      0.55  78,830       0.48  86,728       0.46  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 26,797      0.24  35,671       0.22  76,525       0.41  

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,578,369    14.23  1,865,208     11.44  1,767,268       9.37  

รวมสินทรัพย์ 11,094,989  100.00  16,292,268   100.00  18,871,073   100.00  
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งบดุล (ต่อ) 
                                                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2550 2551 2552 

 จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

หนีสิ้นหมุนเวยีน            

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -          -   1,993,108     12.23  -          -   

เจ้าหนีก้ารค้า 600,048      5.41  535,505       3.29  798,867       4.23  

เจ้าหนีค้า่ซือ้ที่ดิน 233,760      2.11  300,686       1.85  350,228       1.86  

เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 10      0.00  -          -   -           -   

หุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี               -             -          400,000        2.46        600,000        3.18  

เงินมดัจําลกูค้า 346,755      3.13  819,156       5.03        946,559        5.02  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 148,271      1.34  405,944       2.49        687,319        3.64  

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 319,278      2.88  490,385       3.01        924,191        4.90  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,648,122    14.85  4,944,784     30.35  4,307,164     22.82  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะยาว     219,265       1.98        606,657        3.72  30       0.00  

หุ้นกู้ ระยะยาว 1,000,000       9.01        600,000        3.68  1,500,000       7.95  

ผลประโยชน์พนกังาน      21,293       0.19          30,841        0.19  41,000       0.22  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,240,558    11.18  1,237,498       7.60  1,541,030       8.17  

รวมหนีสิ้น 

   

2,888,680     26.04     6,182,282      37.95     5,848,194      30.99  
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2550 2551 2552 

 จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น              

ทนุจดทะเบียน  2,255,753    20.33  2,255,753     13.85  2,224,753     11.79  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

   

2,180,178     19.65     2,191,394      13.45     2,206,812      11.69  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น   1,361,595     12.27     1,361,595        8.36     1,361,595        7.22  

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ                      535        0.00  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน                        36        0.00  

กําไรสะสม             

- สํารองตามกฎหมาย      225,575       2.03        225,575        1.38        225,575        1.20  

- ยงัไมไ่ด้จดัสรร   4,438,887     40.01     6,331,246      38.86     9,228,194      48.90  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 

   

8,206,235     73.96   10,109,810      62.05   13,022,748      69.01  

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย               74       0.00               176        0.00               131        0.00  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  

   

8,206,309     73.96   10,109,986      62.05   13,022,879      69.01  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

   

11,094,989   100.00   16,292,268    100.00   18,871,073    100.00  
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งบกาํไรขาดทุน 

                                                                                                                                           (หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2550 2551 2552 

 จาํนวน  ร้อยละ   จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์๑  9,054,964     99.58      12,968,506    99.50  

    

18,966,049          99.65  

รายได้อ่ืน        37,803       0.42             65,094       0.50         67,400            0.35  

รวมรายได้  9,092,767  

   

100.00  

   

13,033,600  

   

100.00  

   

19,033,449        100.00  

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  5,918,971     65.10       8,085,647     62.04   11,749,037          61.73  

คา่ใช้จ่ายในการขาย   1,529,903๑     16.83           790,981       6.07         809,272            4.25  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร           1,016,012      7.80      1,576,911            8.28  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร               50,876       0.39           52,136            0.27  

รวมค่าใช้จ่าย  7,448,874  

   

81.92  

   

9,943,516  

   

76.29  

   

14,187,356          74.54  

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  1,643,893  

   

18.08        3,090,084     23.71      4,846,093          25.46  

ต้นทนุทางการเงิน        47,868๒       0.53            57,393       0.44           47,053            0.25  

ภาษีเงินได้      293,940       3.23          659,323       5.06      1,177,206            6.18  

กําไรสําหรับปี  1,302,085  

   

14.32  

   

2,373,368  

   

18.21  

   

3,621,833          19.03  

สว่นของกําไรท่ีเป็นของ       

  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  1,302,013   14.32         2,373,266  18.21      3,621,816          19.03  

  ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย                72       0.00                  102       0.00                  17            0.00  

กําไรสําหรับปี  1,302,085  

   

14.32  

   

2,373,368  

   

18.21  

   

3,621,833          19.03  

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.6    1.08   1.65   

หมายเหต ุ  ๑ ในปี 2550 ไมไ่ด้จดัทําแบบปรับปรุงใหม ่เพ่ือการเปรียบเทียบ ดงันัน้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จงึเป็นคา่ใช้จา่ยรวม 

                     ไมไ่ด้มีการแยกคา่ตอบแทนผู้บริหาร 

                ๒  ในปี 2550 ไมไ่ด้จดัทําแบบปรับปรุงใหม ่เพ่ือการเปรียบเทียบ ดงันัน้ต้นทนุทางการเงินในปี 50 จะมีเฉพาะดอกเบีย้จา่ย ไมร่วมคา่ใช้จา่ยท่ี

เป็นต้นทนุทางการเงินอ่ืน 
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไรสําหรับปี         1,302,085         2,373,368        3,621,833  

รายการปรับปรุง    

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา              22,088            108,359               4,245  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (กลบัรายการ)                   712                 (628)          121,922  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของที่ดินท่ีไมใ่ช้ในการดําเนินงาน -  -             45,895  

หนีส้งสยัจะสญู                6,204             (8,860)                     -   

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย            154,691           189,835           215,628  

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์                2,226              (1,321)            (6,696) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -  -                    36  

ผลประโยชน์พนกังาน                7,031                9,548             10,158  

ต้นทนุทางการเงิน              47,868๑              57,393            47,053  

ภาษีเงินได้            293,940            659,323        1,177,206  

 
รวม         1,836,845  

  
3,387,017  

  
5,237,281  

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน       

ลกูหนีค้า่งวดค้างชําระ              (3,625)           (23,179)          (21,463) 

อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา          (953,875)      (4,459,118)        (439,015) 

เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดนิ              27,943            (28,966)        (387,325) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน            (95,883)             26,354           (66,777) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน            (21,403)           (35,746)          (59,744) 

เจ้าหนีก้ารค้า            162,713            (64,543)          263,362  

เจ้าหนีค้า่ซือ้ที่ดิน              25,826              66,925             49,542  

เงินมดัจําจากลกูค้า            180,174            472,402           127,402  

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน            182,795           171,107           427,127  

จา่ยภาษีเงินได้          (273,746)         (470,059)        (955,833) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน         1,067,764  
  

(957,806) 
  

4,174,557  

หมายเหต ุ๑  ในปี 2550 ไมไ่ด้จดัทําแบบปรับปรุงใหม ่เพ่ือการเปรียบเทียบ ดงันัน้ต้นทนุทางการเงินในปี 50 จะมีเฉพาะดอกเบีย้จา่ย ไมร่วมคา่ใช้จา่ยท่ี

เป็นต้นทนุทางการเงินอ่ืน 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
     (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินลดลง 

   

(7,878)            51,067  

   

1,772  

ซือ้ตราสารหนี ้       (17,569,682) 

ขายตราสารหนี ้         15,267,347  

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้        (152,497)         (394,953)        (139,153) 

ท่ีดนิท่ีไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานเพ่ิมขึน้              (37,826) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์              3,067              23,140             19,243  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
  

(157,308) 
  

(320,746) 
  

(2,458,299) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)        (317,248)       1,993,108      (1,993,108) 

เงินรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาว          317,012         1,804,910           426,730  

เงินรับจากการหุ้นกู้ ระยะยาว       1,000,000  -       1,500,000  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั             6,328              11,216             15,418 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว        (810,009)      (1,417,528)     (1,033,357) 

ชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว                     -                       -          (400,000) 

เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย                     -                       -                     (1) 

จา่ยต้นทนุทางการเงิน          (46,375)         (133,292)        (186,929) 

จา่ยเงินปันผล        (434,770)         (480,907)        (724,866) 

จา่ยเงินปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย                 (30)                     -                   (61) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 
  

(285,092) 
  

1,777,507  
  

(2,396,174) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   
625,364  

   
498,956  

  
(679,915) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี   
401,848  

   
1,027,212  

  
1,526,168 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี   
1,027,212  

   
1,526,168  

  
846,253 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญที่สะท้อนถงึฐานะทางการเงนิ 
 

 หน่วย 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)     

อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่                   5.8                 2.9                 4.0  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่                   0.7                 0.3                 0.7  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่                   0.7  -              0.3                 1.0  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่              679.5            485.2            386.7  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั                   0.5                 0.7                 0.9  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่                   0.8                 0.8                 0.9  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย วนั              473.0            463.4            395.6  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่                   8.0                 9.7               11.8  

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั                45.0               37.2               30.4  

Cash cycle วนั              428.5            427.0            366.1  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio)     

อตัรากําไรขัน้ต้น  ร้อยละ 34.6 37.7 38.1 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 18.2 23.6 25.6 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ 65.0 -32.2 86.1 

อตัรากําไรสทุธิ  ร้อยละ 14.3 18.2 19.0 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 16.8 25.9 31.3 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 12.7 17.3 20.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 108.0 179.1 269.2 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์  ร้อยละ 88.8 95.2 108.3 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่                0.35                 0.6  0.4 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (คํานวณจากกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงาน) 

(กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน +  ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี)/ ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ  

เทา่ 21.8 -2.6 35.9 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (คํานวณจากกําไรก่อนดอกเบีย้
จา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหนา่ย) 
(กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย) 
/ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ  

เทา่ 27.9 31.2 32.5 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้นิ + ดอกเบีย้
จา่ยจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจา่ยลงทนุ+ซือ้สนิทรัพย์+
เงินปันผลจา่ย)  

เทา่ 0.7 -0.4 1.7 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 36.9  30.5 33.5๑ 

หมายเหต ุ๑  ถ้าได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.55 บาทตอ่หุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2553 
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12.2 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ในการอา่นคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควร

ศกึษาข้อมลูทางการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงินและ

ข้อมลูท่ีนําเสนอไว้ในเอกสารฉบบันีป้ระกอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีไทย ข้อมลูทางการเงิน

ท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนี ้ เป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวม การวิเคราะห์อตัราและมลูค่า รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉลี่ยใน

งบดลุ เป็นการคํานวณจากงบดลุรายปี 

 

12.2.1 ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  
 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชดุ และถือ

เป็นผู้ นําตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้ระดับตํ่าถึงปานกลาง บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ ประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีมีการบริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง  ทําให้ บริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางด้าน

ราคาในการกําหนดราคาขายท่ีอยู่อาศยัท่ีบริษัทฯ สร้างด้วยต้นทนุท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น เม่ือเทียบกบัท่ีอยู่อาศยัใน

รูปแบบ ขนาด และทําเลท่ีใกล้เคียงกนั 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 

  สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  

2549 

2550 
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2551 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2552 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ   (ปรับปรุงใหม่) 

ยอดจองซือ้ใหม่สุทธิ 7,148.7 13,645.7 90.9 16,188.0 18.6 22,775.3 40.7 

รายได้รวม 8,203.8 9,092.8 10.8 13,033.6 43.3 19,033.5 46.0 
กาํไรสุทธิ 1,303.3 1,302.1 -0.09 2,373.4 82.3 3,621.8 52.6 

 
บริษัทฯ มีอตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้รวม  ร้อยละ 10.8 ร้อยละ  43.3 และร้อยละ 46.0 ในปี 2550 2551  และ 

2552 ตามลําดบัโดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกั  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.6 ร้อยละ 

99.5 และร้อยละ 99.7 ของรายได้รวม ในปี 2550  2551 และ 2552 ตามลําดบั  การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นผลจากการขยายโครงการอย่างตอ่เน่ือง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพฒันาท่ีหลากหลาย

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนงานตา่งๆ ทําให้บริษัทฯ สามารถโอนบ้าน

ให้กบัลกูค้าได้เร็วขึน้ 

 

บริษัทฯ มีอตัราการเพ่ิม(ลด)ของกําไรสทุธิในปี 2550, 2551 และ 2552 เท่ากบั ร้อยละ (0.09) ร้อยละ 82.3 ร้อยละ 

52.6 ตามลําดบั กําไรสทุธิลดลงเลก็น้อยในช่วงปี 2550 ถึงแม้วา่รายได้รวมจะเพิม่ขึน้ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการขายและ

บริหารท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูกวา่รายได้ โดยท่ีบริษัทฯอยู่ในชว่งขยายโครงการ ซึง่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บางสว่นไปก่อน โดยท่ียงัรับรู้รายได้ไม่ได้ คือ ในปี 2550 มีคา่ใช้จ่ายในสว่นคา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายท่ี
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เพ่ิมขึน้ แตผ่ลของการใช้จา่ยไปทําให้บริษัทมียอดจองซือ้ใหม่ เพ่ิมขึน้จากปี 2549 ร้อยละ 90.9    สําหรับ ปี 2551 และปี 

2552  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 2,373.4 ล้านบาท และ 3,621.8 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 82.3 และ ร้อยละ52.6 

ตามลําดบั เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น และจากมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วน

ของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิเหลือร้อยละ 0.11 และ 0.01 

ตามลําดบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2551 

 

รายได้รวมของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท 

  สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2551 2552 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์             

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)- BOI  2,612.10 28.7 2,318.6 17.8       1,527.3  8.0 

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)-ไมไ่ด้ BOI 2,690.20 29.6 5,320.6 40.8       8,383.1  44.0 

   บ้านทาวน์เฮาส์(1) รวม 5,302.3 58.3 7,639.2 58.6       9,910.4  52.1 

      อาคารชุด- BOI 11.6 0.1 89.1 0.7          61.5  0.3 

      อาคารชุด- -ไม่ได้ BOI 5.4 0.1 445.6 3.4      3,515.5  18.5 

   อาคารชุด รวม 17.0 0.2 534.7 4.1      3,577.0  18.8 

   บ้านเดี่ยว 3,735.70 41.1 4,788.6 36.7       5,455.4  28.7 

   ที่ดินเปล่า 0 0.0 6.0 0.0             23.3  0.1 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 9,055.0 99.6 12,968.5 99.5     18,966.0  99.6 

รายได้อื่น   0.0   0.0   0.0 

รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์(2) 32.6 0.4 44.0 0.3          41.60  0.2 

   อ่ืน ๆ (3)   5.2 0.1 21.0 0.2          25.80  0.1 

รายได้รวม 9,092.8 100.0 13,033.5 100.0 19,033.4 100.0 

หมายเหต ุ (1)   รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ รวมรายได้จากการขายบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ 

(2)  ได้แก่เงินท่ีได้จากการยกเลกิสญัญาและการเปล่ียนแปลงสญัญาจะซือ้จะขายท่ีอยูอ่าศยั  

(3) ได้แก่เงินท่ีได้จากการ การขายทรัพย์สนิ คา่เชา่ ดอกเบีย้ และรายได้อ่ืน 

(4)    รายได้อาคารชดุแสดงแยกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ีได้ BOI และ ไมไ่ด้ BOI  

ท่ีมา :  ข้อมลูบริษัทฯ 

 

ปี  2550  รายได้รวมของบริษัท ในช่วงท่ีผ่านมานัน้มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ มีรายได้รวม  9,092.8  

ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2549  เท่ากบั 889.0  ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้

ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว  โดยในปี 2550  บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้
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จํานวน 461.5  ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 9.5  โดย บริษัทฯ มีรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทนุ BOI เพ่ิมขึน้ 591.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.2  เน่ืองจากในปี 2550  บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการใหม่ของ

บ้านพฤกษาอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงเน้นการดําเนินโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ใน

ขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการ พฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค มากขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2550 ซึ่งจะส่งผลให้

รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ – non BOI สงูขึน้ในอนาคต 

รายได้โครงการบ้านเด่ียวก็เพ่ิมขึน้จํานวน 426.5  ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 12.9   การเปิดตวัของโครงการ

รูปแบบใหม่ในสว่นของบ้านเด่ียว ในโครงการพฤกษาวิลเลจ ได้รับการตอบรับท่ีดี และในขณะท่ีบริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จาก

อาคารชดุซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ 17 ล้านบาท   

สําหรับปี 2551 รายได้รวมของบริษัท ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน  13,033.6  ล้าน

บาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 43.3 ซึง่การเพ่ิมขึน้ของรายได้ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์และบ้าน

เด่ียว โดยรายได้จากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพ่ิมขึน้จํานวน 2,336.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 44.1  โดย

รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ BOI ลดลง (293.5) ล้านบาท หรือร้อยละ (11.2) ส่วนรายได้

จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพ่ิมขึน้ 2,630.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.8 โดย

โครงการพฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค ซึง่จบักลุม่ลกูค้าทาวน์เฮาส์ท่ีมีราคาสงูขึน้ ระดบัรายได้ของลกูค้าก็เป็นกลุ่มท่ีสงูขึน้ 

ท่ีมีการทยอยเปิดโครงการในช่วงคร่ึงปีหลงั ปี 2550 ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 2551 ทําให้บริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธ์ิบ้าน

ทาวน์เฮาส์ในตราผลิตภณัฑ์ดงักลา่วในโครงการตา่ง ๆ ได้เพ่ิมขึน้เป็นอย่างมาก 

 รายได้โครงการบ้านเด่ียวเพ่ิมขึน้จํานวน  1,052.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.2 

 รายได้โครงการอาคารชดุเพ่ิมขึน้จํานวน 517.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชดุภายใต้ตรา

ผลิตภณัฑ์ .” ไอว่ี “ และ “ เดอะ ซีด้ ” ในเดือนสดุท้ายของปี เป็นการเร่ิมเข้าสู่ตลาดอาคารชดุอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลงัจาก

การได้รับการตอบรับจากลกูค้าในด้านการจองซือ้อย่างดี   

สําหรับปี 2552  รายได้รวมของบริษัท ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน  19,033.4  ล้าน

บาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 46.0 ซึง่การเพ่ิมขึน้ของรายได้ในทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์ แตส่ดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้มากมาจาก กลุ่มบ้าน

ทาวน์เฮาส์ ท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) และอาคารชดุ โดยรายได้จากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพ่ิมขึน้

จํานวน 2,271.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 29.7  โดยรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุ BOI ลดลง (791.3) ล้านบาท หรือร้อยละ (34.1) เน่ืองจากลกูค้าระดบัล่างเร่ิมได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อท่ี

สงูขึน้ ธนาคารเร่ิมชะลอการปล่อยสินเช่ือให้กบัลกูค้า และต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีสงูขึน้ ทําให้บริษัทไม่สามารถควบคมุราคาขาย

ให้ขายได้ตามเกณฑ์ท่ี BOI กําหนด สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ (Non-BOI) 

เพ่ิมขึน้ 3,062.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 เน่ืองจากโดยโครงการพฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค  สามารถโอนกรรมสิทธ์ิ

ได้เป็นจํานวนมากในปี 2552 

รายได้โครงการบ้านเด่ียวเพิม่ขึน้จํานวน 666.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.9 โดยรายได้จากบ้าน

เด่ียวชะลอตวัลงเลก็น้อยในไตรมาสแรก แต่ฟืน้ตวัได้ดีขึน้มากในสามไตรมาสหลงั จากการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง

และส่วนมากได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้า 

รายได้โครงการอาคารชดุเพ่ิมขึน้จํานวน 3,042.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 669 โดยบริษัทโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชดุ

ได้เพ่ิมขึน้อีก 5 โครงการ ทําให้สดัสว่นรายได้ของอาคารชดุเท่ากบัร้อยละ 18.8 ของรายได้รวม 

 

 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2  หน้า 101  

 

 แนวโน้มรายได้ของบริษัทคาดว่าจะยงัเติบโตต่อเน่ือง เน่ืองจากยอดจองซือ้ใหม่ในปีท่ีผ่านมาท่ีรอส่งมอบสงูขึน้

กว่าปีก่อน ประกอบกบัการเตรียมเปิดโครงการใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือสนองตอบลกูค้าในทําเลใหม่ๆภายในประเทศเพ่ิมมาก

ขึน้ การขยายผลิตภณัฑ์เพื่อสนองตอบลกูค้ากลุม่ใหม่  นอกจากนีบ้ริษัทฯมีแผนลงทนุในต่างประเทศ เพือ่ขยายฐานรายได้

ของบริษัท อย่างไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและประเทศไทยยงัคงมีความเปราะบางเน่ืองจากยงัฟืน้ตวัไม่

เตม็ท่ี  ประกอบกบัความไม่แน่นอนทางการเมือง อาจสง่ผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะชะลอการตดัสินใจซือ้ จงึอาจจะส่งผล

ให้รายได้ของบริษัทไม่สามารถเติบโตได้ตามท่ีคาด   แต่ถ้าเหตกุารณ์ต่างๆไม่ลกุลามไปจนเกิดวิกฤตทัว่ประเทศ และเกิดการ

ชะงกังนัทางเศรษฐกิจ ฝ่ายจดัการยงัเชื่อมัน่วา่รายได้ของบริษัทยงัจะสามารถมีอตัราการเติบโตได้อีก ถึงแม้วา่จะไม่มาก

เท่ากบัปี 2552 ท่ีผ่านมา 

 

ค่าใช้จ่าย 
 
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  
 

ในปี 2550 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพิม่ขึน้ 370.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 จากปี 

2549    เพ่ิมตามสดัสว่นของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 

32.2 ในปี 2549 มาเป็น ร้อยละ 34.6 ในปี 2550 เน่ืองจากการควบคมุต้นทนุ โดยมีการเปิดประมลู เพ่ือกําหนดราคาวสัดุ

หลกัเป็นรายปี และราย 3-6 เดือน แล้วแตช่นิดของวสัด ุ มีการใช้กําลงัการผลิตท่ีสงูขึน้ของโรงงานผลิตแผ่น Precast 

Concrete และการปรับราคาขายให้มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ในโครงการใหม่ ในทําเลท่ีบริษัทฯ ไม่เคยมีโครงการเดิมอยู่  

ปี 2551 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 8,085.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ต่ํากวา่อตัราต้นทนุขายของปีก่อนท่ีคิดเป็นอตัราร้อยละ 65.4  เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถกําหนดราคา

ขายของบ้านในโครงการใหม่ในชว่งท่ีผ่านมาท่ีได้อตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัการบริหารจดัการต้นทนุได้เป็นอย่างมี

ประสิทธิผล ภายใต้สภาวะท่ีผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างและนํา้มนั มีการใช้กําลงัการผลิตท่ีสงูขึน้ของโรงงานผลิต แผ่น 

Precast Concrete ตามจํานวนหน่วยขายท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงการผลิตเพ่ือใช้ในโครงการอาคารชดุ ทําให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลง 

สําหรับปี 2552 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 11,749.0  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์   ซึง่ต่ํากวา่อตัราต้นทนุขายของปีก่อน   
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
 

สําหรับปี 2550  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิม่ขึน้ 499.7  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.5  
จากปี 2549   สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ คา่ใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ซึง่
เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 211.4  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 105.8   ซึง่การเพิม่ขึน้ดงักลา่วเป็นไปตามสดัส่วนของยอดจองซือ้
ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่วไว้ในหวัข้อภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาข้างต้น จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินการเพ่ิมผลิตภณัฑ์
ใหม่ในส่วนของอาคารชดุ เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ของลกูค้า ซึง่ได้เปิดการขายและได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็น
อย่างดี  นอกจากนีใ้นสว่นของบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ บริษัทได้เพ่ิมคา่ใช้จ่ายทางการตลาดเพ่ือเร่งยอดขาย ทําให้ลกูค้า
ตดัสินใจซือ้ได้เร็วขึน้ เป็นผลให้บริษัทฯสามารถสร้างยอดจองซือ้ได้สงูท่ีสดุตัง้แต่เร่ิมดําเนินธุรกิจมา  สําหรับคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังานได้เพ่ิมขึน้ 108.2  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.9 เน่ืองจากการปรับเปล่ียนบคุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ใช้จํานวนพนกังานเท่าเดิมแต่ขยายโครงการมากขึน้ มีการขยายหน่วยงานใหม่ๆ เชน่สายงานพฤกษาวิลเลจ 2 และ
สายงานคอนโด 2 เป็นต้น เพ่ือรองรับการเปิดโครงการในรูปแบบใหม่  และในส่วนคา่ท่ีปรึกษา ก็เพิม่ขึน้ 61.3 ล้านบาท 
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เน่ืองจากเป็นการลงทนุเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และ
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระยะยาว 

การท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้นี ้ ทําให้อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ลดลงจากร้อยละ 19.9 
เป็นร้อยละ 18.2  แนวโน้มในปีหน้าคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจะยงัคงสงูขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีแผนการขยายโครงการ
อย่างตอ่เน่ือง แตส่ดัสว่นของค่าใช้จ่ายตอ่ยอดขายคาดวา่จะลดลง จากการรับรู้รายได้ของโครงการต่างๆ ท่ีทยอยเปิดในปีท่ี
แล้ว จะทําให้สดัสว่นของโครงการใหม่ท่ียงัรับรู้รายได้ไม่ได้แตมี่ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงกว่าปีก่อน  และการขยายตวัขององค์กร
ก็เร่ิมอยู่ตวัมากขึน้ ผลของการปรับปรุงกระบวนการทํางานจะเร่ิมสง่ผล 

 
ในปี 2551  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 357.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3   ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
- การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ซึง่เพ่ิมขึน้เท่ากบั 274.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 66.9  เพ่ือเป็นการสร้างการจดจําในตราผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัท กระตุ้นยอดจองซือ้และการ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพ่ิมขึน้     

- สําหรับค่าใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรเพ่ิมขึน้  152  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 39.1 เน่ืองจากการรับ
พนกังานใหม่เพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขยายโครงการท่ีเพ่ิมขึน้ และมีการขยายหน่วยงานใหม่ๆ  

- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลดลง 269.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.0  
อนัเป็นผลมาจากมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยลด
อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิเหลือร้อยละ 0.1 และ 0.01 ตามลําดบั ซึง่มีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2551 

- คา่เผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 87 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ตามนโยบายท่ีเข้มงวดขึน้ในการสํารองคา่
เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ กรณีสินค้า งานระหว่างก่อสร้าง และวสัดท่ีุมีอายนุาน  และสํารองจาก
ราคาประเมินท่ีผู้ประเมินอิสระประเมินให้ต่ํากวา่ราคาต้นทนุของบริษัท 

 
ในปี 2552   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 580.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2  ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
-  การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ซึง่เพ่ิมขึน้เท่ากบั 91.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.3  
- สําหรับค่าใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรเพ่ิมขึน้  226.8  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 48.4 เน่ืองจากการ

รับพนกังานใหม่เพ่ิมขึน้ เพื่อรองรับการขยายโครงการท่ีเพิม่ขึน้  
- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลดลง 73.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.7  อนั

เป็นผลมาจากมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยลด
อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิเหลือร้อยละ 0.1 และ 0.01 ตามลําดบั  

- มีการตัง้สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ิมขึน้ 165 .3  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ตามนโยบายในการสํารองคา่เผ่ือ
การด้อยคา่ของ สโมสร คลบัเฮาส์ และท่ีดินแปลงถนนภาระจํายอมซึง่บริษัทถือครอง  

 

กาํไรสุทธิ 
สําหรับปี 2550 ภายหลงัจากปรับปรุง กําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1  เม่ือเทียบ

กบักําไรสทุธิปี 2549 ซึง่เกิดจากคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีสร้างยอดจองซือ้ใหม่ แต่

ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี2550ได้ ทําให้กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จา่ยและภาษีสงูขึน้จากปี 2549 เพียง 

18.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1   ในขณะท่ีบริษัทฯมีภาระภาษีเงินได้ท่ีสงูขึน้ 19.2 ล้านบาทจากปี 2549 หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 7.0  เน่ืองจาก ทําให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปีนีล้ดลงจากร้อยละ 15.9 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 14.3  อย่างไรก็

ตามถ้าบริษัทฯ สามารถก่อสร้างและส่งมอบบ้านให้กบัลกูค้าได้ตามเป้าหมาย ประกอบกบัการควบคมุต้นทนุและค่าใช้จา่ย

ตามแผนการดําเนินงาน อตัรากําไรสทุธิของบริษัทน่าท่ีจะกลบัขึน้มาอยู่ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัเดิมได้ ถึงแม้ว่าจะยงัคงเร่ง

ขยายโครงการ ซึง่ทําให้มีค่าใช้จา่ยสงูกวา่ปกติก็ตาม 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิใน ปี 2551  เท่ากบั  2,373.4 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จาก ปี 2550  เท่ากบั 1,071.2 ล้านบาท คิด

เป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ  82.3   อนัเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าวข้างต้น และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้  ในขณะท่ี

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ท่ีลดลง จะมีเพียงภาษีเงินได้ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 124.3 เน่ืองจากสดัส่วน

รายได้จากธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุลดลง โดยต้นทนุการสร้างบ้านมีข้อจํากดัในการได้รับการส่งเสริมการลงทนุ   

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิใน ปี 2552  เท่ากบั  3,621.8 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จาก ปี 2551  เท่ากบั 1,248.5 ล้านบาท คิด

เป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ  52.6   เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้  ในขณะท่ีอตัราส่วนต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารต่อรายได้ท่ีลดลง  ส่วนภาษีเงินได้ยงัคงเพ่ิมขึน้ร้อยละ  78.5 สาเหตยุงัคงเน่ืองจากสดัส่วนรายได้จาก

ธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุลดลง และบริษัทขยายตวัธุรกิจในบ้านระดบัราคาสงูเพ่ิมมากขึน้ 

 

 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  11,095.0  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 1,708.8 ล้านบาทหรือ

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 18.2 จากปี 2549 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้  625.4 ล้านบาท 

จาก ณ สิน้ปี 2549  เป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสงูขึน้ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีดีขึน้ และ

กระแสเงินสดรับท่ีสงูขึน้ ณ ชว่งใกล้วนัสิน้งวดบญัชี และมีการออกหุ้นกู้ ในเดือน สิงหาคม 2550  เพ่ือรองรับการขยาย

โครงการพฒันา อาคารชดุท่ีต้องการเงินทนุระยะยาวมากกว่าเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 16,292.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  5,197.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ใน

อตัราร้อยละ 46.8  จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2550 เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือจํานวน 4,427.9 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 54.0 และเป็นการเพ่ิมขึน้จากเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน 37.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.8 ซึง่การเพิม่ขึน้

ดงักล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการซือ้ท่ีดินใหม่และมีการขยายโครงการมากขึน้ในปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 18,871.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  2,578.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ใน

อตัราร้อยละ 15.8  จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2551  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้  1,621.1 ล้านบาท เงินมดัจําค่า

ซือ้ท่ีดินเพ่ิมขึน้ 387.3 ล้าน บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาเพ่ิมขึน้ 580 ล้านบาท  ซึง่การเพ่ิมขึน้ดงักลา่วเกิดจากการท่ี

บริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดี มีสภาพคล่องสงูจงึ ได้มีการซือ้ท่ีดินใหม่และมีการขยายโครงการมากขึน้ในปี 2552 ซึง่โครงการ

เหล่านีอ้ยู่ระหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิม่ขึน้ จงึทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในสว่นของโครงการระหวา่งพฒันา

เพ่ิมขึน้  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  2551 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1,027.2 ล้าน

บาท  1,526.2 ล้านบาท และ 846.3 ล้านบาท ตามลําดบั  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด สว่นใหญ่เป็นรายการ

เงินรับจากการขายในช่วงใกล้วนัสิน้งวด ท่ีบริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึง่มีโอกาสเพ่ิมลดได้ตามยอดโอน

ท่ีเพ่ิมมากขึน้ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา 

 

สินคา้คงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จํานวน  8,194.0  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 835.5 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 11.4 จากปี 2549 เป็นการเพ่ิมขึน้จากโครงการระหว่างพฒันา จํานวน 753.1 ล้านบาทสืบ

เน่ืองมาจากในปีปลาย 2549  บริษัทได้มีการซือ้ท่ีดินใหม่เข้ามา และได้พฒันาท่ีดินดงักลา่วในปี 2550 เพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนการขยายโครงการ ซึง่ได้มีการเปิดโครงการใหม่เพิม่ขึน้ 18 โครงการในปี 2550 โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอน

ให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว และบางสว่นอยู่ระหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้

ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ จึงทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในส่วนของโครงการระหว่างการพฒันาเพิม่ขึน้จากปี 2549 และทําให้ระยะเวลา

ขายสินค้าเฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 458.5 วนั ในปี 2549 เป็น 473 วนัในปี 2550 นอกจากนีต้ามแผนการขยายโครงการในปี 2551 

ท่ีบริษัทฯ จะเปิดโครงการเพ่ิมขึน้อกี 40 โครงการ รวมไปถึงโครงการอาคารชดุอีกหลายโครงการท่ีตามแผนการดําเนินงานจะ

ทยอยโอนได้ในช่วงปลายปี 2551 และมากขึน้ในปี 2552 จะทําให้บริษัทมีสดัส่วนสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจํานวนรวม 12,621.9  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,427.9 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 54.0 จากปี 2550 เป็นการเพ่ิมขึน้ตามจํานวนโครงการ และขนาดของกิจการท่ีเพ่ิมขึน้ บ้านท่ีอยู่

ระหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชดุ ท่ีเร่ิมเปิดขายในช่วงปลายปี 2550 ท่ี

บริษัทจะต้องเร่งก่อสร้างเพ่ือให้ทนัโอนในปลายปีนีบ้างสว่นสําหรับอาคารท่ีสงูไม่เกิน 8 ชัน้ ในส่วนอาคารสงูเกิน 8 ชัน้ ก็อยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง เพ่ือให้ทนักําหนดโอนในปีหน้า จงึทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในสว่นของโครงการระหวา่งการพฒันา

เพ่ิมขึน้จากปี 2550 แตจ่ากการควบคมุงานก่อสร้างไม่ให้มีการก่อสร้างในส่วนท่ียงัไม่ขายมากนกั และเน้นให้ขายบ้านท่ีสร้าง

เสร็จบางสว่น  เพ่ือควบคมุระดบัสินค้าคงเหลือ จงึทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียจาก  473 วนั ในปี 2550 เป็น 463.4 วนั

ในปี 2551 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจํานวนรวม 13,201.9  ล้านบาท เพ่ิมขึน้  580.0 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 4.6 จากปี 2551  ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ท่ีไม่มากนกัเน่ืองจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการโอน

กรรมสิทธ์ิ ในส่วนของอาคารชดุ และมีการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ด้วย  และทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย

จาก  463.4 วนั ในปี 2551  เป็น  395.6 วนัในปี 2552 

 

เงินมดัจําค่าซื้อทีดิ่น 

 

บริษัทฯ มีเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี 2550 2551 และ ปี 2552   เป็นจํานวน 61.2 ล้านบาท 99.1 ล้านบาท และ 

486.4   ล้านบาท ตามลําดบั  ซึง่ยอดเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของ
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ยอดคงค้างดงักลา่วเป็นไปตามจงัหวะเวลา โอกาสและลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ ในช่วงใกล้สิน้งวดบญัชี 

ซึง่จะปรากฏเป็นยอดคงค้างดงักล่าว 

 

สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้จากเงินลว่งหน้าค่าซือ้วสัดกุ่อสร้างจํานวน 121 

ล้านบาท เน่ืองจากราคาวสัดไุด้มีการปรับเพิม่ขึน้จากราคาท่ีประมลูได้ ผู้ ค้าจงึขอความสนบัสนนุโดยขอให้มีการจ่ายคา่

สินค้า เพ่ือยืนยนัการสัง่ซือ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 138.2 ล้านบาท ลดลง 26.3 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 16.0  จากปี 2550 โดยเงินล่วงหน้าคา่สินค้าลดลง จากการทยอยรับมอบสินค้าจากร้านค้าท่ีทําสญัญารับเงิน

ลว่งหน้าไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอืน่จํานวน 204.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 66.8 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.4  จากปี 2551  

 

ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 1,314.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 112.5 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.4  จากปี 2549 การโอนย้ายท่ีดินและอาคารสโมสรในโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้ว และคา่ตกแตง่

ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังานในโอกาสท่ีย้ายสํานกังานใหญ่จากเดิมท่ีอยู่ชานเมืองเข้ามาอยู่ใจกลางเมือง เพ่ือความสะดวก

ในการติดตามประสานงานโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ซึง่กระจายอยู่โดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล ทัง้ชานเมืองและใจ

กลางเมือง  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้สทุธิ 191.8  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

14.6  จากปี 2550 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการลงทนุจดัสร้างโรงงาน pre-cast โดยขยายเป็นโรงย่อยท่ีสาม เพื่อรองรับการ

ผลิตชิน้งานท่ีสลบัซบัซ้อนขึน้ และชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่  ขณะนีแ้ล้วเสร็จและได้เร่ิมดําเนินการผลิตชิน้งานแล้ว  นอกจากนี ้

ยงัมีการจดัหาอปุกรณ์ในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 

เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 108.0 เป็นร้อยละ 179.1  มีอตัราการใช้กําลงัการผลิตในสว่นโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตเพิ่มสงูขึน้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ลดลงสทุธิ 206.7  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.7  

จากปี 2551 เน่ืองจากได้มีการตัง้สํารองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ณ สิน้ปี 2550  ปี 2551 และ ปี 2552  เป็นจํานวน 48.6 ล้านบาท 117.0 ล้านบาท และ 177.0 ตามลําดบั เป็นการ

บนัทกึสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ในช่วงต้นของคําอธิบายนี ้ ผล

แตกตา่งทางภาษีท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2552 สว่นใหญ่เป็นผลต่างของการรับรู้รายได้จากเงินมดัจําจากลกูค้าทางภาษีเงินได้ 
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โดยเฉพาะในส่วนของอาคารชดุท่ีต้องรอการรับรู้รายได้เกินระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป และผลต่างจากการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูคา่

ของอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาท่ียงัไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 

 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 
 

ณ สิน้ปี  2550 ปี 2551 ปี 2552 เป็นจํานวน  26.8 ล้านบาท  35.7 ล้านบาท และ 76.5 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนดงักลา่วเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่เน่ืองจากภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน 26.3 ล้านบาทรอการรับชําระคืนจาก

กรมสรรพากร ซึง่เป็นผลมาจากการลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะของรัฐบาล 

 
หนีส้นิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 2,888.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,364.3 ล้านบาทหรือ

เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 89.5  จากปี 2549 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 6,182.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,293.6 ล้านบาท หรือ 

เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 114.0 จาก 31 ธนัวาคม 2550  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

จํานวน 1,993.1 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 387.4 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 5,848.2 ล้านบาท ลดลง 334.1 ล้านบาท หรือ ลดลง

เป็นร้อยละ 5.4 จาก 31 ธนัวาคม 2551  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้จํานวน 1,993.1 ล้านบาท และหุ้นกู้

ท่ีถึงกําหนดชําระจํานวน 400 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 1,500 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนนุการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้

ตามสดัส่วนงานก่อสร้างท่ีทยอยเพ่ิมขึน้    

 

เจ้าหนีก้ารคา้ 

 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ผลิตและจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง ผู้ รับเหมารายย่อย เป็นต้น 

บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี  2550 เป็นจํานวน 600.0 ล้านบาท ซึง่การเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 2550 ดงักล่าวสอดคล้องกบั

การเพ่ิมขึน้ของปริมาณงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯ มีเพ่ิมขึน้ โดยบริษัทฯ สามารถบริหารระยะเวลาในการจา่ยชําระหนีไ้ด้ดีขึน้จาก 

32.1 วนั ในปี 2549 มาเป็น 45 วนั ในปี 2550  

สําหรับปี 2551 มียอดคงค้าง 535.5 ล้านบาท ยอดลดลงดงักลา่วเน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรอบ

ระยะเวลาการจา่ยชําระหนีใ้นสว่นร้านค้าจากทกุวนัท่ี 1 และ 16 มาเป็นวนัท่ี 5 และ 25 ทําให้ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวดลดลง 

และมีผลทําให้การคํานวณระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีล้ดลงจาก 45 วนั ในปี 2550 มาเป็น 37.2 วนั ในปี 2551 ซึง่ไม่

สะท้อนภาพการได้เครดิตจากร้านค้าของบริษัท โดยภาพรวมแล้วบริษัทยงัคงได้รับเครดิตทางการค้าโดยส่วนใหญ่เท่าเดิมไม่

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนยัยะ 

สําหรับปี 2552 มียอดคงค้าง 798.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 263.4 ล้านบาท ซึง่การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกนัการ

เพ่ิมขึน้ของปริมาณงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯ มีเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจ และการพฒันาโครงการใหม่เป็นจํานวนมาก

โดยระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีล้ดลงจาก 37.2 วนั ในปี 2551 มาเป็น 30.4 วนั ในปี 2552  เน่ืองจากมีการจดัซือ้สินค้า

บางประเภทไม่ได้รับเครดิต โดยกําหนดจ่ายให้สอดคล้องกบัปริมาณการใช้ แตกํ่าหนดราคาและปริมาณการใช้ไว้ล่วงหน้า

เพ่ือลดความผนัผวนของราคา 
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เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ มีเจ้าหนีค่้าซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี  2550 2551  และ ปี 2552  เป็นจํานวน   233.8 ล้านบาท 300.7 ล้านบาท 

และ 350.2 ล้านบาท  ซึง่เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดินดงักล่าวเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้หรือลดลงของยอดคงค้าง

ดงักล่าวเป็นไปตามจงัหวะเวลา โอกาสปริมาณ และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ ในช่วงใกล้สิน้งวดบญัชี ซึง่

จะปรากฏเป็นยอดคงค้างดงักลา่ว ทัง้นี ้ในปี  2550 2551 และปี 2552 บริษัทฯ มีการพฒันาโครงการใหม่เป็นจํานวนมาก 

จงึมีธุรกรรมการซือ้ท่ีดินเพ่ิมขึน้ จงึทําให้เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินคงค้าง ณ วนัสิน้งวดเพ่ิมขึน้ 

 

หุน้กู้ระยะยาวทีถึ่งกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

ในปี 2552 มียอดหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 600 ล้านบาท เป็นยอดหุ้นกู้ของบริษัทจะถึงกําหนดชําระในเดือน สิงหาคม 

2553 

 

เงินมดัจําจากลูกคา้ 

 

ในปี 2550 บริษัทฯ มีเงินมดัจําจากลกูค้าจํานวน 346.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 180.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 108.2 จากปี 2549 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินมดัจํารับจากโครงการอาคารชดุท่ีเปิดขายในระหวา่งปี 2550 และมี

ยอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบมากขึน้เป็นจํานวน 8,145 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 4,013 ล้านบาท 

ในปี 2551 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ จํานวน 472.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 136.2  จากปี 

2550 โดยส่วนใหญ่ยงัคงมาจากโครงการอาคารชดุท่ีเปิดขายในระหวา่งปี 2550 และท่ีเปิดขายเพ่ิมในปี 2551 ซึง่มียอดจอง

ซือ้รอสง่มอบค้างในระบบมากขึน้อีก เป็นจํานวน 11,364 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 7,126 ล้านบาท 

ในปี 2552 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ จํานวน 127.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.6  จากปี 

2551 ถึงแม้วา่จะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหว่างปี 2552 แต่ยอดจองซือ้ใหม่ยงัเพ่ิมขึน้มากกวา่ เป็นยอดจองซือ้

รอส่งมอบค้างในระบบมากขึน้เป็น 15,719  ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 8,186 ล้านบาท  บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็

เพ่ิมมากขึน้เช่นเดียวกนั 

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2550 2551 และ ปี 2552 เป็นจํานวน 148.3 ล้านบาท 405.9 ล้านบาท  

และ 687.3 ล้านบาท  มียอดคงค้างสงูขึน้เน่ืองจากภาษีท่ีคํานวณจากเงินมดัจํารับ โดยเฉพาะในส่วนอาคารชดุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

และอีกส่วนหนึง่มาจากยอดรายได้ท่ีไม่ได้รับ BOI ท่ีเพ่ิมสงูขึน้มากในคร่ึงปีหลงัของปี 2552 
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หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ประกอบด้วยเงินคา่บํารุงคา่สาธารณปูโภค เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยตา่ง ๆ 

เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2550  2551 และ ปี 2552  เป็นจํานวน 319.3 ล้านบาท 490.4  ล้านบาท 

และ 924.2 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในปี 2550 ยอดเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่คือเงินบาํรุงคา่สาธารณปูโภคท่ีบริษัทจะต้องจ่ายสมทบให้กบันิติบคุคลหมู่บ้าน

จดัสรร ก่อนท่ีจะสง่มอบสาธารณปูโภคให้นิติบคุคลดแูลในภายหลงั มียอดเพ่ิมขึน้จํานวน 83.8 ล้านบาท โดยแต่เดิมบริษัท

ไม่เคยบนัทกึคา่ใช้จ่ายในสว่นนีไ้ว้ บนัทึกเป็นรายจา่ยเม่ือจ่ายจริง เงินโบนสัค้างจ่ายเพ่ิมขึน้จํานวน 39.6 ล้านบาท ตาม

สดัสว่นของเงินค่าจ้างท่ีเพ่ิมสงูขึน้และผลการปฏิบติังานท่ีดีขึน้ ดอกเบีย้หุ้นกู้ ค้างจ่ายจํานวน 18.9 ล้านบาท 

โดยในปี 2551 ยอดเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่คือเงินบาํรุงคา่สาธารณปูโภค เพ่ิมขึน้จํานวน 61.8 ล้านบาท  เงินโบนสัค้าง

จ่ายเพ่ิมขึน้จํานวน 48.0 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพ่ิมขึน้ 19.9 ล้านบาท  

โดยในปี 2552 ยอดเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 170.4 ล้านบาท คือเงินบํารุงค่า

สาธารณปูโภค เพิม่ขึน้จํานวน 14.7 ล้านบาท ตามยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพ่ิมสงูขึน้  เงินโบนสัค้างจ่ายเพิม่ขึน้จํานวน 48.5 

ล้านบาท ตามสดัส่วนของเงินคา่จ้างท่ีเพ่ิมสงูขึน้และผลการปฏิบติังานท่ีดีขึน้ และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิม่ขึน้ 

37.7  ล้านบาท ตามสดัส่วนของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 1,240.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 749.2 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการกู้ ยืมจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพยีงอย่างเดียวมาเป็นการออกหุ้นกู้ ระยะ
ยาว  จํานวน 1,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะโครงการอาคาร
ชดุท่ีเป็นอาคารสงู ซึง่มีระยะเวลาการพฒันาท่ีนานกวา่ หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ2-3 ปี และมีต้นทนุทางการเงินท่ีต่ํากวา่เงินกู้ ยืม
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เดิมท่ีบริษัทฯ ใช้อยู่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 1,237.5 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3.1 ล้านบาท ไม่

เปลี่ยนแปลงมากนกัจาก ณ สิน้ปี 2550  

โดยในปี 2551 บริษัทได้บนัทกึสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆของพนกังาน ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ในช่วงต้นของคําอธิบาย จํานวน 30.8 ล้านบาท และได้บนัทกึผลย้อนหลงัสําหรับปี 

2550 ด้วย จํานวน 21.3 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน  1,541.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 303.5 ล้านบาท  ซึง่

สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้ ระยะยาว 1,500 ล้านบาท ซึง่ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2555 และหกัสว่นของหุ้นกู้ ท่ีออกในปี 

2550 จํานวน 1,000 ล้านบาท ท่ีจ่ายชําระไปแล้ว 400 ล้านบาท ระหวา่งปี 2552 และจะครบกําหนดจ่ายท่ีเหลือ 600 ล้าน

บาท ในเดือน ส.ค. 2553 

โดยภาพรวม อตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เพิม่ขึน้จาก 2.9 และ 0.3 เป็น 4.0 และ 0.7 

ตามลําดบั เน่ืองจากการลดลงอย่างมากของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว  

การลดลงของหนีสิ้นโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจาก 0.6 เป็น 0.4 และอตัราส่วน

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจาก 0.36 เป็น 0.16 ซึง่ยงัอยู่ในระดบัท่ีคอ่นข้างต่ํากว่าบริษัทอ่ืนใน
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อตุสาหกรรมเดียวกนั ภายใต้การขยายโครงการอย่างมาก และเป็นโครงการอาคารชดุท่ีเป็นอาคารสงูรวมอยู่ด้วย ซึง่ต้องการ

เงินลงทนุระยะยาว ดงันัน้บริษัทฯยงัมีแนวโน้มท่ีจะต้องใช้แหล่งเงินทนุด้วยการก่อหนีเ้พ่ิมขึน้บางสว่น แตฝ่่ายจดัการยงัเช่ือ

วา่อยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้   

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2550 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 8,206.3  ล้านบาท เพ่ิมขึน้  868.7 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 จากปี 2549  มีทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพิม่ขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญั

แสดงสิทธิจํานวน 6.3 ล้านบาท  และกําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึน้  860.0 ล้านบาท และตัง้สํารองตามกฎหมาย 2.3 ล้าน

บาท  ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2549จํานวน 434.8 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2551 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 10,110.0 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้  1,903.7  

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550   มีทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพ่ิมขึน้จากการใช้

สิทธิซือ้หุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 11.2 ล้านบาท  และกําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึน้  1,892.4 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 13,022.7 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้  2,912.7  

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  มีทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพิม่ขึน้จากการใช้

สิทธิซือ้หุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 15.4 ล้านบาท  และกําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึน้  2,896.9 ล้านบาท  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 16.8 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 25.9 ในปี 2551 สําหรับอตัรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2552 อยู่ท่ีร้อยละ 31.3 การเพ่ิมขึน้ของอตัราส่วนดงักลา่วเป็นผลจากอตัรากําไรสทุธิท่ีสงูขึน้

มาก และประสิทธิภาพจากการใช้สินทรัพย์ท่ีดีขึน้ของบริษัทฯ  

อตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2550 ปี2551 และ ปี 2552 เท่ากบัร้อยละ 36.9 ร้อยละ 30.5 และร้อยละ 33.5 

ตามลําดบั (ซึง่ในปี 2552 ขึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553)   เน่ืองจากความต้องการใช้เงินทนุ

ยงัมีอยู่สงู เพ่ือรองรับการขยายตวั โดยเฉพาะในธุรกิจอาคารชดุ และการดํารงเงินทนุหมนุเวียนไว้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนั

ผวน 

 

 
งบกระแสเงนิสด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 625.4 ล้านบาท จาก ณ สิน้

ปี 2549 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 499.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 

2550 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 679.9 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 

2551 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2550 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 625.4 ล้านบาท โดย ในปี 

2550 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,067.8  ล้านบาท  มีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจาก

การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและค่าใช้จา่ยตดับญัชี  สํารองต่างๆ ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  จาํนวน 

1,836.8  ล้านบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได้ 273.7 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 1,563.1 ล้านบาท นําไปลงทนุใน สินค้า

คงเหลือ, สินทรัพย์อ่ืน เพ่ิมขึน้ 953.9 ล้านบาท  120.9  ล้านบาท ตามลําดบั  โดยได้เครดิตจากหนีสิ้นจากการดําเนินการ

เพ่ิมขึน้  551.5  ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า  เงินมดัจํารับจากลกูค้า คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุของบริษัทฯ  จํานวน  157.3 ล้านบาท ซึง่เป็นการนําไปจ่ายใน

กิจกรรมการลงทนุในท่ีดินอาคาร อปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 152.5 ล้านบาท  

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 285.1 ล้านบาท ซึง่เงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินหลกัๆ 

มาจากเงินสดรับจํานวนรวม 317.0 ล้านบาทจากเงินกู้ ยืมระยะยาว และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาท 

ในปี 2550 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินหลกัๆ ได้แก่ การชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

จํานวน 317.2 ล้านบาท และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 810.0 ล้านบาท นอกจากนัน้ บริษัทได้ใช้เงินสดสําหรับ 

จ่ายชําระดอกเบีย้และเงินปันผลรวมจํานวน 481.2 ล้านบาท  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ดีขึน้จาก 15.34 เท่าในปี 2549 มาเป็น 21.8 เท่าในปี 2550 เป็นผลจากการ

ลดต้นทนุทางการเงินลง และการคงอตัราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ไม่ให้เพ่ิมสงูขึน้มากนกั 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2551 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้  499.0  ล้านบาท โดยในปี 

2551 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน (957.8) ล้านบาท  เป็นผลมาจากการลงทนุในท่ีดินเพ่ือ

พฒันาโครงการใหม่มีจํานวนสงู ประกอบกบัการขยายโครงการอาคารชดุ เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯในอนาคต บริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัคา่เสื่อม

ราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองตา่งๆ ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  จํานวน 3,387.0  ล้านบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได้ 

470.1 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 2,917.0 ล้านบาท นําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 4,459.1 ล้าน
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บาท โดยได้รับเงินเพ่ิมจากเงินมดัจํารับของลกูค้า จํานวน 472.4 ล้านบาท  และเครดิตจากค่าใช้จา่ยค้างจ่าย (หนีสิ้น

หมนุเวียนอ่ืน) จํานวน 171.1 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในส่วนของกิจกรรมการลงทนุ บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 320.7 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่จา่ยลงทนุในสว่นของท่ีดิน

อาคาร อปุกรณ์ 395.0 ล้านบาท ตามแผนการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปย่อยแห่งท่ีสาม และจดัหาอปุกรณ์

และเคร่ืองมือในการก่อสร้างอาคารชดุ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากการเงินกู้ยืมระยะสัน้ จํานวน 1,993.1 ล้านบาท  โดยเป็นผลจากการเล่ือนเสนอขายหุ้นกู้

ระยะยาวออกไป เน่ืองจากความผันผวนของตลาดทุนในขณะนัน้  อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ ดงักล่าว

ในช่วงต้นปี 2552 (ในขณะรายงานนี ้บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อาย ุ3 ปี มลูค่า 1,500 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2552 เป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว) และบริษัทได้เบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้สุทธิจํานวน 387.4 ล้านบาท  และได้จ่าย

ชําระดอกเบีย้จํานวน 104.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 57.7 ล้านบาท ตามภาระหนีท่ี้กู้ ยืมเพ่ิมขึน้  และจ่ายเงินปัน

ผลจํานวน 480.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 46.1 ล้านบาท  

 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ท่ีคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจาก 21.8 เท่าในปี 

2550 มาเป็น (2.6) เท่าในปี 2551 เป็นผลจากการลงทนุในท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการใหม่มีจํานวนสงู ประกอบกบัการขยาย

โครงการอาคารชดุ ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบตามท่ีได้อธิบายก่อนหน้านีแ้ล้ว  

อย่างไรก็ตามอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ของบริษัทเม่ือคํานวณจากกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย, ภาษี

เงินได้, คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย ตอ่ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ (EBITDA/ Interest paid) ในปี 2551 อยูท่ี่ 31.2 เท่า 

เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2550 สาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานชว่งท่ีผ่านมายงัมีอตัราการเพ่ิมท่ีสงูกว่า เงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้

เพ่ือสนบัสนนุการขยายงานของบริษัทฯ ชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ยงัอยู่ในระดบัสงู 

 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2552 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 679.9 ล้านบาท โดยในปี 

2552 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,174.6 ล้านบาท  บริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จาก

กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองตา่งๆ ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  

จํานวน 5,237.3  ล้านบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได้ 955.8 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 4,281.5 ล้านบาท นําไปลงทนุ

ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 439.0 ล้านบาท เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 387.3 โดยได้รับเงินเพ่ิมจากเงินมดัจํารับของ

ลกูค้า จํานวน 127.4  ล้านบาท  และเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  จํานวน 592.0 ล้านบาท 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2  หน้า 112  

 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในส่วนของกิจกรรมการลงทนุ บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 2,458.3 ล้านบาท  โดยสว่นใหญ่จา่ยลงทนุในการซือ้ขายตรา

สารหนี ้ 2,302,3 ล้านบาท ท่ีดินอาคาร อปุกรณ์ 177.0 ล้านบาท   

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 2,396.2 ล้านบาท  โดยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เงินกู้ ยืม

ระยะยาว และหุ้นกู้ ระยะยาว  จํานวน 1,993.1 ล้านบาท 1,033.4 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท  ตามลําดบั  และได้เสนอ

ขายหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 1,500 ล้านบาท  รับเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างปีจํานวน 426.7 ล้านบาท จ่ายชําระต้นทนุและ

ค่าใช้จ่ายในการจดัหาเงินทนุจํานวน 186.9 ล้านบาท   จ่ายเงินปันผลจํานวน 724.9 ล้านบาท และรับเงินค่าหุ้นเพ่ิมทนุ

จํานวน 15.4 ล้านบาท   

 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ท่ีคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้จาก (2.6) เท่าในปี 

2551 มาเป็น 35.9 เท่าในปี 2552 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมมากขึน้ 
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATION)  

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

+ ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ) / หนีสิ้นหมนุเวียน 

(เท่า) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน /หนีสิ้นหมนุเวียนเฉลี่ย (เท่า) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า)   

(เฉลีย่) 

(เท่า) 

   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย่) (เท่า) 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจ่ายการค้า) (เฉลีย่) (เท่า) 

   

ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (วนั) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย – ระยะเวลา

ชําระหนี ้

(วนั) 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัรากําไรอืน่ = กําไรท่ีไม่ได้จากการดําเนินงาน / รายได้รวม (%) 

   

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (%) 
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อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่) (%) 

   

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (%) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ + คา่เสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลี่ย) (%) 

   

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (เท่า) 

   
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระ

ดอกเบีย้ (Net Cash flow from 

Operating before Interest and 

tax/ Interest paid) 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เท่า) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระ

ดอกเบีย้ (EBITDA/Interest paid) 

= กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย  / 

ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เท่า) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั  

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจา่ยชําระหนีส้ิน + ดอกเบีย้

จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจา่ยลงทนุ+ซือ้สินทรัพย์+

เงินปันผลจา่ย) 

(เท่า) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรสทุธิ (%) 
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ส่วนที่ 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั  บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมลู

ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัท ขอ

รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2552  ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษทัได้

มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย    หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ         

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  กํากบัไว้ บริษทัจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษทัได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายปิยะ  ประยงค์   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

 

ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ     

นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สํานกับญัชีและ

การเงิน 

  

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

ลาํดบัที่ 1   
 

ชื่อ-สกลุ  ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

    

อาย ุ 59 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%) 0.068 (1,500,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

    

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

    

การศกึษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

  ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  ประธานประจําประเทศไทย กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากดั 
  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
  นายกสมาคม สมาคมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
  อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 
  กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2544-2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 

  ปี 2538-2540 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2534-2537 ผู้ อํานวยการสํานกัผู้วา่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ปี 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department,  

  International Monetary Fund, Washington DC 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 สาํดบัที่ 2 
 
ชื่อ-สกลุ  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

    

อาย ุ 52 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  61.31 (1,353,096,900 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

    

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ์ 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

  กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการ 

    

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    

    



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซสี์ จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2541-2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 

  (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

  ปี 2528-2536 ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอ็นจิเนียริ่ง 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

    

 
ลาํดบัที่ 3 
 
ชื่อ-สกลุ  นายณรงค์ มาณวพฒัน์ 

  

อาย ุ 58 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.06 (1,372,300 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 

  

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั  - 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2547-2548 รองประธานบริหาร (ปฏิบตัิการ) 

 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2540-2547 กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  

 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จํากดั 

 ปี 2532-2540 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้าง 

 บริษัท ฟิลิปป์ ฮอลส์แมนน์ (ไทย) จํากดั 

 ปี 2523-2531 ผู้จดัการโครงการ บริษัท การบนิไทย จํากดั 

 ปี 2517-2523 ผู้จดัการโครงการ / วิศวกรโครงการ / วิศวกรสนาม 

 บริษัท พระนครก่อสร้าง จํากดั 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 ลาํดับที่ 4  
  

ชื่อ-สกลุ  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 

  

อาย ุ 42 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.011 (248,600 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

 กรรมการบรรษัทภิบาล /  รองกรรมการผู้จดัการสํานกัปฏิบตัิการ 

  

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา เวียดนามคอนสตรัคชัน่ จํากดั 

 กรรมการ สมาคมอาคารชดุไทย 

 กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

 กรรมการ ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2548-2551 กรรมการ /  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี ้

 จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2542-2545 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

 บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

 ปี 2536-2542 ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

 บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 

 

ลาํดบัที่ 5   
  

ชื่อ-สกลุ  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 

  

อาย ุ 49 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  3.66  (80,816,800 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ 

  

การศกึษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซสี์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง ไพรเวท จํากดั  

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 

 (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

 ปี 2536-2546 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2529-2544 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 

ลาํดบัที่ 6   
 

ชื่อ-สกลุ  นายปิยะ ประยงค์ 

  

อาย ุ 40 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.012 (263,600 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2552) 

  

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการสํานกัปฏิบตัิการ 

  

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

 ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ลาํดบัที่ 7 
 

ชื่อ-สกลุ  นายครรชิต บนุะจินดา 

  

อาย ุ 42 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  ไม่มี 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ /  กรรมการบรรษัทภิบาล 

  

การศกึษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทรู วิชัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไพรเวทอิควิตี ้(ประเทศไทย) จํากดั  

 (ในเครือลอมบาร์ด อนิเวสเมนต์ กรุ๊ป) 

 กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association ประเทศฮ่องกง 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2534-2545 ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ / หวัหน้าคณะทํางาน 

 ด้านการควบรวมกิจการ บริษัท หลกัทรัพย์ เมอริล ลินซ์ ภทัร จํากดั 

 (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั) 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 30/2003 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส /  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program - DAP 35/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program - ACP 14/2006 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - MIR 4/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting - MFR 8/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

   
ลาํดบัที่ 8  
  

ชื่อ-สกลุ  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

อาย ุ 67 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.016 (359,000 หุ้น ณ วนัที่  30 ธนัวาคม 2552) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

การศกึษา ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 ปริญญาเอก (การวางผงัเมือง) มหาวิทยาลยั ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุักษ์พลงังาน / สถาบนัโซเจสต้า ประเทศอิตาล ี

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาว์เซนตุ้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบนั Pratt นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท นนท์-ตรึงใจ สถาปนิกและนกัวางผงั จํากดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน์ จํากดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์แนทชัน่แนล จํากดั 

 สมาชิกวฒุิสภา / ประธานคณะกรรมาธิการ ศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม  วฒุิสภา 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2511-2551   ข้าราชการตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณุ ระดบั 11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ปี 2545-2551   ประธานหลกัสตูรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการท่องเที่ยว”  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปี 2549 - 2550   ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 ปี 2545-2550   กรรมการบริหารและอปุนายกสภาสถาปนิก 

 ปี 2547-2549   นายกสโมสร ซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 7 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 ปี 2539-2543   อธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 ปี 2531-2535   คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปี 2532-2543   กรรมการควบคมุอาคาร / กรรมการกองทนุอนรุักษ์พลงังาน  

 ปี 2530-2539   นายกสมาคมจดัรูปที่ดินเพื่อพฒันาเมือง กองจดัรูปที่ดิน กรมการผงัเมือง 

 ปี 2518-2529   กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ  

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

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

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 
ลาํดบัที่ 9   
 

ชื่อ-สกลุ  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 

  

อาย ุ 47 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.004 (87,500 หุ้น ณ วนัที่  30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จํากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ออดิท วนั จํากดั 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ ประเทศไทย 

 ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

 ปี 2535-2539 ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

 ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP รุ่น Train the Trainer / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 
ลาํดบัที่ 10  
 

ชื่อ-สกลุ  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

  

อาย ุ 64 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.007 (150,000 หุ้น ณ วนัที่   30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

  

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จํากดั, 

 กรรมการ บริษัท ดสุิตสินธร จํากดั 

 ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (ตําแหน่งสดุท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาขน) 

  

การฝึกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 
ลาํดบัที่ 11  
 

ชื่อ-สกลุ  นายเมธา  จนัทร์แจม่จรัส 

  

อาย ุ 45 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  - 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

  

การศกึษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ Preuksa India Construction Pvt.Ltd. 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2548 - เมย. 2552            ประธานอํานวยการ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

 ปี 2547-2548                       กรรมการผู้จดัการ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

 ปี 2545-2547                       ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน องค์กรนกัลงทนุสมัพนัธ์  บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2540-2543                       ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส  - สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่   

                                      ธนาคารฟอร์ทิส (สํานกังานวิเทศธนกิจ  กรุงเทพฯ) 

  

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ลาํดบัที่ 12 
 

ชื่อ-สกลุ  นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู

  

อาย ุ  51  ปี 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

  

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 

  

การศกึษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

  

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซสี์ จํากดั 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต หวัหน้าหน่วยงานผลิต - บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายโครงการพฒันาคณุภาพ - บริษัท เอที แอนด์ ที (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัทโครโมลอยด์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดกัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

  

การฝึกอบรม หลกัสตูร Role of the Compensation Committee / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 

ลาํดบัที่ 13 
 
ชื่อ-สกลุ  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล 
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อาย ุ 47 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.01 (230,000 หุ้น ณ วนัที่    30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  - 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

  

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (บญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซสี์ จํากดั 

  

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี / เลขานกุารบริษัท 

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2536-2546 ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 

 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 

  

การฝึกอบรม การบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยคุใหม่รุ่นที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Directors Certification Program – DCP 102/2008, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 
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ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร ก่อสร้าง  บจ. พนาลี  ฯ บจ. พุทธชาด ฯ บจ.พฤกษา อนิเตอร์ บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 
   1.  ดร. พิสิฐ  ลีอ้าธรรม X - - - - - 

2.  นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ // - - - X X 

3.  ศ.เกียรติคณุ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ / - - - - - 

4.  นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ / - - - - - 

5. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ / - - - - - 

6. นายณรงค์  มาณวพฒัน์     / - - - - - 

7. นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต // / - - - - 

8.  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส //  - - - / 

9. นางรัตนา  พรมสวสัดิ์ /  / - - / / 

10. นายปิยะ  ประยงค์ // / - - - - 

11. นายครรชิต  บนุะจินดา / - - - - - 

12. นายวีระศกัดิ์   แก้วหน ู // - - - - / 

13. นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล - - - - / / 

 
      หมายเหต ุ   / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร       
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ 

บรูณสมภพ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อนัจะพงึมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการให้มัน่ใจว่า 

กรรมการบริหารและผู้บริหารได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน โดยในรอบปี 

2552 ได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี เพ่ือร่วมเสนอ

ข้อมลู หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
1. ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2552 ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารใน

เร่ืองความถกูต้อง ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ได้ร่วมประชมุกับผู้สอบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจดัการ 
 

นอกจากนีย้งัได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคมุภายใน (Management Letter) ของผู้สอบบญัชี และ

รับทราบแผนการสอบบัญชีประจําปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการรายงานทางบัญชีและ

การเงินของบริษัทมีการควบคมุท่ีเพียงพอให้รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

อย่างถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 
 

 

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบกรอบวิธีปฏิบตัิในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้าลกัษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี โดยบรรจเุป็นวาระหลกัในการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ 

ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่ รายการดงักล่าวท่ีมี หรือ เกิดขึน้ในระหวา่งปีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจ และ เป็นไป

เพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 

 

3. สอบทานการปฏิบติัตามข้อกําหนด ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในกําหนดเป็นหนึง่ในประเดน็หลกัท่ีจะต้องตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง (Compliance Audit) ในทกุระบบงานท่ีเข้าทําการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบภายในในระหว่าง

ปี 2552 และจากการประชมุร่วมกบัหน่วยงานกฎหมายของบริษัทในทกุไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบไม่

พบข้อบง่ชีท่ี้ทําให้เช่ือว่า มีข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม และ/หรือ การปฏิบตัิท่ีขดัหรือ

แย้งกบัข้อกําหนด ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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4. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบ

การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงาน

ผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติั และ ตามแนวทางท่ี

กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผลการปฏิบติังานตรวจสอบไม่

พบจดุออ่นหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ

ควบคมุภายใน และการดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
 

5. กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน ครอบคลมุเก่ียวกบัภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบ รวมถึงการจดัองค์กร และอตัรากําลงัคนของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน และอนมุติัแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2552 ท่ีจดัทําขึน้ตามความ

เส่ียงของบริษัท การกําหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความ

ชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นประจําทกุเดือน รวมถึงการประเมินความพงึพอใจจากผู้บริหารและหน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทกุระดบั

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพยีงพอ และ

มีประสิทธิผลท่ีน่าพอใจ สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีกําหนด 
 

6. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้

เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการซึ่งฝ่ายจดัการได้ดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมนอกจากนีย้งัได้จดัให้มีการประเมินตนเองถึงผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนําผลไปเป็นแนวทางการพฒันาปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
 

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุติัเก่ียวกบั

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ี และการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลท่ีดีของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัการแก้ไขกฎบตัรแล้ว 
 

8. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชี รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 โดย

พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน มารยาท ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และการสอบทาน

คณุสมบติัของผู้สอบบญัชี ให้เป็นไปตามประกาศของ กลต. และ ตลท. รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมติัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 ต่อไปอีกวาระหนึง่  
 

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้

ความรู้ ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู

ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสยี

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 
 



เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                         บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท จํากดั  (มหาชน) 56-1, 2552 
 

 

 
เอกสารแนบ 3  หน้า 3 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมี

จริยธรรมและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัท ให้ความสําคญัอย่างยิ่งตอ่การดําเนินงาน

ภายใต้ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุเหมาะสม มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ 

โปร่งใสและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2553 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ ดร.ตรึงใจ   บูรณสมภพ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

16  กมุภาพนัธ์  2553 
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