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ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้าน   

เด่ียว และอาคารชดุ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 979/83 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน          เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็

สําเร็จรูป   รัว้  และเสา  

: 54/1 หมู ่4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107574800307  

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

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียน (หุ้น, บาท)  2,228,812,000 

 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น

, บาท) 

 2,206,812,000 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน  ใช้ลงทนุเพ่ือดําเนินการพฒันาโครงการ 

 
ข้อมูลทั่วไปอ่ืนและบริษัทฯ ย่อย 

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอม็ 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.pruksa.com  
 

2) โรงงาน PS Precast  
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป ผลติรัว้ และเสาสําเร็จรูป  

โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32     โทรสาร   0-2532-8123  
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3) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/95 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 ตอ่ 172  

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0820 
 

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0010  
 

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 

โทรสาร   0-2298-1000 
7) บริษัท พฤกษา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  979/83 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 

โทรสาร   0-2298-1000 
 
8) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/83 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ ให้บริการสนบัสนนุแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (ROH)  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 
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9) บริษัท พฤกษา อนิเดีย เฮาส์ซงิ จาํกัด (Pruksa 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 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 
 
10) บริษัท พฤกษา อนิเดีย คอนสตรัคชัน จาํกัด (Pruksa 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  รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย  

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 

 
11) บริษัท พฤกษา – โมฮัน มูธา เฮ้าส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa-Mohan Mutha Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Brooklyn Business Centre, 6th Floor West Wing, 103-105, Poonamallee High Road, 

Chennai-600085 Tamil Nadu, India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 
 

12) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จาํกัด  (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway,  

Mulund (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, India 

ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 
 
13) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกัด (Pruksa Vietnam Company Limited) (อยู่ระหว่างดาํเนินการจัดตัง้) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Unit A, 8th Floor, No. 116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, 

Vietnam 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเวียดนาม 
 
14) บริษัท พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (Pruksa 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 รับเหมาก่อสร้างในเวียดนาม 

 

15) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Second Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมลัดีฟส์ 
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16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จาํกัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Second Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 62 อาคารสํานกังานตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2229-2800  

 
นายทะเบียนหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2552 
ช่ือบริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888    

  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2553 
ช่ือบริษัท ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 0-2626-7000  

 

ผู้สอบบัญชี  
นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3731 และ / หรือ  

นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2826 และ / หรือ  

นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 

 

บริษัท บริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชยสอบบัญชี จาํกัด  
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 195 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2677-2000  

ที่ปรึกษากฎหมาย  
 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2636-2000 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จาํกัด 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 179/74-80 สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000  
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ปัจจยัความเส่ียง 
 

1) ปัจจยัความเส่ียงในประเทศ 
 

         1.1) ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
 

ตารางสรุป ยอ่จากประกาศข่าวธนาคารแหง่ประเทศไทย เลขท่ี 55/2553 ท่ีบงัคบัใช้กบัธนาคารพาณิชย์ 

                 

เกณฑ์เดิม อตัราเงินทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียงท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

 ท่ีจํานวนสนิเช่ือ > 10 ล้านบาท 

ให้กู้   < 80% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 35% 

ให้กู้   > 80% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 

 

 

เกณฑ์ใหม่ (เพิ่มเติมจากเกณฑ์เดิม) อตัราเงินทนุตอ่สนิทรัพย์เส่ียงท่ี

ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

มีผลบงัคบัใช้ กบัสญัญาจะซือ้

จะขาย  ลงวนัท่ี  

ท่ีจํานวนสนิเช่ือ < 10 ล้านบาท  

อาคารชดุ ท่ีเงินกู้   < 90% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 35% 1 มกราคม 2554 

อาคารชดุ ท่ีเงินกู้   > 90% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 1 มกราคม 2554 

บ้านแนวราบ ท่ีเงินกู้   < 95% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 35% 1 มกราคม 2555 

บ้านแนวราบ ท่ีเงินกู้   > 95% ของราคาบ้าน อยา่งต่ํา 75% 1 มกราคม 2555 

 

ในบ้านแนวราบ บริษัท ฯ มีกําหนดให้ผู้ ซือ้บ้านวางเงินดาวน์ อย่างต่ํา 5% ส่วนในอาคารชุดท่ีขายแล้ว บริษัท ฯ 

กําหนดให้ผู้ ซือ้วางเงินดาวน์ อยา่งต่ํา 10 % ขณะอาคารชดุท่ีเร่ิมขายในปีท่ีผา่นมา บริษัท ฯ กําหนดเงินดาวน์ 12 – 15%  

 ในบ้านท่ีเปิดขายทัง้หมดของบริษัท ฯ มีเพียงโครงการเดียวของบริษัทท่ีมีราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท 

คือ ไอว่ี ไชน่าทาวน์ ทาวน์โฮม โดยท่ียอดโอนของบริษัท ฯ ในปี 2553 เฉล่ียราคาอยูท่ี่ 1.9 ล้านบาทตอ่หน่วย 

เน่ืองจากลกูค้าของบริษัท ฯ มากกว่าร้อยละ 85 จะซือ้บ้านและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมาชําระค่า

บ้านและท่ีดินท่ีเหลือในวันโอน ดังนัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีนโยบายในการขยาย หรือ

ต้องการควบคมุการปล่อย หรือต้องการลดสดัส่วนการปล่อยสินเช่ือในสว่นนีก็้จะมีผลกระทบกบัลกูค้าเน่ืองจากไม่สามารถ

หาแหลง่เงินกู้ เพ่ือสนบัสนนุค่าบ้านและท่ีดินในสว่นท่ีเหลือได้ ซึ่งจะเป็นการไปจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้า ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอ่รายได้ของบริษัท ฯ โดยตรง  

 ในการนี ้บริษัทฯ จงึได้มีแบบฟอร์มให้พนกังานขายกรอกข้อมลูเบือ้งต้นท่ีสําคญัของผู้ ซือ้บ้านเม่ือแสดงความจํานง

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

การ ว่าจะสามารถให้เงินกู้ ได้หรือไม่ เพ่ือลดความเสี่ยงของทัง้ผู้ ซือ้บ้านและบริษัท ฯ อีกทัง้บริษัท ฯ มีบ้านราคาระดบักลาง

ถงึต่ําให้เลือกคอ่นข้างมาก ลกูค้ายงัสามารถเลือกบ้านท่ีราคาต่ําลง ให้สอดคล้องกบักฎหรือนโยบายท่ีเข้มงวดขึน้ 
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นอกจากนี ้บริษัท ฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารท่ี

จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ และปรับกลยทุธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง รวมทัง้ได้มี

การเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดตอ่ขอ

สนิเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออยา่งรวดเร็ว 

 

         1.2) ความเส่ียงเร่ืองราคาต้นทนุการก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้างขาดแคลน 

 

เน่ืองจากการขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่เป็นการขายบ้านและท่ีดินให้ลกูค้า ก่อนท่ีจะทําการลงมือ

สร้างบ้าน ดงันัน้ถ้าหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือมีการปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้างแรงงาน   ภายหลงัจากท่ี

บริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลูกค้าจองซือ้บ้านและท่ีดินไปแล้ว ผลต่างจากการปรับเปล่ียนราคาดังกล่าว หรือ

แม้กระทัง่ผลกระทบจากการผลิตบ้านได้ต่ํากว่าท่ีได้ประมาณการไว้ ย่อมจะทําให้ต้นทนุการขายของบริษัทฯสงูขึน้ ทําให้

อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  

วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างท่ีสําคญัย่ิง ราคาของวสัดุก่อสร้างหลกั หลายส่วนได้มีการปรับราคาเพ่ิม 

โดยการเพิ่มขึน้มีสาเหตุหลกัมาจากความต้องการวัสดุก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้ท่ีใช้ในภาคอสงัหาริมทรัพย์และในการ

ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ การท่ีราคาวสัดกุ่อสร้างในตลาดโลกปรับสงูขึน้อย่างมาก รวมถึงการท่ี

ราคานํา้มนัเพิ่มสงูขึน้  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต และต้นทนุการขนส่ง  ทําให้ราคาวสัดกุ่อสร้างเพ่ิมขึน้และ

ท้ายสดุทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุสงูขึน้ บริษัทฯ อาจไมส่ามารถปรับราคาขายได้ในทนัทีหรือในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถปรับราคา

ขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้ดงักล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายท่ีอยู่อาศยัของบริษัทฯ และเหตดุงักล่าว

จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ  ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การท่ีมีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้อาจทําให้ปริมาณของวสัดกุ่อสร้างมีจํานวนไม่พอกบัความต้องการ 

ซึง่หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้และบริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าวสัดแุพงขึน้ หรือต้องรอวสัด ุจนไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง

บ้านได้ครบในเวลาท่ีกําหนด ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 

แต่จากการท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้ภายใน 

45-70 วนั ตามลําดบั ช่วยลดความเส่ียงลงได้ในระดบัหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีจะต้องใช้ใน

ระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทนุดงักลา่ว ในส่วนของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมี

ความเส่ียงอยู่เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ียาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุม่วสัดกุ่อสร้างหลกัทัง้หมดเพ่ือให้บริษัทฯ 

มีต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี  

 และนอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็นประจําทกุเดือน 

พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบตอ่ต้นทนุขาย เพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 
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1.3) ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในการก่อสร้างในบ้านแนวราบ 

 

จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหลอ่สําเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างหลกัของ

โครงการตา่งๆ ด้วยตวัเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลงาน

ก่อสร้าง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพ่ือเข้าดําเนินการ

ก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง  งานหลงัคา และ งานสี  เป็นต้น     

โดยวิศวกร และผู้ควบคมุงานก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นผู้วางแผนและควบคมุดแูลการดําเนินงานของผู้ รับเหมาดงักลา่ว 

ในขณะนีมี้โครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวน

มาก จึงอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาท่ีมี

ความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ลา่ช้า  ไม่สามารถ

โอนบ้านให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

  อยา่งไรก็ตามผู้ รับเหมาแรงงาน และแรงงานฝีมือท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมในขณะนีมี้อยู่เป็นจํานวนมาก อตัราค่าจ้าง

ของบริษัทฯ ก็เป็นราคาตลาดท่ีสมเหตสุมผล มีการจ้างงานต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคญัอย่างหนึ่งของการ

จ้างรับเหมาแรงงาน และมีการจ่ายชําระค่าจ้างในระยะเวลาสัน้ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ รับเหมา จึงทําให้มี

ผู้ รับเหมายินดีท่ีจะร่วมงานกบับริษัทฯ เป็นจํานวนมาก ในขณะนีมี้ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่ในระบบของ  บริษัทฯ ประมาณ  

2,500 ราย และเพ่ือลดความเส่ียงจากกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ ยงัใช้นโยบายพฒันาฝีมือแรงงานเฉพาะด้านและมีการติดตาม

ให้มีการวา่จ้างเป็นประจํา และสําหรับงานพิเศษท่ีมีมลูคา่มาก และต้องการความรวดเร็ว เช่น งานสะพาน งานซุ้มประต ูงาน

สโมสร สระว่ายนํา้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการประมลู และทําสญัญาจ้างเช่นเดียวกบังานจดัซือ้วสัดหุลกั เพ่ือให้ได้ผู้ รับเหมาท่ีมี

ความสามารถ ส่งมอบผลงานได้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯต้องการ พร้อมทัง้เง่ือนไขและราคาท่ีอยู่ในงบประมาณท่ีบริษัทฯ

วางแผนไว้  

ในด้านอาคารชดุ เร่ิมจากปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตึกสงู

หรือคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้างรองรับการขยายตวัอย่างก้าวกระโดด

ของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

1.4)  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน 

 

เน่ืองด้วยกระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อในท่ีด้วย

เทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็นระบบการ

ก่อสร้างแบบใหม่ ดังนัน้บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และความ

เช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง   ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกรและผู้

ควบคมุงานก่อสร้างดงักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ และความสามารถให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง จดัให้มีการว่าจ้างและ

สวัสดิการท่ีเป็นธรรม มีการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  เพ่ือให้เกิดการจ้างงานท่ีต่อเน่ือง ทําให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ และความชํานาญอยู่อย่างสม่ําเสมอ มีการติดต่อกบัสถาบนัการศึกษาเพ่ือรับนกัศึกษาฝึกงาน ให้ความรู้ใน

การควบคมุงานก่อสร้างรูปแบบใหม ่เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ  

 

      1.5) ความเส่ียงจากการสรรหาท่ีดินเพ่ือการพฒันา 

 

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 มีต้นทนุในการก่อสร้างท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากต้นทุนคงท่ีของ

โรงงานผลิตแผ่นผนงัสําเร็จรูป ท่ีจะสงูถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการ

ใดๆ ได้เลย ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินตามแผนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

การดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินท่ีผ่านมาของบริษัทฯเป็นการจัดซือ้ผ่านนายหน้าค้าท่ีดินหลายราย ตามราคาตลาดท่ี

เหมาะสม จากนัน้นํามาก่อสร้างด้วยต้นทนุการผลติท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้ราคาท่ีดินท่ีซือ้มาในราคาตลาด จะ

สะท้อนไปในราคาขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ ซึง่ก็จะต่ํากว่าราคาตลาดทัว่ไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมีมากกว่า

ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้บริษัทฯมีโอกาสในการจดัซือ้ท่ีดินได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ประกอบกบักําลงัการซือ้สงู

กว่าผู้ประกอบการรายกลางถึงเล็ก และ การจ่ายชําระค่าท่ีดินท่ีตรงเวลา นายหน้าท่ีดินจึงมีความยินดีท่ีจะเสนอขายท่ีดิน

ให้กบับริษัทฯ  ปัจจบุนับริษัทฯ มีนายหน้าจดัหาท่ีดินให้กบับริษัทฯ ประมาณ 50 รายและยงัรับซือ้โดยตรงจากผู้ครอบครอง

กรรมสทิธ์ิท่ีดิน อีกทัง้การท่ีบริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพฒันาเป็นบ้านในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา ทําให้

บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการพิจารณาจดัซือ้ท่ีดินให้เหมาะสมกบัรูปแบบโครงการท่ีหลากหลายมากขึน้ 

 

1.6) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซึง่อยูภ่ายใต้กฎหมายท่ีเข้มงวด 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ี

เข้มงวด ซึง่ต้องมีการขอใบอนญุาตในการจดัสรรท่ีดิน ใบอนญุาตค้าท่ีดิน ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงานราชการ

ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย  ในกรณีท่ีมีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ก็จะต้องจดัทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนัน้หากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ล่าช้า หรือไม่ออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ อาจทําให้

บริษัทฯ ดําเนินโครงการล่าช้ากว่าท่ีกําหนด หรืออาจไม่สามารถดําเนินโครงการได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้  
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ดงันัน้ การกําหนดหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ข้อกําหนด หรือนโยบายใด ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 

การท่ีจะนํากฎหมายการจดัการดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ พิจารณาของ

ฝ่ายนิติบญัญัติ จากภาครัฐ เพ่ือประกาศเป็นกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดงักล่าวกําหนดบงัคบัมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ นําเงินดาวน์ หรือค่างวดท่ีได้รับชําระจากผู้ ซือ้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ แต่จะต้องเก็บเงินจํานวนดงักลา่วไว้

ในบญัชีดแูลทรัพย์สินแยกต่างหาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอ หรือต้องมีแหล่งเงินกู้ ท่ีมากพอ ท่ี

จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ซึง่ถ้าหากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหาแหลง่เงินทนุมาเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้เพียงพอ หรือกู้

เงินได้แต่มีอัตราดอกเบีย้สูง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้มีคณะทํางานศกึษาแนวทางการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีการประชมุ เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานอยูเ่ป็นประจํา ในสว่นเฉพาะกบักฎหมาย Escrow Account  ก็มีผลกระทบกบับริษัทฯ ไม่มาก

นกั เน่ืองจากสําหรับสินค้าทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวน์ท่ีสัน้เพียง 3 – 4 เดือนใน

บ้านแนวราบ และในอัตราส่วนท่ีไม่มากนัก บริษัทฯ พึ่งพิงเงินทุนของบริษัทฯค่อนข้างสงู มีสดัส่วนการกู้ ยืมเงินท่ีต่ํากว่า

ผู้ประกอบการ   รายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั สําหรับตลาดอาคารชดุซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวน์ท่ียาวกว่า บริษัทฯ 

ก็มีนโยบายในการบริหารให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถพึง่พิงเงินทนุของตนเองได้ และจดัหาแหลง่เงินทนุอ่ืนท่ีมีต้นทนุทางการเงิน

ต่ํากวา่การกู้ ยืมเงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน 

 

  2) ปัจจยัความเส่ียงตา่งประเทศ 

  

 เน่ืองจากธุรกิจพฒันาโครงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจ  

ความเข้าใจในความต้องการท่ีอยู่อาศยั แต่ละประเภทและในแต่ละเมือง  ตลอดจนต้องเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่  รสนิยม 

และระดบัรายได้ของประชากรในท้องถ่ินนัน้ๆ นอกจากนี ้ กฎระเบียบและการขออนญุาตก่อสร้างและขออนญุาตจดัสรรก็

อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง ดังนัน้ บริษัทจึงได้ดําเนินการศึกษาและขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆอย่าง

ระมดัระวงัรอบคอบ 

 ในปี 2553 บริษัทได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการในตา่งประเทศทัง้ 3 ประเทศ คือ เมืองบงักาลอร์ สาธารณรัฐ

อินเดีย เมืองฮลูมูาเล ่สาธารณรัฐมลัดีฟส์ และเมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ

กบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในอีก 2 เมือง คือ เมืองมมุไบ และเมืองเชนไน สาธารณรัฐอินเดีย 

ทัง้นีโ้ครงการท่ีเมืองบงักาลอร์ และเมืองฮลูมูาเล ่ได้เร่ิมเปิดให้จองบ้านและขณะนีไ้ด้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างบ้านแล้ว  

ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีสนิทรัพย์ท่ีลงทนุในตา่งประเทศในระดบัต่ํา คือไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นไมเ่กิน ร้อย

ละ 3% ของสนิทรัพย์รวม และบริษัทมีแผนการขยายการลงทนุในระยะยาวให้สดัสว่นรายได้จากตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 

40 ของรายได้รวม 

 

 

 

 

ความเส่ียงท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศ อาจจําแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 2.1) ความเส่ียงจากภาวการณ์แข่งขนัในแตล่ะเมืองท่ีดําเนินธุรกิจ  

 

ประเดน็นี ้ ทางบริษัทได้จดัให้มีการศกึษาและวิจยัตลาดโดยทีมงานของบริษัท ตลอดจนได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ี

มีความชํานาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้ทําการวิจยัตลาด เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีความต้องการท่ีอยู่

อาศยั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต  และบริษัทสามารถนําความรู้ความชํานาญเข้าไปในแตล่ะเมือง 

เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการในท้องถ่ินนัน้ๆได้  

 

2.2) ความเส่ียงในการสรรหาท่ีดินในทําเลท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นองค์ประกอบสําคญัของการ

พฒันาโครงการ   

 

ประเดน็นี ้ ทางบริษัททราบดีวา่มีความเสียเปรียบในฐานะท่ีเป็นบริษัทตา่งชาติ อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในการเจรจาติดตอ่ซือ้ท่ีดิน ดงันัน้ บริษัทจงึได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าท่ีดิน บริษัทท่ีปรึกษาด้าน

อสงัหาริมทรัพย์และสถาบนัการเงิน เพ่ือให้เป็นผู้แนะนําและประสานงานติดตอ่กบัผู้ ท่ีสนใจขายท่ีดิน ตลอดจนเป็นผู้ ท่ี

รวบรวมท่ีดินให้ได้ขนาดท่ีบริษัทต้องการ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ให้พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้ ร่วมทนุเป็นฝ่ายช่วยหาท่ีดินมา

นําเสนอให้กบับริษัทอีกทางหนึง่ 

 

2.3) ความเส่ียงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง   

 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะยงัคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็นระบบผนงัคอนกรึตเสริมเหลก็รับนํา้หนกั ดงัเช่นท่ีบริษัท

ประสบความสําเร็จในประเทศไทย ซึง่จะทําให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีคณุภาพ แตอ่ยา่งไรก็ดี อาจจะเป็นระบบท่ีแรงงาน

ในประเทศอินเดีย มลัดีฟส์ และเวียดนามอาจจะไมคุ่้นเคย  ดงันัน้บริษัทจงึได้นําวิศวกรผู้ควบคมุงานและช่างฝีมือชาวไทย

จํานวนหนึง่ ไปควบคมุงานก่อสร้างในระยะเร่ิมต้น เพ่ือให้แรงงานในเมืองนัน้ๆได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการก่อสร้างและ

มาตรฐานคณุภาพของการก่อสร้างของบริษัท 

 

2.4) ความเส่ียงด้านนโยบายการควบคมุการเคล่ือนย้ายเงินทนุ (Capital Control) ของทาง

ราชการในแตล่ะประเทศท่ีบริษัทเข้าดําเนินธุรกิจ   
 

ประเดน็นี ้ เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัท  ซึง่อาจจะมีผลกระทบในกรณีท่ีบริษัทต้องการสง่กลบั

เงินปันผลท่ีได้จากการดําเนินงานหรือการนําเงินให้กู้ ยืมหรือเงินทนุกลบัประเทศไทย ซึง่จากการศกึษาโดยการวา่จ้างท่ี

ปรึกษายงัไมพ่บข้อห้ามหรือข้อกําหนดเง่ือนไขท่ีจะไมอ่นญุาตให้นําเงินทนุออกจากแตล่ะประเทศท่ีบริษัทไปลงทนุ   
 

ข้อกําหนดเบือ้งต้นสําหรับสาธารณรัฐอินเดีย ท่ีระบใุห้บริษัทตา่งชาติเม่ือนําเงินลงทนุเข้าในประเทศเพ่ือการ

ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องคงเงินทนุไว้ไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) ปี เม่ือพ้นจากระยะเวลา 3 ปีนัน้แล้วไมมี่ข้อจํากดัใน

การนําเงินลงทนุกลบัประเทศแต่อยา่งใด  

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ก็ไมมี่ข้อจํากดัในการสง่เงินตราตา่งประเทศออกจากการเข้าไปลงทนุ  
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สําหรับสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามให้ระบุขนาดของเงินลงทนุท่ีจะนําเข้าประเทศไว้ในเง่ือนไขการเข้าลงทนุ

และอายขุองโครงการลงทนุ ภายหลงัเสร็จสิน้โครงการก็ไมไ่ด้ระบขุ้อห้ามการนําเงินทนุกลบั 
 

ในสว่นของเงินปันผลและดอกเบีย้ เงินกู้ ยืม ทัง้สามประเทศดงักล่าวไม่มีข้อจํากดัระบไุว้ และเม่ือวิเคราะห์จาก

ข้อมลูในอดีตท่ีผ่านมา ยงัไม่พบการเปล่ียนแปลงการจํากดัการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุ  จึงพอจะ

ประเมินได้วา่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นีค้งไมส่งูมากนกั 

 

 2.5)   ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดําเนินธุรกิจและการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ 

 

สําหรับประเดน็นี ้บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของทางราชการในแต่ละท้องถ่ิน  

สําหรับกรณีท่ีเป็นการลงทุนโดยบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้ นทัง้หมด บริษัทก็ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญในการ

ดําเนินการขออนญุาตเป็นผู้ ดําเนินการให้แทน  

สําหรับกรณีของการร่วมทุน บริษัทได้ให้ทางผู้ ร่วมทุนทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ

ดําเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนญุาตประเภทตา่งๆ ทีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโครงการจดัสรร  

 

2.6) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 

บริษัท แบง่การบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทนุออกเป็นสองสว่น คือ 

 

ก) จากการลงทนุ ในสว่นเงินลงทนุท่ีนําไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุในระยะยาว  บริษัทจดัให้

มีทีมงานติดตามความผนัผวน และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีเหน็วา่มีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดความผนัผวนอยา่งมาก 

 

ข) ในกรณีท่ีจะมีเงินกู้ ยืมระหวา่งบริษัทในประเทศไปยงับริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ จะใช้เงินสกลุสหรัฐอเมริกา

เป็นสกลุหลกั และทําสญัญาซือ้ขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการลว่งหน้า เพ่ือลดความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน 

 

นอกจากนี ้ในประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ยงัมีความเส่ียงเพิ่มเติมจากการขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาด

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในระบบธนาคารท้องถ่ิน ซึง่อาจสง่ผลให้บริษัท ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินสกลุ

ท้องถ่ินเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐเพ่ือใช้ชําระค่าวสัดอุปุกรณ์และค่าก่อสร้างได้ เพิ่มมากขึน้กว่าปกติ ทัง้นีไ้ด้คํานึงถึงผลกระทบ

ดังกล่าวโดยได้ดําเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาขาย ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็อยู่ระหว่าง

ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบ

ดงักลา่ว 

 3. ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ 
 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 1 ปัจจยัความเส่ียง  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

 
สว่นท่ี 2 หน้า 8 

3.1) ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

เม่ือ 30 ธนัวาคม 2553 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุ คือ กลุม่นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน      

1,630,727,700  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.90   ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ทัง้นี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัคง

สามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตร

พงศ์พนัธุ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจํานวน 1,293,096,900  หุ้น หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 58.60 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และยังจะคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ จัดการ และกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ได้ 
  

3.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคมุจากการใช้สทิธ์ิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ   
 

ช่ือหลกัทรัพย์ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ PS (PS-WC)  

จํานวน                                                                  22,000,000 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละของ หุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว  ร้อยละ 1 (22,000,000 /  2,206,812,000) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท    

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น   14.35 บาท  

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธ์ิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั  

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั เม่ือ 27 เมษายน 2553 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

และครัง้สดุท้ายภายในวนัครบกําหนด (ถ้ามี) 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นเม่ือมีการใช้สทิธิ  

(Price Dilution) 

ลดลงร้อยละ 0.098 บนฐานราคาตลาดท่ี 15.94 บาท/ หุ้น  (15.94-14.35)  

x  22,000,000} / (15.94  x  2,228,812,000) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของ

ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000 หุ้น)  
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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 รวมถงึการปรับกลยทุธ์ อยา่งตอ่เน่ือง จึงสง่ผลให้

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรตลอด 16 ปี แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการเพียงไมก่ี่รายท่ีบริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง รวมถงึการนํา

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากตา่งประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึง่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ท่ีจะจ้างผู้ รับเหมาเพ่ือทําการ

ก่อสร้างทัง้โครงการ โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และบริหารการก่อสร้างโครงการเอง   

โดยจะแบง่งานออกเป็นสว่น ๆ  เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา  

เป็นต้น โดยงานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบริษัทฯ จะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะ

ด้าน และบริษัทฯ จะเข้าควบคมุการก่อสร้าง โดยการจดัสง่วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ เข้า

ไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเองทัง้หมด ซึง่การท่ี

บริษัทฯ บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง และการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างท่ีทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุ

คณุภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 และจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ

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

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 532.5 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ 

“PS” ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548. 
 

  
2.2  บริษัทย่อย 

 
 บริษัทย่อยและ / หรือ ร่วมทนุท่ีจดทะเบียนก่อตัง้แล้ว แบ่งเป็น ในและนอกประเทศ 
 

ลําดบั

ท่ี 

ปีท่ี

ก่อตัง้ 

ช่ือบริษัทยอ่ย  / 

ร่วมทนุ 
สถานท่ี ทนุจดทะเบียน 

ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้น 

1 2548 เกสรก่อสร้าง กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100% 

2 2549 พทุธชาด เอสเตท กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100% 
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ลําดบั

ท่ี 

ปีท่ี

ก่อตัง้ 

ช่ือบริษัทยอ่ย  / 

ร่วมทนุ 
สถานท่ี ทนุจดทะเบียน 

ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้น 

3 2549 พนาลี เอสเตท กทม. 200 ล้านบาท 200 ล้านบาท 100% 

4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กทม. 400 ล้านบาท 250 ล้านบาท 100% 

5 2552 พฤกษาอินเตอร์ กทม. 1,000 ล้านบาท 625 ล้านบาท 100% 

6 2552 

Pruksa India 

Housing Private 

Ltd., 

Bangalore 

(India) 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
100% 

7 2553 
พฤกษา โอเวอร์

ซีส์ เซอร์วิส 
กทม. 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท 100% 

8 2553 

Pruksa India 

Construction 

Private Ltd., 

Bangalore 

, India 

เทียบเทา่ท่ี 2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

2,500 เหรียญ

สหรัฐ 
100% 

9 2553 

Pruksa Vietnam 

Construction 

Company 

Limited 

Hai Phong, 

Vietnam 

เทียบเทา่ท่ี 1.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 1.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
100% 

10 2553 
Pruksa-Luxora 

Housing Pvt. 

Mumbai, 

India 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 10,000  

เหรียญสหรัฐ 
50% 

11 2553 
  พฤกษา-เอชดีซี 

เฮาส์ซิ่ง   
Maldives 

เทียบเทา่ท่ี  10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี  8 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
80% 

12 2553 

 เกสร ก่อสร้าง   

สาขามลัดีฟส์ 

(บริษัทยอ่ย) 

Maldives 
เทียบเทา่ท่ี  1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี  1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

สาขายอ่ย ของ  

บริษัท เกสร 

ก่อสร้าง 

 

 
 
 2.3  พัฒนาการที่สาํคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
ปี 2549 

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

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

2549 จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียล
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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 จํากดั และบริษัท 

พนาลี เอสเตท จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุเป็นบริษัทละ 

50 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2549 

- บริษัทฯ ได้รับการอนมุติัให้ออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ไม่เกิน 270 วนั) สําหรับขายให้ผู้ลงทนุ โดยมีวงเงินทัง้สิน้ 

1,000 ล้านบาท 

 
ปี 2550 

- - บริษัท ฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,166.7 ล้านบาท เป็น เป็น 2,180.2 ล้านบาท   จากการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WA)  ครัง้ท่ี 2 และ 3 จํานวน 7,104,600 และ 

6,327,800 หน่วย ตามลําดบั 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี

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

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,232.5 

ล้านบาท เป็น 2,224.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550  รวมทัง้ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 2,224.75 ล้าน

บาท เป็น 2,255.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  2550 

- เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหา

แหล่งเงินทนุเพ่ือดําเนินโครงการออกตราสารหนี ้(หุ้นกู้  / ตัว๋เงิน) สําหรับขายให้ผู้ลงทนุทัว่ไปและสถาบนั  โดย

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

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

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

เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2550 และครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี วนัท่ี 9 สงิหาคม 2553 

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

เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2550 และครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2552 

- บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น SBU เพ่ือให้สอดรับกบักลยทุธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 
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-   เม่ือวนัท่ี 12  กนัยายน  2550  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 200 

ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย์ โดยไมมี่การเรียกชําระคา่หุ้นเพิ่มเติม 

 
ปี 2551   

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,180.2 ล้านบาท เป็น 2,191.39 ล้านบาท จากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/

หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA)  ครัง้ท่ี 4 – 5  จํานวน 5,774,500  / 5,441,500 หน่วย  

ตามลําดบั 

- บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลติแผน่คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีขนาดพิเศษ (Special Element) แบบหลอ่กบัท่ี  โดยมี

มลูค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท (ไม่รวมค่าต้นทนุท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน โดยสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกบั

โรงงานแรกและโรงท่ีสอง) ซึ่งโรงงานดงักล่าวได้สร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลิตแล้วเม่ือเดือน มิถนุายน 

2551 โดยมีกําลงัการผลติสงูสดุ 400 ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน 

-  บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั  ได้เรียกชําระหุ้นเพิ่มทนุเตม็มลูคา่ 200 ล้านบาท เม่ือเดือนมิถนุายน 2551 

  
ปี 2552 

   

       - บริษัท ฯ ได้ออกแบรนด์ใหมใ่นอาคารชดุ คือ The Tree, the Plant Citi, และ Be You. 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ให้ขายและออก

ตราสารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing โดยกําหนดวงเงินท่ีออกตราสารหนีด้งักล่าว มีวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,000 

ล้านบาท มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท  และมีอายไุม่เกิน 3 ปี นัน้ โดยวนัท่ี 29 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้น

กู้  วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท อาย ุ3 ปี  ครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือ 29 มกราคม 2555                   

- บริษัท ฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก  2,191.39 ล้านบาท เป็น 2,206.8  ล้านบาท  จากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/

หรือ บริษัทย่อย เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA)  ครัง้ท่ี 6 - 8  จํานวน   5,169,900  / 5,086,500  / และ 

5,161,400 หน่วย ตามลําดบั 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี

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

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก 

2,255.75 ล้านบาท  เป็น 2,224.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23เมษายน 2552    
 
ปี 2553 

    

-    บริษัท ฯ ได้เปล่ียนภาษาองักฤษจาก ช่ือจาก  “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl.”.  

โดยตราเคร่ืองหมายการค้า ก็เปล่ียนแปลงเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้  



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2553 

 

สว่นท่ี 2 หน้า  13 

- บริษัท ฯ มียอดรายได้สงูสดุในผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ หลงัจากการประกาศงบการเงินปี 2552   

- บริษัท ฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในอาคารชดุ เช่น Chapter One, Condolette, Fuse, Urbano  และ แบรนด์แรกใน

ตา่งประเทศ คือ “Coral Ville “ ในประเทศมลัดีฟส์   

- ตามท่ี ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 ในการออกและขายตรา

สารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing ซึง่กําหนดวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายไุม่เกิน 5 ปี นัน้ วนัท่ี 24 มิถนุายน 

พ.ศ. 2553 บริษัท ฯ ได้ออกตราสารหนี ้2 ชดุ รวม 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น อาย ุ3 ปี 1,500 ล้านบาท และ 5 ปี 

1,000 ล้านบาท โดยมีวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   24 มิถนุายน พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2558 

ตามลําดบั 

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ลดทนุ

จดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการ พนักงานและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จํานวน 

17,941,400 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับ

กระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,224.75 ล้านบาท เป็น 2,206.81 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2553    

- ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุ

จดทะเบียนอีกจํานวน 22,000,000 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ย่อย ครัง้ท่ี 3 (PS-WC) และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 2,206.81 ล้านบาท เป็น 2,228.81 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม

2553    

- ในเมือง Hulumale, มลัดีฟส์  หลงับริษัท ฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Housing Development Co. (HDC) 

บริษัท ฯ ได้เปิดขายอาคารชดุขนาดกลาง ช่ือ “Coral Ville” ซึง่ได้รับยอดจอง 93%   

-  ใน Bangalore, India, บริษัท ฯ ได้ซือ้ท่ีดินแห่งแรกได้สําเร็จ ขนาดประมาณ 65 ไร่ หรือ 25 เอเคอร์ โดยได้รับ

ใบอนญุาตประกอบการเรียบร้อยแล้ว จะเปิด Pre-launch ในทาวน์เฮาส์และ บ้านเด่ียวเฟสแรกท่ีเขต Budigere. 

-  ในเมือง Mumbai, อินเดีย  บริษัท ฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั SOHAM  Group of  Companies  เพ่ือร่วม

พฒันาท่ีดิน เพ่ือเปิดขายทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝดท่ีเขต Pimplas, Thane.  

-  ในเมืองไฮฟง, เวียตนาม บริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุในสดัสว่น 85% กบั Hoang Huy Service 

Investment Co.  

-  ตามท่ี ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 ให้ขายและออก

ตราสารหนีต้าม โครงการ Shelf Filing โดยไมจํ่ากดัวงเงินและจํานวนครัง้ท่ีเสนอขาย โดยขออนญุาตเป็น

โครงการไมเ่กิน 5 ปีและ กําหนดวงเงินสงูสดุไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัท 

ฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 5,000 ล้านบาท  แบง่เป็น 3 ปี  3,000 ล้านบาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามลําดบั 
 

 
2.4 ประเภทของผลติภัณฑ์ 
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โครงสร้างธุรกจิ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2  สว่น คือ 
 

1. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
2. ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 
 

โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความ

ชํานาญเท่านัน้นัน่คือธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัและดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ท่ีสะสมมา

เป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเทา่นัน้  
 

1.   ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 3 ประเภท ได้แก่  
 

ทาวน์เฮาส์ / บ้านแฝด บ้านเด่ียว คอนโดมิเนียม 

บ้านพฤกษา ภสัสร ซิตีว้ิลล์ 

เดอะคอนเนค พฤกษาวิลเลจ ไอว่ี 

พฤกษาวิลล์ เดอะแพลนท์ เดอะซ๊ีด 

เดอะแพลนท์ ซิตี ้ พฤกษานารา เดอะ ทรี 

พฤกษาทาวน์ พฤกษาปริู บี ย ู

เออร์บาโนทาวน์เฮาส์  เออร์บาโน คอนโด 

พฤกษานารา  แชปเตอร์วนั 

  คอนโดเลต 

  ฟิวส์ 
   

ตัง้แตปี่ 2536 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  2553 บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 249 โครงการ โดยบริษัทฯ 

มีรายได้หลกัจากการขายบ้าน ในปี 2551, 2552, และ 2553 ,  2552 และ 2551 เป็นจํานวน 12,963, 18,943 , และ 

23,280, 18,943 ล้านบาทและ 12,963 ล้านบาท  ตามลําดบัโดยมีอตัราเติบโตเฉล่ีย 4 ปี   เทา่กบั  4039 %  โดยแยก

ประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้  
 

ประเภทผลติภณัฑ์ 

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม โดยการรับรู้รายได้มีเฉพาะในประเทศไทย 

2550 2551 2552 2553 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บ้านทาวน์เฮาส์ 5,150 57% 7,636 58% 9,729 51% 11,948 51% 

บ้านเด่ียว 3,863 43% 4,869 34% 5,619 30% 7,723 33% 

อาคารชดุ 43 0.4% 564 4% 3,595 19% 3,608 16% 
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รวมรายได้จากการขายบ้าน 9,056 100% 12,963 100% 18,943 100% 23,280 100% 

  
โดยเน้นการพฒันาโครงการทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ 

ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู  ในปี 2553 บริษัท ฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการในตา่งจงัหวดั ได้แก่ นครปฐม 

ชลบรีุ และภเูก็ต   หลงัจากนัน้ บริษัท ฯ มีแผนเปิดโครงการในจงัหวดัอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ขอนแก่น และจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมี

ศกัยภาพ 

 
2.   ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 
 

  ในปี 2553 บริษัท ฯ เร่ิมเปิดขายโครงการท่ีตา่งประเทศ  คือ มลัดีฟส์ เป็นโครงการแรก ตามด้วย เมืองบงักะลอร์ 

ประเทศอินเดีย  

 ทาวน์เฮาส์ / บ้านแฝด / บ้านเด่ียว คอนโดมิเนียม 

ซิลวานา (อินเดีย) - 438 ยนิูต 

-  มลูค่าโครงการทัง้หมด : เทียบเท่าท่ี 1,600 ล้าน

บาท  

-  เปิดขายเฟสแรก ในเดือน พฤศจิกายน มูลค่า 

เทียบเทา่ท่ี 500 ล้านบาท  

-  ณ 31 ธนัวาคม 2553 ได้ยอดจองแล้ว เทียบเท่าท่ี 

128.7 ล้านบาท  

- มีแผนเปิด Grand opening ในเดือนมิถนุายน 

2554  

 

คอรัล วิลล์ (มลัดีฟส์) 

- ร่วมทนุ 80% กบั Housing Development 

Corporation (HDC) 

 

- เปิดขายคอนโดขนาดกลาง 5 ชัน้ ใน  

เมือง ฮลูมูาเล ่มลูคา่ 3,500 ล้านบาท 

- เ ปิดขายเฟสแรก  ในเดือน  กรกฎาคม  

มลูค่า เทียบเท่าท่ี 595 ล้านบาท โดยได้

ยอดจองเทียบเทา่ท่ี 570 ล้านบาท 

- มีแผนเปิดขายเฟส 2 ในไตรมาส 2 ปี 

2554 
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3. การประกอบธุรกจิในแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 

  3.1 บ้านทาวน์เฮาส์ 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

บ้านพฤกษา  เร่ิมเปิดขาย ปี 2553   : 

เดอะคอนเนค เออร์บาโนทาวน์เฮาส์ 

พฤกษาวิลล์ พฤกษานารา (ผสมในโครงการบ้านเด่ียว) 

เดอะแพลนท์ ซิตี ้  ซิลวาน่า (อินเดีย) 

พฤกษาทาวน์ 

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮาส์ 

 

 ตลาดทาวน์เฮ้าส์ มีขนาด 17% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย จากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2554  

  

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการ

ทาวน์เฮาส์ 

2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวน (หลงั) 1 5,374 5,716 6,803  7,651 9,150 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1 4,840.8 5,302.3 7,535.6 9,729 11,948 

จํานวนบ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ

บ้านแฝด ท่ีจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล  2 

15,501 16,367 13,149 10,771  13,827 

สว่นแบง่การตลาด  3 34.7% 34.4% 51.2% 71 %   66%   
 
หมายเหต ุ1.  จํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ และรายได้จากการขายรวม อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด รวมถงึอาคาร

พาณิชย์ และบ้านแฝดท่ีพฒันารวมอยูใ่นโครงการบ้านเด่ียว หรืออาคารชดุ และไมร่วมบ้านเด่ียวท่ีพฒันา

และขายรวมอยู่ในโครงการทาวน์เฮาส์บางโครงการ ยอดโอนบ้านเด่ียวดงักลา่วจะนบัรวมอยู่ในกลุม่บ้าน

เด่ียว 

 2.  ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

 3. คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพิ่มในช่วงเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะ

มีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการขอจดทะเบียนเพิ่มและการโอนกรรมสทิธ์ิไมไ่ด้กระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

 บ้านทาวน์เฮาส์ ถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 51% ของรายรับปี 2553 มีการขยาย

ผลิตภณัฑ์และตราสินค้าใหม่ไปยงักลุ่มลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ มีการเปิดโครงการใหม่ขึน้รองรับความต้องการของ

ลกูค้าเพิ่มในเขตชมุชนด้านในของกรุงเทพและปริมณฑล และสามารถครอบครองสว่นแบง่ทางการตลาดได้เพิ่มขึน้  
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  บริษัทฯ พฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ และรูปแบบบ้านท่ีแตกต่างกนัออกไป   โดยตัง้

ราคาทาวน์เฮาส์ ตัง้แต่ 0.6 ล้านบาท ถึง  4 ล้านบาท ต่อหลงั ตราสินค้าท่ีเพิ่งเปิดขายในปี 2553 คือ เออร์บาโนทาวน์เฮาส์ 

และซิลวานา (อินเดีย) โดยในปี 2552 และ 2553 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 17 และ 44 โครงการ 

ตามลําดบั อีกทัง้เปิดโครงการทาวน์เฮาส์ / บ้านเด่ียวในอินเดีย แห่งแรก ช่ือ “ซิลวานา” การเปิดโครงการเพ่ิมมากใน

ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจาะตลาด เข้าถึงแหลง่ความต้องการและเข้าใจความต้องการของลกูค้าเป็น

อยา่งดี โดยท่ีสว่นแบ่งตลาดของบริษัท ในรูปของหน่วยโอน เป็นอนัดบัหนึ่งหลายปีติดต่อกนัแล้ว  ลา่สดุในปี 2552 - 2553 

บริษัท มีสว่นแบง่ตลาด ~ 60 - 71%  

 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลางท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง และมิใช่เพ่ือ

การเก็งกําไร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้แนวคิด “บ้านสําหรับทกุคน” โดยก่อสร้างให้บ้านมีคณุภาพท่ี

ทดัเทียมและตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของผู้ ซือ้ได้ในราคาท่ีคุ้มคา่  

เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยทัว่ไป บ้านทาวน์เฮาส์

ของบริษัทฯ จะมีราคาขายท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนอยู่ประมาณร้อยละ 15-20 อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ บริหาร

จดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรอบธุรกิจท่ี

ใช้เวลาสัน้กวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน อนัเป็นผลมาจากการบริหารในทกุสว่นงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สภาพการแข่งขนั ถือว่าบริษัท ฯ มีสว่นแบ่งตลาดมากท่ีสดุ คือประมาณ 50 – 70% เพราะบ้านทาวน์เฮาส์ของ

บริษัทฯ  มีราคาขายท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนอยู่ประมาณร้อยละ 15-20  อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ บริหารจดัการ

งานก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรอบธุรกิจท่ีใช้เวลา

สัน้กวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน  

  โดยในปี 2552 บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์ท่ีพฒันาไว้ โดยมีการวิจยัความต้องการลกูค้า

แล้วนํามาปรับปรุงในผลิตภณัฑ์และบริการ ทําให้สว่นแบง่การตลาดสงูถงึประมาณ 60%  ซึง่มีรอบธุรกิจท่ีสัน้ประกอบกบั

มาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีรัฐบาลสนบัสนนุยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอน  คา่จดจํานอง และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีจะ

มีผลไมเ่กินคร่ึงปีแรกของปี 2553 รวมถงึมาตรการกระตุ้นความต้องการท่ีอยูอ่าศยัผา่นนโยบายภาษี เช่น การหกัค่า

ลดหยอ่นซือ้บ้านใหม ่ 300,000 บาทท่ีจะมีผลสิน้สดุไปแล้วเม่ือ 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทจงึมุง่เน้นพฒันาโครงการเพ่ือรับ

สทิธิประโยชน์ดงักลา่ว นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการขยายธุรกิจทาวน์เฮาส์ไปในตลาดบ้านทาวน์เฮาส์ 3 ชัน้และ 2 ชัน้ใน

เมืองชัน้ใน ในระดบัราคา 1.8 – 3.5 ล้านบาท ตอ่หน่วย ภายใต้ตราสนิค้า “เดอะคอนเนค”   

 

แผนการในอนาคต – ทาวน์เฮาส์ 

 

โดยในปี 2553  บริษัทฯ ได้ผลกัดนัการพฒันาทาวน์เฮ้าส์ในตราสินค้าเดิมไปในพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆโดยครอบคลมุ

ทัว่ทัง้กรุงเทพและปริมณฑล เช่น ตราสนิค้าใหม ่เออบาร์โน่ (Urbano) ซึง่เป็นทาวน์เฮ้าส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่ และมีการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเน่ือง เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัภายใต้ช่ือ "พฤกษา นารา" ใน

จงัหวดัอยธุยา, ชลบรีุ, ขอนแก่น  "เดอะคอนเนค" ขยายพืน้ท่ีตลาดใหม่ ๆ  ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ยงั

ไมมี่โครงการดําเนินการอยู ่และ "พฤกษาวิลล์" ขยายธุรกิจไปในตา่งจงัหวดั เช่น ภเูก็ต   
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3.2. บ้านเดี่ยว 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้

 

ภสัสร  พฤกษาแกลเลอร่ี เดอะแพลนท์ พฤกษานารา 

พฤกษาวิลเลจ ซิลวาน่า (อินเดีย) พฤกษาปริู (เร่ิมขาย 2554) 

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเดี่ยว 

ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาด 14% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย จากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2554 

 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยว 2549 2550   2551 2552 2553 

จํานวน (หลงั) 1 1,193 1,331 1,668 1,870 2,416 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 1 3,309.1 3,735.7 4,869.0 5,593 7,723 

จํานวนบ้านเด่ียว ท่ีจดทะเบียนเพิ่มในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 2 
16,700 16,374 13,229 10,309 11,461 

สว่นแบง่การตลาด 3 7.1% 8.5% 12.0 % 18% 21% 
 
หมายเหต ุ 1.  จํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ และรายได้จากการขายข้างต้นไมร่วม อาคารพาณิชย์ หรือบ้านแฝดท่ีมีการ

พฒันาปะปนรวมอยูใ่นโครงการบ้านเด่ียว ยอดขายอาคารพาณิชย์ หรือบ้านแฝดดงักลา่วจะนบัรวมอยูใ่น

กลุม่บ้านทาวน์เฮาส์ 

   2.  ท่ีมาศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

   3.  คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพิ่มในช่วงเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะ

มีความคลาดเคล่ือน  เน่ืองจากการจดทะเบียนเพ่ิม และการโอนกรรมสทิธ์ิ ไมไ่ด้กระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

บริษัทฯ ได้พฒันาสินค้าบ้านเด่ียวภายใต้ตราสินค้า “ พฤกษาวิลเลจ” และ “ภัสสร”  และ “เดอะ แพลนท์” 

โดยในปี 2553 บริษัทได้มีการพฒันากลุ่มบ้านเด่ียวใหม่  ภายใต้ตราสินค้า “พฤกษานารา” ซึ่งเป็นบ้านเด่ียวท่ีบริษัท 

ดําเนินการในตลาดต่างจงัหวดั โดยจงัหวดัแรก คือ พระนครศรีอยธุยา นอกจากนีใ้นปีเดียวกนั บริษัท ฯ ยงัได้มีการพฒันา

บ้านเด่ียวภายใต้ตราสนิค้า  “พฤกษาแกลเลอร่ี” ซึง่เป็นบ้านเด่ียวระดบักลางในเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล  

โดยในปี 2552 และ 2553 ท่ีผ่านมา บริษัท ฯ เปิดโครงการบ้านเด่ียว 12 และ 15 โครงการ ตามลําดบั จากการ

ผลกัดนัตลาดบ้านเด่ียวของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา ทําให้บริษัท ฯ มีส่วนแบ่งตลาดในบ้านเด่ียวสงูขึน้มาก  

โดยในปี 2548 บริษัท ฯ มีสว่นแบ่งการตลาดเพียง 4% และในปี 2553 บริษัท ฯ มีสว่นแบ่งสงูขึน้เป็น  21% โดยใช้เวลาเพียง 

5 – 6 ปีเทา่นัน้ 
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แผนการในอนาคต – บ้านเดี่ยว 

 จากความสําเร็จในอย่างสงูในรอบหลายปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ในตลาดบ้านเด่ียว ประกอบกบัความ

พร้อมในทกุด้านในการพฒันาบ้านเด่ียวของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนได้จากส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ท่ีมีสงูถึงประมาณ 

21% ในปี 2553  ทําให้บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะพฒันาโครงการบ้านเด่ียวในตลาดบนมากขึน้ เพ่ือเพิ่มสว่นแบ่งการตลาดใน

บ้านเด่ียว โดยจะพบกบัตราสนิค้าใหมข่องบ้านเด่ียวระดบับนในอนาคตอนัใกล้นี ้

  

3.3 อาคารชุด (Condominium) 
 
โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 
ซิตีว้ิลล์ เดอะ ทรี เออร์บาโน คอนโด 

ไอว่ี คอนโดเลต แชปเตอร์วนั 

เดอะซ๊ีด ฟิวส์ คอรัล วิลล์ (มลัดีฟส์) 

บี ย ู   

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 

 ตลาดอาคารชุด มีขนาด 69% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย จากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2554 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการอาคารชุด 2550 2551 2552 2553 

จํานวน (หลงั)  1 27 421 1,728 1,283 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1 17 563.9 3,607 3,608 

จํานวนอาคารชดุ ท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล  2 

 

16,229 29,681 46,452 57,167 

สว่นแบง่การตลาด  2 0.26% 1.7% 3.7% 2.2% 
 
หมายเหต ุ  1.  ท่ีมาศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์  

2.  คํานวณจากจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสทิธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพิ่มในช่วงเวลาเดียวกนั ซึง่อาจจะ

มีความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากการจดทะเบียนเพิ่ม และการโอนกรรมสทิธ์ิ ไมไ่ด้กระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ในปี 2550 มีการเปล่ียนแปลงของความต้องการท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างรวดเร็ว ประกอบกบั

ระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทําให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 

ในช่วงปี 2550 สงูมาก บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ และองค์กรรองรับความต้องการดงักล่าว ทําให้บริษัทฯ ประสบ

ความสําเร็จ และสามารถเข้าตลาดอาคารชดุในฐานะผู้ นําตลาดรายหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  โดยบริษัทฯ มีตราสินค้าโครงการ
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อาคารชดุในปี 2550 คือ “ไอว่ี” “เดอะซ๊ีด” และ “ซิตีว้ิลล์” โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ทําการพฒันา เพ่ือรองรับรูปแบบการ

อยูอ่าศยัภายใต้อาคารชดุรูปแบบใหม ่และการรุก และขยายตลาดอยา่งตอ่เน่ือง  

โดยในปี 2552 และ 2553 บริษัท ฯ ได้เปิดขายคอนโดมิเนียม 5  และ  11 โครงการในประเทศ ตามลําดบั  และ 

เร่ิมเปิดโครงการแรกในตา่งประเทศ คือ มลัดีฟส์ เม่ือไตรมาส 2 ปี 2553 

โดยในปี 2552 ในตลาดอาคารชดุของบริษัทฯ มีการพฒันาตลาดใหม่ๆ โดยเร่ิมจากการพฒันารูปแบบโครงการ

ภายใต้ตราสินค้า “เดอะซ๊ีด ธีม”   (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชดุ ไม่ว่าจะเป็น เดอะซ๊ีด มซ่ีู สขุมุวิท 26

และ เดอะซ๊ีด เมมโมร่ีสยาม ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชดุได้อย่างน่าประทบัใจ          

โดยสะท้อนจากการสามารถปิดการขายได้อยา่งรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาโครงการอาคารชดุ เพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการลงทนุท่ีอยู่

อาศยัระดบัลา่งถงึปานกลางในระดบัราคาไมเ่กิน 1,000,000 บาท และขนาดพืน้ท่ีใช้สอยไมต่ํ่ากวา่ 28 ตารางเมตร  

โดยในปี 2552 บริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาดอาคารชุด BOI   ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี”  โดยเร่ิม

โครงการแรกคือ เดอะทรี ลาดพร้าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้าอย่างดีและปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว  ตามด้วยตรา

สนิค้า บี ย ู

ตอ่มาในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชดุอยา่งมาก และตอ่เน่ืองไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ีบริษัทฯ

ประสบความสําเร็จ โดยจะเหน็รูปแบบธุรกิจใหม ่ๆ ในตลาดอาคารชดุของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมสําหรับตลาด

ระดบักลางถงึระดบัลา่ง หรือตลาดอาคารชดุ BOI   

ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่คือ  คอนโดเลต (Condolette), แชปเตอร์วนั  , ฟิวส์ , เออบาร์โน่ 

คอนโดมิเนียม และ คอรัล วิลล์ ในมลัดีฟส์ 

จากความสําเร็จดงักล่าวข้างต้น ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4  ปี ท่ีผ่านมาทําให้บริษัทฯ สามารถผลกัดนัส่วนแบ่ง

การตลาดของบริษัทฯ ในการจองอาคารชดุได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัท ฯ มียอดจองสงูสดุ (12,910 ล้านบาท) 

ในอตุสาหกรรมแล้ว 

 

แผนการในอนาคต – อาคารชุด 

             สําหรับตลาดในประเทศ บริษัท ฯ มีแผนเปิดแบรนด์ใหม่อีก ในปี 2554  ส่วนตลาดต่างประเทศ  บริษัท ฯ มีแผน

จะเปิดโครงการอาคารชุดเพิ่มในมลัดีฟส์ ภายใต้ตราสินค้า “คอรัล รีฟ”  , เวียตนาม, อินเดีย ในเขตหรือตลาดท่ีมีความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจ  

 

3.4  โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2553 

ประกอบด้วย 132 โครงการ  

แบ่งเป็น มูลค่าทัง้หมด  ขายได้แล้ว  และยังไม่ขาย ดังนี ้
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  ทัง้โครงการ ขายได้แล้ว ยังไม่ขาย 

ช่ือโครงการ 
จาํนวน
โครงการ 

  
(ยูนิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

  
(ยูนิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

  
(ยูนิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ท ัง้หมด 132 56,196 113,752 33,123 64,657 23,073 49,095 

ภสัสร 7 2,615 10,667 1,515 6,450 1,100 4,217 

เดอะ แพลนท ์ 6 1,227 5,113 969 4,059 258 1,054 

พฤกษา วลิเลจ 19 5,453 14,323 2,584 6,592 2,869 7,731 

พฤกษาเกลลอรี ่ 1 230 685 5 17 225 668 

พฤกษาทาวน ์ 10 2,446 5,171 912 1,850 1,534 3,321 

เดอะคอนเนค 10 3,978 8,429 1728 3,346 2250 5,083 

พฤกษาวลิล ์ 26 8,072 12,667 4,824 7,463 3,248 5,204 

บา้นพฤกษา 28 18,196 19,549 11604 11,581 6592 7,968 

ไอวี ่ 4 1,919 7,072 1,760 5,986 159 1,086 

เดอะทร ี 3 2,094 3,282 1870 2,842 224 440 

เดอะซีด๊ 7 2,162 7,386 1,898 6,411 264 975 

แชปเตอร ์วนั 1 2,404 4,214 820 1,501 1584 2,713 

คอนโดเลต 3 888 2,564 696 1,724 192 839 

บยี ู 1 374 373 373 372 1 1 

ฟิวส ์ 2 1,776 3,845 917 2,174 859 1,671 

เออรบ์าโน ่ 2 804 3,242 466 1,666 338 1,576 

ซลิวานา่ (บงักะลอร ์

อนิเดยี) 1 
438 1,668 20 81 418 1,587 

คอรลัวลิล ์(มลัดฟ์ี) 1 1,120 3,502 162 542 958 2,960 

 

3.5 การบริหารการผลติ  

• วตัถดิุบท่ีใช้ส่วนใหญ่ คือปนูซีเมนส์ หิน เหลก็ ซึ่งหาซือ้ได้จากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 

2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ

อาจสัน้กวา่ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทฯ มีต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีคงท่ีได้ตลอดทัง้ปี 

• สว่นผู้ รับเหมาแรงงาน มีจํานวนอยูใ่นระบบของบริษัทฯ ประมาณ  2,500 ราย   

 

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

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งจะทําหน้าท่ีดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป

ตามแผนและรูปแบบท่ีกําหนด นอกจากนี ้ยงัทําหน้าท่ีดแูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณท่ีกําหนด 

รวมทัง้ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝ่ายควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพของบ้านแต่ละหลงัท่ีสร้าง

เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายงานสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งทําหน้าท่ีสนบัสนุนทัง้ใน

สว่นของบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักลา่วได้แก่ 

• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมา ซึ่งจะทําหน้าท่ีหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและแรงงานเพ่ือช่วยในการ

ก่อสร้างตามจํานวนท่ีต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทําหน้าท่ีในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ

ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าท่ีออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการ ซึ่งจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบท่ีอยู่อาศยัในโครงการ

ตา่ง ๆ 

• ฝ่ายจดัซือ้ ซึง่จะทําหน้าท่ีจดัซือ้วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง  
 

การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกบัฝ่าย

พฒันาโครงการเพ่ือกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีต้องการจะสร้างในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลงัจากนัน้ ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก

ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักล่าว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเห็นว่าแบบโครงบ้าน ท่ีออกแบบ

โดยสถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในสว่นท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือให้ 

แบบบ้านมีความสมบรูณ์ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีสายการผลิต

มากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดโครงการ บริษัทฯ จะส่งพนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงาน

ก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วยผู้ จัดการโครงการเป็นผู้ ดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างเพ่ือเข้าทํางานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น งานฐานราก 

งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่าย

ควบคุมคุณภาพจะเข้าตรวจสอบคุณภาพของบ้านเป็นระยะ ๆ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพเม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จ 

สมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
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บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการอ่ืน แต่มีคณุภาพเทียบเท่ากนัและมีพืน้ท่ี

ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกันท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการท่ี

บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตท่ีุสําคญัอีกประการหนึ่ง 

อนัได้แก่การท่ีบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยดัต้นทนุและค่าแรงงาน 

รวมถึงชิน้งานท่ีได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกั แบบหล่อ

ในท่ีสําหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกัซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี

บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-in situ Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหล่อในท่ีนีจ้ากประเทศฝร่ังเศสโดยระบบนีจ้ะใช้ผนงั

เป็นตวัรับนํา้หนกัแทนเสาและคาน จงึลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตัง้แบบเหลก็เพ่ือ

หลอ่ผนงั ณ จดุก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหลก็ผกูมาใสใ่นแบบเหลก็และเทปนูลงไปจากนัน้ถอกแบบเหลก็ออกก็จะได้ผนงัรับ

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

ก่อสร้างบ้านเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ จึงนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้ โดยขัน้ตอนการ

ก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนงั และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกนั หลงัจากนัน้จึงผกูเหล็ก

โครงสร้างและทําการเทคอนกรีตพร้อมกันทัง้ผนังชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจึงสร้างผนังชัน้ต่อไปและติดตัง้    

โครงหลงัคาให้ได้งานภายนอกท่ีสมบูรณ์ในระยะเวลาท่ีสัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ยงัได้งานท่ีมี

คณุภาพมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง หรือพืน้ผิวท่ีเรียบสวยงาม ทัง้นี ้เทคโนโลยีแบบอโุมงค์จะใช้เวลาการ

ก่อสร้างตัง้แต่ต้นจนจบทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วนั ซึง่นบัว่ารวดเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไป ซึง่จะ

ใช้เวลาประมาณ 180 วนั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อ ๆ มา

จนถงึปัจจบุนั นอกจากเทคโนโลยีชนิดนีจ้ะใช้สําหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว เทคโนโลยีชนิดนีย้งัสามารถใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารชดุท่ีมีความสงูประมาณ 8 ชัน้ได้อีกด้วย 

 

ทัง้นี ้จดุเดน่ของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้

 

1) โครงสร้างมีความมัน่คงแข็งแรง เน่ืองจากเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มีความทนทานกว่าผนงัก่ออิฐฉาบ

ปนูในระบบธรรมดา  

2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกว่าเน่ืองจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ี

แน่นอน 

3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่า เน่ืองจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างท่ีไม่จําเป็นออกไป 

ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างตอ่หน่วยน้อยกวา่การก่อสร้างแบบทัว่ไป  
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4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แตล่ะหลงัมีรูปแบบท่ีเหมือนกนั 

5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมือในการทํางาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการก่อสร้าง 

6) ลดขัน้ตอนการก่ออิฐ และฉาบปนูสําหรับผนงั นอกจากนี ้ยงัลดขัน้ตอนการก่อเสาและคาน 

7) ลดขยะท่ีเกิดจากการทํางาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสญูเสีย

วสัดโุดยไมจํ่าเป็น อีกทัง้ยงัช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication)โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.1.2- บ้านเด่ียว 

นอกจากบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และ

เสาโชว์สําเร็จรูปสําหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ (พฤกษาวลิล์ และ เดอะคอนเนค)  

ดงันัน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้เป็นในปริมาณมาก (Mass Production) เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตลาด  ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการ

ประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) 

  

3.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

  

การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างของโครงการ

บ้านทาวน์เฮาส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน

ทาวน์เฮาส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคมุดแูลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ

และจะวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนท่ีบริษัทฯ เหน็สมควรในแตล่ะโครงการ 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication)ในระยะแรก

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้าง

ผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆว่า  Precast มาใช้ โดยการหลอ่ผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกัจะ

กระทําในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักล่าวจากประเทศเยอรมนั ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อนัเป็นระบบการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศไทย และได้ใช้เทคโนโลยี         

การก่อสร้างชนิดนีสํ้าหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เน่ืองจากบ้านเด่ียวจะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย  โดยบ้านหลงั

หนึ่งจะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้ เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน จากนัน้

จงึขนถ่ายชิน้งานมาประกอบท่ีสถานท่ีตัง้บ้านแตล่ะหลงั  

 ทัง้นี ้จดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทํานองเดียวกบัจดุเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน

ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีแล้วยงัมีจดุเดน่อ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ซึง่รวมถึง การท่ีไม่ต้องเสียพืน้ท่ีคานเสาทํา

ให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถงึมีความต้านทานการซมึนํา้สงูด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักลา่วต้องการการบํารุงรักษาท่ีต่ําเน่ืองจากเป็นโครงสร้าง

สําเร็จและทําให้ผู้อยูอ่าศยัเสียคา่เบีย้ประกนัภยัต่ํา เน่ืองจากบ้านท่ีสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความสามารถ
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ในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน ระบบนีพ้ฤกษาได้ศึกษาและพฒันาร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถ

ต้านทานแรงท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวได้ถงึระดบั 6 ริกเตอร์ 

บ้านท่ีก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75 – 90 วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย

วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วนั อย่างไรก็ดี การท่ีบริษัทฯ นําเทคโนโลยีการก่อสร้าง แบบนี ้

มาใช้ในระยะแรก จะเป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง และเน่ืองจากชิน้งานท่ีผลิตได้ในระยะแรกไม่

สามารถผลิตได้ทัง้หมด ดงันัน้ การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรกจึงมีการใช้ชิน้งานท่ีผลิตได้จากการใช้ เทคโนโลยี 

แบบนี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภสัสร 11 ซึง่บริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้าง

แบบทัว่ไปทัง้โครงการ) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการ

ผลิตชิน้ส่วน ซึ่งโรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547 แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดงักล่าวมีกําลงัการผลิตชิน้ส่วน

สําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสูงสุดจํานวน 3,600 หลงัต่อปี โรงงานดังกล่าวได้เร่ิมดําเนินการผลิตชิน้ส่วนแล้วโดยใน

ปัจจบุนั   บริษัททําการปรับปรุงกําลงัการผลิต จากเดิม 60% ของการผลิตสงูสดุเป็น 80% ของกําลงัการผลิตสงูสดุ แล้ว

เสร็จในเดือนมิถนุายน 2549  

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลติรัว้และเสาสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Batterry Mold  เพ่ือใช้ ผลิต

รัว้และเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคมุด้วยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอดแบบเหล็กให้

ประกบและห่างออกจากกัน หลงัจากท่ีแบบเหล็กประกบกันโดยมีระยะห่างตามท่ีต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบ

เหลก็ หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหลก็ออก เพ่ือนํารัว้และเสาสําเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักลา่วมีกําลงั

การผลิตสูงสุดสําหรับบ้านจํานวน 12 หลังต่อวัน   ปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรัว้บ้าน รัว้

โครงการ ของโครงการบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ รวมถงึ เสาโชว์ และ Parapet  ของทาวน์เฮาส์ อีกด้วย 

ในปี 2550  ทางบริษัทได้เข้ามาบกุตลาด Condominium ทางผู้บริหารระดบัสงูจึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน 

PCF3 เพ่ือผลิตชิน้สว่นผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนงัภายในและโครงสร้างหลกัยงัเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม  

ตอ่มาในปี 2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast จงึได้มีการดดัแปลงโรงงาน PCF3 เพ่ือผลิตพืน้ Pre-stress  

รองรับแผนความต้องการ        

 ในปี 2553 ทางบริษัท ฯ ปรับปรุงโรงงาน PCF3 การก่อสร้างโรงงานเพิ่ม 2 โรงงานคือ PCF 4 และ 5   โรงงาน 

PCF 4 เป็นโรงงานสําหรับผลติ ชิน้งานคอนโดมิเนียม และหน้ากากทาวน์เฮ้าส์ เร่ิมก่อสร้าง เดือน เมษายน 2553 แล้วเสร็จ 

เดือน ธนัวาคม 2553 และได้ก่อสร้างโรงงาน PCF 5 สําหรับผลติชิน้สว่นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป( Precast Wall 

Element ) โดยเป็นโรงงานประเภท Carousel Plant โรงงานท่ี  2 การก่อสร้างหลกัๆรวมถงึการติดตัง้เคร่ืองจกัรเร่ิมก่อสร้าง

เดือนพฤษภาคม  2553 แล้วเสร็จต้นธนัวาคม  และทดลองผลติชิน้งานแรกเพ่ือเร่ิมการทดสอบเคร่ืองจกัรตัง้แต ่15 ธ.ค. 

โรงงานจะใช้เวลาในการปรับแต่งเคร่ืองจกัรตามแผนอีก 2 เดือน  กําลงัการผลติบ้านตามท่ีสามารถปฏิบติัจริงได้จริง คือ 

126,000  ตร.ม. (gross area) หรือบ้าน 430 หลงั 
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ตารางสรุปย่อโรงงานเดมิ และใหม่ 

 

โรงงาน ระบบการผลติ ผลติภณัฑ์ กําลงัการผลิตตาม

คณุสมบติัของ

เคร่ืองจกัร (Name 

Plate Capacity)  /

เดือน 

กําลงัการผลิตท่ี

สามารถปฏิบติัจริง 

(Expected 

 Capacity)  /เดือน 

PCF1 

 (Carrousel I) 

Semi Automated 

Carrousel System 

Wall House (ผนงั

บ้าน) 

  

88,000  ตร.ม.

(gross area) หรือ

บ้าน 300 หลงั  

76,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 260 หลงั  

PCF2 

(Fence Factory) 

(ทํารัว้) 

Fixed  Mould 

System (แบบหลอ่

ตายตวั) 

-Fence House 

& Townhouse 

(รัว้บ้าน) 

3,000 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 1,400 หลงั  

2,600 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 1,200 หลงั 

PCF3          

(Slab & Special 

Element Factory) 

(พืน้และ

สว่นประกอบบ้าน) 

Fixed Mould 

System (แบบหลอ่

ตายตวั) 

-Slab & Special 

Element House 

(พื น้และชิ น้ส่วน

บ้าน) 

5,600  ลบ.ม. 

 หรือบ้าน 800 หลงั  

4,800 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 690 หลงั  

PCF4 

(Condo & 

Façade   Factory) 

(อาคารชดุและสว่น

นอกอาคาร) 

Fixed Mould 

System (แบบหลอ่

ตายตวั) 

-Wall Condo

(ผนงัอาคารชดุ) 

 

 

-Townhouse 

Façade 

(หน้ากากบ้าน) 

20,000 ตร.ม. 

400 ยนิูต/เดือน 

2,400 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 1,100 หลงั  

16,000 ตร.ม. 

320 ยนิูต/เดือน 

2,000 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 900 หลงั 

PCF5 

 (Carrousel II) 

Fully Automated 

Carrousel System 

Wall House 

(ผนงับ้าน) 

146,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 500 หลงั  

126,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 430 หลงั  

 

3.6 การบริหารการตลาด 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลติภัณฑ์ 

 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้
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กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ มีการขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในปี 2550 ให้ครอบคลมุโดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็น

ผู้ นําในตลาดกลาง-ล่าง ในทุกผลิตภณัฑ์ ในพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศนูย์กลางธุรกิจ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัไมห่ยดุยัง้ในการแสวงหาเทคโนโลยีการสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้สนองความต้องการของผู้ ซือ้บ้าน

อยู่เสมอ ซึ่งส่วนหนึ่งทําให้สามารถสร้างท่ีอยู่อาศยัได้รวดเร็ว มีคณุภาพและส่งมอบให้กบัลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ใช้วิธีการบริหารสนิค้าคงเหลือ (Inventory Management) เพ่ือบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้อง

กบัยอดขายท่ีอยูอ่าศยัอีกด้วย  

กลยทุธ์ดา้นราคา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงช่องว่างในตลาดท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดท่ีอยู่อาศยัราคาไม่

สงู ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นตลาดท่ีอยู่อาศยัระดบันี ้บริษัทฯ มีต้นทนุการสร้าง

บ้านท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ 

ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว 

ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาขายได้ต่ํากว่าผู้ประกอบการทัว่ไปประมาณร้อยละ 10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์ 

และบ้านเด่ียว นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลกัในการสร้างบ้านสําหรับผู้ มีรายได้ต่ําเพ่ือช่วยเหลือสังคม  

บริษัทฯ จึงเป็นผู้ประกอบการหลกัในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับบ้านราคาไมเ่กิน 1,200,000 บาท 

 

กลยทุธ์ด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์   บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุงานขาย โดย 

1) การโฆษณาตามส่ือตา่ง  ๆ ในรายการวิทย ุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 

2) การโฆษณาในรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  

3) การออกบธูตา่ง ๆ  

4) มีการโฆษณาผา่นป้ายโฆษณา (Billboard) เพ่ือโฆษณาโครงการของบริษัทฯ ในพืน้ท่ี 

5) Brand-Building   ให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนในวงกว้าง โดยการเข้าเป็นผู้สนบัสนนุในรายการต่าง ๆ เช่น 

รายการแฟนพนัธุ์แท้ เป็นต้น หรือโดยการนําระบบการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relations Management) 

มาใช้ เช่น การจดัให้มีการมอบทนุการศึกษาแก่บุตร ธิดาของผู้อาศยัในโครงการต่าง ๆ การจดัหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออก

ให้บริการแก่ ผู้อาศัยในโครงการต่าง ๆ เพ่ือตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ การจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ใน

โครงการ เป็นต้น 

6) ผา่นระบบ โทรศพัท์ มือถือ 

7) ผา่นระบบ Internet เช่น website ของบริษัทเอง www.pruksa.com หรือผา่น www.facebook.com เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ด้านการจําหน่าย บริษัทฯ มีการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการขายตรงผ่านสํานักงานขายของ  

บริษัทฯ เองเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัมีการเสนอขายบ้านผา่นงานมหกรรมบ้านและท่ีอยู่อาศยัอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

มีการส่งเสริมการขายสําหรับโครงการท่ีจะเปิดขายใหม่เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ หลายวิธี เช่น โครงการ 

“Member gets member” โดยลกูค้าท่ีสามารถแนะนําลกูค้ารายใหม่ให้กบับริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะนํา ซึ่งในปัจจุบนั 

บริษัทฯ มีฐานลกูค้ามากกวา่ 80,000 ครัวเรือน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนการท่ีจะขยายหน่วยธุรกิจ เพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจรองรับ และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถงึการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้ากวา่ 66,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว 
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 3.7 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ – ในทุกผลติภัณฑ์ 

 

   3.7.1.  การจัดซือ้ที่ดนิ 

 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปล่า (Land Bank) ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจท่ีจะดําเนินการ

ก่อสร้างและพฒันาท่ีดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาด และ

สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดําเนินโครงการ หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซือ้ท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซือ้ท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินหรือนายหน้าขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดําเนินการ

พฒันาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาด เพ่ือให้แน่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ี

ไมแ่พงเกินไป 

 

   3.7.2  วัสดุก่อสร้าง  

 

 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ด้วยตวัเอง บริษัทฯ จึงเป็นผู้ ดําเนินการจดัซือ้

วสัดกุ่อสร้างเอง โดยหลงัจากท่ีฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องการใช้ในโครงการต่าง ๆ แล้ว โดยส่วน

ใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดําเนินการติดต่อกบัผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพ่ือตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างท่ีจะซือ้ 

โดยปกติ บริษัทฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสงู เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้วสัดกุ่อสร้างในปริมาณท่ีมาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลง

ปริมาณของวสัดกุ่อสร้างและราคากบัผู้ผลิตได้แล้ว บริษัทฯ จะสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลิตเพ่ือให้ดําเนินการ

สง่วสัดกุ่อสร้างไปยงัโครงการต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วง

เวลาระหว่าง 15 – 90 วนั นอกจากนี ้นับตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงด้านวสัดุก่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหล็ก, กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลู และตก

ลงราคาในระยะยาว เช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึง่ทําให้บริษัทฯลดความเส่ียงในเร่ืองของความผนัผวนในราคา    และการท่ี

บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณท่ีต้องการ และไม่เคย

มีปัญหาการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้พึง่พาผู้ จําหน่ายวสัดกุ่อสร้างรายใดรายหนึง่เป็นพิเศษ 

 

3.7.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้

ด้วยตวัเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเองโดยจะแบง่งานออกเป็นสว่น ๆ เช่น งานฐานราก งาน

ปนู งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะด้านเพ่ือรับผิดชอบงานดังกล่าว และ จะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  อันได้แก่ 

วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 อย่างไรก็ดี เพ่ือการบริหารจัดการกําลงัการก่อสร้าง บริษัท ฯ ได้เร่ิมว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการ

สร้างอาคารชดุ โดยเร่ิมจาก โครงการ “ไอว่ี ทองหลอ่”  
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3.7.4.  เทคโนโลยีการผลติ 

 

 บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ   เช่น ระบบ

โครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology   เพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ้าน

ทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้  

ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้  เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication)  ซึ่งคือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

หรือ  Precast มาใช้  ซึง่แผน่ Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแตง่ของอาคารชดุได้ด้วย 

 

3.7.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่าง ๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจพระราชบญัญติัสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้บริษัทท่ีมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศยัหรือเพ่ือประกอบการ

พาณิชย์ในขนาดท่ีดินแปลงยอ่ยตัง้แต ่500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจดัทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรท่ีดิน และก่อน

เร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดงักล่าวต่อสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่ในสว่นนี ้

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยรายงานดงักลา่วได้

จดัทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

นอกจากนี ้ในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงโครงการบ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสิ่ง

ท่ีสําคญั ได้แก่ ระบบบําบดันํา้เสีย บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบบําบดันํา้เสียสําหรับบ้านแต่ละหลงั และระบบบําบดันํา้เสีย

สว่นกลาง เพ่ือมิให้สง่ผลกระทบตอ่แหลง่นํา้สาธารณะ  

    ในสว่นของโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยูภ่ายใต้การ

ควบคมุของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของ

เสีย มลพิษหรือสิง่ใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีการ

กําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อมเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการด้วย

ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลติ

คอนกรีตจะถกูควบคมุให้ไหลไปท่ีบอ่ตกตะกอน จากนัน้จะคดัแยกหินและทราย นํากลบัไปใช้ สว่นนํา้ก็นํากลบัไปใช้ในการ

ผลติไม่มีการปลอ่ยนํา้เสียสูช่มุชนหรือลํารางสาธารณะ (ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศ ได้จดัให้มีการสเปรย์พ่นนํา้ท่ี

บริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหิน ทรายเข้ากองสตอ็กตลอดจนสเปรย์นํา้ขณะชกัลากหิน ทราย เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการ

ผสมคอนกรีต เพ่ือมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชมุชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี ้ในกระบวนการผลติยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ น

ตลอดจนมีเคร่ืองขดัทําความสะอาดพืน้เพ่ือลดฝุ่ นตกค้างในอาคาร สําหรับพืน้ท่ีถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการ

ฉีดพรมนํา้ก่อนทําการกวาดถนนเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง เสียงจากการผลิตสว่น

ใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองอดัคอนกรีต โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ี

เกิดขึน้จากการผลติ และตอ่มาได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองอดัคอนกรีตแบบใหมโ่ดยใช้ระบบเขยา่ ( Shaking System) แทนระบบ
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เดิมท่ีเป็นระบบสัน่ (Vibrating system) ซึง่สามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อยา่งมาก นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการ

ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง ทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี 

 

3.8 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – บ้านทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 1) โครงการในเขต 1 ประกอบด้วย 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ สมทุรปราการ สมทุรสาคร ปทมุธานี นนทบรีุและนครปฐม 

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

สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    
                 3)  โครงการในเขต 3 ได้แก่ จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเหลือและนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

สําหรับปี 2552 และ 2553 บริษัท ฯ มีสดัสว่นรายได้ท่ีมาจากการได้รับการสง่เสริมจาก คณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุ (BOI) คิดเป็น 8%  และ 15% ตามลําดบั จากรายได้การขายอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.9  แนวโน้มสภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

  เศรษฐกิจโลกในปี 2553 และ 2554 มีแนวโน้มขยายตวัประมาณร้อยละ 4.3 และ 3.8 ตามลําดบั โดยปัจจยั

สําคญัท่ีทําให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง คือ การปรับนโยบายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ การใช้

มาตรการการคลงัแบบหดตวัในยโุรปเพ่ือแก้ไขปัญหาหนีส้าธารณะ และการปรับตวัของดลุการค้าอนัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงคา่เงิน ประกอบกบัอปุสงค์ในประเทศและการสะสมสนิค้าคงคลงัรอบใหมเ่พ่ือรองรับการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ

โลก  

ในปี 2554 คาดวา่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตวัลง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยโูรโซน ญ่ีปุ่ น และจีนขยายตวั

ร้อยละ 2.2, 1.4, 1.3 และ 9.0 ตามลําดบั ขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศอตุสาหกรรมใหม ่ได้แก่ สงิคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวนั 

ฮ่องกง จะขยายตวัร้อยละ 4.8, 4.0, 4.2 และ 4.5 ตามลําดบั สว่นประเทศอินเดีย ท่ีมีการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึน้จะ

ขยายตวัร้อยละ 8.3 และกลุม่ประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะขยายตวัท่ีร้อยละ 4.9,6.1 และ 

6.4 ตามลําดบั สว่นประเทศกลุม่ยโูรคาดอตัราการขยายตวัโดยรวมจะชะลอตวัลงอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากปัญหาการหดตวั
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ทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากปัญหา สภาพคลอ่งและหนีส้าธารณะท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยประเทศท่ีจะมีบทบาทสําคญัในการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจหลงัภาวะฟืน้ตวัคือประเทศกลุม่เอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน และประเทศอินเดีย  

สถานะอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ําในสหรัฐอเมริกาและยโุรปจะสง่ผลให้นกัลงทนุโดยเฉพาะนกัลงทนุประเภทสถาบนัมี

แนวโน้มจะกระจายการลงทนุไปยงัภมิูภาคอ่ืนเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะประเทศกําลงัพฒันาท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ทําให้

แนวโน้มของการใช้มาตรการควบคมุการไหลเข้าของเงินทนุในประเทศกําลงัพฒันามีความจําเป็น ร่วมกบัการกระตุ้นอปุ

สงค์ในประเทศโดยการกระตุ้นให้มีการเปล่ียนสภาพเงินออมไปเป็นการลงทนุให้มากขึน้ เพ่ือลดปัญหาเงินเฟ้อท่ีอาจเป็น

ปัญหาได้ในระยะสัน้  ซึง่เร่ิมเหน็สญัญาณดงักลา่วในปี 2553 และมีความเป็นไปได้ท่ีจะตอ่เน่ืองในปี 2554 

เศรษฐกิจโลกกําลงัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ โดยกลุม่แรก คือ กลุม่ประเทศตลาดเกิดใหมโ่ดยเฉพาะเอเชียท่ีมีอตัรา

การขยายตวัในอตัราท่ีสงู  เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุในบาง

ประเทศเหลา่นี ้กลุม่ท่ีสอง คือ กลุม่สหรัฐและยโุรป ท่ียงัต้องแก้ไขวิกฤติและผลพวงของปัญหาจากวิกฤติสภาพคลอ่งของ

สถาบนัการเงิน มาสูปั่ญหาหนีเ้สียภาคเอกชน ปัญหาสถาบนัการเงินล้ม และ ปัญหาการคลงั 

 

ตารางเศรษฐกิจกลุม่ประเทศท่ีสําคญัและกลุม่ประเทศท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2554 แม้จะขยายตวัดีขึน้จากการบริโภคภายในประเทศ การสะสมสนิค้าคงคลงั 

การใช้จ่ายในภาครัฐ และการสง่ออกท่ีขยายตวัดีขึน้ แตส่หรัฐฯ ยงัอยูใ่นช่วงปรับตวัจากการขาดดลุบญัชีเดินสะพดั และ

การขาดดลุงบประมาณ  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและธนาคารกลางท่ียงัคงมีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจน

ปัญหาการวา่งงานท่ีอยูใ่นระดบัสงูจะสง่ผลให้อปุสงค์ภาคเอกชนลดลง (Demand from consumer side) ทําให้การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจไมส่งูมากนกั 

 เศรษฐกิจจีน และอินเดีย มีแนวโน้มชะลอตวัเลก็น้อย จากปี 2553 โดยท่ี จีน รัฐบาลพยายามสง่สญัญาณการลด

ความร้อนแรงทางเศรษฐกิจโดยลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถงึการเพิ่มการควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ืออสงัหาริมทรัพย์

ลง เน่ืองจากยงัมีปัจจยัเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ ขณะท่ี อินเดีย มีการบริโภคท่ีปรับตวัสงูขึน้ และอตัราเงิน

เฟ้อปรับตวัสงูขึน้มากทําให้ RBI (Reserve Bank of India) ธนาคารกลางของอินเดียได้สง่สญัญาณการปรับอตัราดอกเบีย้

เพิ่มขึน้ในรอบปี 2553 ท่ีผา่นมาหลายครัง้  

 แนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี 2554 อตัราการขยายตวัของการสง่ออกลดความร้อนแรงลงแต่

ยงัคงขยายตวัได้ในระดบัสงู พร้อมกบัการเติบโตของการลงทนุและการบริโภคภายในประเทศ โดยมีแรงกดดนัเงินเฟ้อ การ

แข็งคา่ของเงินสกลุท้องถ่ินเม่ือเทียบกบัสกลุตา่งประเทศโดยเฉพาะกลุม่ประเทศท่ีไหลเข้ามาจากประเทศยโุรป และสหรัฐ 

และ ความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหลี เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญั 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553F 2554F ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553F 2554F

จีน 10.1 10.4 11.6 13.0 9.5 8.7 10.0 9.0 จีน 3.9 1.8 1.4 4.7 5.9 -0.6 3.1 2.3

อเมริกา 3.5 3.0 2.6 2.1 0.4 -2.4 3.1 2.2 อเมริกา 2.6 3.3 3.2 2.8 3.8 -0.3 2.1 1.7

อินเดีย 7.8 9.2 9.8 9.3 7.3 5.6 8.7 8.3 อินเดีย 3.7 4.2 6.1 6.3 8.3 10.8 13.1 5.5

เวยีดนาม 7.7 8.4 8.2 8.4 6.1 5.3 6.8 6.4 เวยีดนาม 7.8 8.3 7.5 8.3 23.1 6.7 11.7 10.2

มลัดีฟส์ 9.5 -4.6 17.9 7.2 6.2 -3.0 3.4 3.6 มลัดีฟส์ 6.3 2.4 3.5 7.4 12.3 4.0 4.2 5.2

ท่ีมา : IMF , Bloomberg

อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) (%) อตัราเงินเฟ้อ (CPI) (%)
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สําหรับ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2553 ขยายตวัร้อยละ 6.7 โดยมีแรงสนบัสนนุจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ

โลกและความมัน่ใจของนกัลงทนุ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของรายได้เกษตรกรและอตัราการวา่งงานทีต่ํา เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 

เดือนแรกของปีขยายตวัสงูถงึร้อยละ 9.3 ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกและการปรับตวัของอปุสงค์ภายในประเทศอยา่ง

ตอ่เน่ือง แม้วา่ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีประเทศไทยประสบกบัปัญหาอทุกภยั แตค่วามเสียหายตอ่ภาคเศรษฐกิจจริงไม่

มากเทา่ท่ีคาดการณ์ไว้ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกยงัมีแนวโน้มขยายตวัสงูกวา่ท่ีประมาณการ

ไว้เดิม จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของภาคการสง่ออก ดงันัน้ ประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2553 

เป็นร้อยละ 7.5 – 7.9 

 

โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดงันี ้ คือ 

ข้อมลูสําคญัของเศรษฐกิจไทย 2548 2549 2550 2551 2552 2553F 2554F 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศราคา

ปัจจบุนั (Nominal GDP) (พนัล้านบาท) 7,054.8 7,798.7 8,563.1 8,997.7 9,081.2 9,500.0 9,700.0 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ราคาปี 

2531 (Real GDP)  

(พนัล้านบาท) 

3,831.6 4,033.1 4,234.1 4,334.7 4,228.6 4,400.0 4,500.0 

อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล

รวมของประเทศ (ร้อยละ) 4.6 5.1 4.9 2.5 -2.3 7.5 – 7.9 3.5 – 4.5 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี 2.25-4.0 3.5-5.13 2.0-3.5 2.5-3.5 0.75 1.4 – 1.65 2.0 – 2.5 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้า 

ชัน้ดี (MLR) 
6.81 7.99 6.88 6.75 5.85 6.12 7.0 – 7.5 

อตัราเงินเฟ้อ (CPI) 4.5 4.6 2.2 5.4 -0.8 3.2 1.8 – 3.0 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2554 

 

 เศรษฐกิจไทย มีการชะลอตวัลงจากมลูคา่สง่ออกสทุธิท่ีลดลงอนัเป็นผลจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ

คูค้่าสําคญั (ยโุรปและสหรัฐอเมริกา) ท่ีมีการใช้จ่ายท่ีลดลงของประชาชนในสหรัฐอเมริกาและยโุรป การชะลอตวัลงได้รับการ

ชดเชยจากกําลงัซือ้ท่ีแข็งแกร่งจากตลาดเอเชีย และการเปิดตลาด การค้า ในตลาดตา่งประเทศเพิ่มขึน้ รวมทัง้การสง่เสริม

การลงทนุในตลาดตา่งประเทศ แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะได้รับแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อท่ีน่าจะปรับตวัสงูขึน้ในปี 2554 รวมทัง้ 

อตัราดอกเบีย้ทีมีโอกาสการปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจนแรงกดดนัจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ท่ีเกิดจากเงินทนุไหลเข้า 

 ทิศทางอตัราดอกเบีย้น่าจะปรับตวั เพิ่มขึน้โดยทัง้ปี 2554 น่าจะมีการปรับตวัของอตัราดอกเบีย้นโยบายประมาณ

ร้อยละ 0.5  ถงึร้อยละ 0.75 โดยอตัราดอกเบีย้น่าจะแตะระดบัสงูสดุปลายปี 2554 โดยอตัราดอกเบีย้จะทยอยปรับเพิ่มขึน้จน

อตัราดอกเบีย้นโยบายจะอยูท่ี่ระดบั 3.0 – 3.5%    
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 การปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้จะทําให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ แตจ่ะทําให้คา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจอตุสาหกรรมท่ีมีความออ่นไหวตอ่คา่เงินและการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ หรือ มีความยืดหยุน่ของ

อปุสงค์ตอ่อตัราดอกเบีย้และคา่เงินสงู เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจเช่าซือ้ รวมทัง้เป็นต้นทนุทางการเงินของ

ผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจได้   

   

ปัจจัยเส่ียงและข้อจาํกัด 

 

1. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกยังมีความเปราะบาง โดยเฉพาะการฟืน้ตวัของกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปและ ญ่ีปุ่ น ซึง่

ปัจจบุนัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจต้องพึง่แรงสนบัสนนุจากอปุสงค์จากตา่งประเทศเป็นหลกั แตอ่ยา่งไรก็ตามอปุสงค์จาก

ตา่งประเทศของทัง้สองประเทศมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวน ดงันัน้จะทําให้การขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของทัง้สองประเทศในปี 2554 มีแนวโน้มออ่นตวัลงเม่ือเทียบกบัปี 2553 และเม่ือรวมกบัเคร่ืองมือทางด้านนโยบาย

การเงินและการคลงัท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั จะทําให้เศรษฐกิจของสหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น มีแนวโน้มขยายตวัในระดบัต่ํา จาก

สถานการณ์ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีนและกลุม่ประเทศเอเชีย เช่น ไทย  เน่ืองจาก

สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น เป็นประเทศคูค้่าหลกัของประเทศตา่งๆ 

2. สถานการณ์ทางการเมือง แม้วา่จะมีความสงบทางการเมืองมากขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2553 เม่ือเทียบกบัช่วงต้นปี 

2553  ท่ีผา่นมา แตถื่อวา่ยงัไมม่ัน่คง สง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เน่ืองของการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ซึง่มีผล

ตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัธุรกิจภายในประเทศและนกัลงทนุตา่งชาติท่ีอาจจะชะลอการลงทนุในประเทศไทย  และเป็นอปุสรรค

สําคญัตอ่การลงทนุของเอกชน 

3. การไหลเข้าและออกของเงนิทุนเคล่ือนย้ายระหว่างประเทศ ซึง่เกิดจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศหลกัชะลอ

ตวัทําให้มีการเคล่ือนย้ายเงินมาสูป่ระเทศกําลงัพฒันามากขึน้ โดยเฉพาะประเทศในภมิูภาคเอเชีย มีผลทําให้คา่เงินของ

ภมิูภาคนี ้ รวมถงึคา่เงินบาทของไทยได้แข็งคา่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ความได้เปรียบในการแข่งขนัด้านการสง่ออกลดลง 

รวมทัง้การเข้ามาเก็งกําไรในตลาดทนุ และตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่อาจสง่ผลกระทบให้ระดบัราคาสินทรัพย์สงูขึน้ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

4. ต้นทุนค่าจ้างแรงงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึน้  แนวโน้มราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีจะมีการปรับราคา ทัง้

ปนูซีเมนต์ เหลก็ วสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆท่ีมีความต้องการในตลาด เอเชีย ท่ียงัมีอตัราการเติบโตในอตัราท่ีสงู เช่น จีน อินเดีย  อิน

โดนิเชีย และเวียดนาม รวมถงึ การขาดแคลนแรงงานท่ีเชียวชาญในภาคการก่อสร้างในปี 2554    

 

แนวโน้มภาคธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
 

 อตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 ขยายตวัได้คอ่นข้างดี แม้วา่จะมีปัจจยัลบจากสถานการณ์ความไม่

สงบทางการเมืองเกิดขึน้ โดยการก่อสร้างภาคเอกชนได้รับแรงและปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์  

ตลอดจน อตัราดอกเบีย้ท่ีคอ่นข้างต่ําในปี 2553 ท่ีผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2553ภาคการก่อสร้างเร่ิมชะลอ

ตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานเปรียบเทียบท่ีปรับตัวสูงขึน้ และประกอบกับภาวะนํา้ท่วมท่ีเกิดขึน้ในหลายจังหวัดของ

ประเทศ 

สําหรับในปี 2554 อุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยคาดว่าการก่อสร้าง

ภาครัฐจะสามารถขยายตวัได้ค่อนข้างดีและจะเป็นปัจจยัหนนุต่อธุรกิจก่อสร้างโดยรวม เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ
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ขนาดใหญ่ของรัฐหลายโครงการมีความคืบหน้ามากขึน้ และอาจมีการก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ เช่น โครงการ

รถไฟฟ้าสายตา่งๆ รวมทัง้ การก่อสร้างตามแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย  

สว่นแนวโน้มอตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัของภาคเอกชน น่าจะมีทิศทางขยายตวัการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้แตมี่

อตัราการเติบโตท่ีชะลอลงจากปีก่อน สว่นหนึง่เป็นผลของฐานท่ีปรับตวัสงูขึน้ในปี 2553 รวมทัง้การก่อสร้างในสว่นท่ีอยู่

อาศยัท่ีจะไมร้่อนแรงเหมือนในช่วงปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสิน้สดุลง  ขณะท่ียงัมี

อปุทานสว่นเกินของสนิค้าท่ีอยูอ่าศยับางประเภท เช่น คอนโดมิเนียม อยูบ้่าง และอตัราดอกเบีย้ในปี 2554 ท่ีน่าจะเข้าสู่

ช่วงขาขึน้ ประกอบกบัการเฝ้าติดตามปัจจยัเส่ียงภาวะฟองสบูใ่นสนิทรัพย์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ท่ีกําหนด LTV ใน

การปลอ่ยกู้ของสถาบนัการเงิน 

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ประกาศเกณฑ์ LTV (Loan to Value) เพ่ือควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือของภาค

อสงัหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแนวราบ และคอนโดมิเนียม ซึง่อาจจะมีผลกระทบมากท่ีสดุสําหรับโครงการระดบัลา่ง 

เน่ืองจากลกูค้าจะพึง่พาเงินกู้สดัสว่นคอ่นข้างมากในการซือ้บ้าน ในสว่นของคอนโดมิเนียม อาจสง่ผลทําให้ยอดจองซือ้

ลดลง แตเ่ช่ือวา่มาตรการท่ีออกมาจะทําให้การเก็งกําไรลดลง เน่ืองจากผู้ประกอบการจะมีการกําหนดเง่ือนไขในการ

วางเงินดาวน์มากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ นบัจากไตรมาส 3 ของปี 2553 ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เร่ิมมี

การย่ืนขออนญุาตจดัสรรเพิ่มขึน้ สะท้อนได้วา่ในปี 2554 ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบน่าจะกลบัเข้ามาสูต่ลาดมากขึน้ และในปี 

2554 น่าจะมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจะหนัมาเน้นในเร่ืองกล

ยทุธการก่อสร้างท่ีรวดเร็ว ตลอดจนกลยทุธ์ราคาท่ีเหมาะสม และ ท่ีตัง้โครงการ ขณะท่ีในปี 2554 ตลาดคอนโดจะยงัคง

เติบโตอยู่ ในทําเลท่ีสะดวก หรือ เขต CBD แต่จะลดความร้อนแรงลง ประกอบกบัอตัราการขายท่ีไมน่่าจะร้อนแรงเทา่ปีท่ี

ผา่นมา ท่ีเปิดขายเพียงไมก่ี่ชัว่โมงก็หมด อีกทัง้ การก่อสร้างต้องใช้เวลากวา่ 1-2 ปี จงึจะสามารถรับรู้รายได้ 

โดยปัจจยัท่ีมาลดความร้อนแรงของตลาดคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในกลุม่คอนโดมิเนียมระดบัราคาต่ํากวา่ 3 

ล้านบาท สว่นหนึง่ได้รับผลกระทบจากนโยบายธนาคารแหง่ประเทศไทย ท่ีปรับลดสดัสว่นสินเช่ือตอ่มลูคา่หลกัทรัพย์คํา้

ประกนั (LTV) ในการขอสนิเช่ือ อสงัหาริมทรัพย์ระดบัราคาต่ํากวา่ 10 ล้านบาท เพราะลกูค้ากลุม่นีจ้ะตดัสนิใจซือ้ช้าลง 

และผู้ประกอบการยากท่ีจะใช้แคมเปญดาวน์ต่ํากู้  100% ในการเร่งกําลงัซือ้เหมือนปีก่อนๆได้ 

ดงันัน้ ตลาดจดัสรรแนวราบ ประเภททาวน์เฮ้าส์ จะเข้ามามีบทบาทแทนคอนโดมิเนียมในปี 2554 เพราะทาวน์

เฮ้าส์จะเป็นสนิค้าทางเลือกระหวา่งคอนโดมิเนียมกบับ้านเด่ียว และราคาท่ีขายก็กว้างตัง้แต่ 1 ล้านบาทต้นๆ จนถงึ 3-5 

ล้านบาท แต่ตลาดใหญ่น่าจะอยูท่ี่ 1-3 ล้านบาท และโครงการท่ีเปิดขายก็ถือวา่ทําเลอยูใ่นเขตเมืองสามารถเดินทางเข้า-

ออกสะดวก และรูปแบบท่ีทนัสมยั เหมาะกบั Trend ของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 

ปัจจยัท่ีคาดวา่จะสง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปี 2554 ประกอบด้วย  

1. การไหลเข้าของเงินทนุจากตา่งประเทศท่ียงัมีอยู่ตอ่เน่ือง ทัง้ในรูปของการเข้าลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย การลงทนุในธนบตัรและตราสารหนี ้ตลอดจนการลงทนุในคอนโดมิเนียม   

2. แนวโน้มการปรับอตัราดอกเบีย้ ท่ีคาดวา่จะมีการปรับตวัสงูขึน้  เน่ืองจากปัญหาเงินเฟ้อ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่ต้นทนุทางการเงินของผู้ประกอบการ 

3.  ต้นทนุการดําเนินงานรวมทัง้ราคาวสัดกุ่อสร้างตา่งๆ ท่ีน่าจะปรับตวัสงูขึน้จากทัง้แนวโน้มการปรับตวัสงูขึน้

ของราคาท่ีดิน โดยเฉพาะทําเลท่ีดินติดแนวรถไฟฟ้าและราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีจะมีการปรับราคา ทัง้

ปนูซีเมนต์  เหลก็ และวสัดกุ่อสร้างอ่ืน ๆ อีกทัง้การปรับขึน้ของคา่แรงขัน้ต่ําและเงินเดือนข้าราชการ จะเป็น

แรงกดดนัให้ภาคเอกชนต้องปรับคา่จ้างขึน้ แตอี่กด้านหนึง่จะทําให้ให้มีกําลงัซือ้ในตลาดเพิ่มขึน้ รวมทัง้ 
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างอนัเน่ืองมาจากการจ้างแรงงานสูก่ารก่อสร้างภาครัฐมากขึน้ เช่น การ

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นต้น   

 โดยคาดวา่ในปี 2554 การแข่งขนัการตดัราคาของผู้ประกอบการจะถกูนํามาใช้น้อยลง เพราะความกงัวลท่ีมีต่อ

ต้นทนุวสัดกุ่อสร้าง และคา่แรงท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ โดยคาดวา่ผู้ประกอบการจะมีแนวโน้ม เปล่ียนมาใช้กลยทุธเน้น

การนําเสนอนวตักรรม ความรวดเร็วของการก่อสร้าง และเทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมทัง้การออกแบบและบริการท่ีดีย่ิงขึน้

แทน ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ประกอบรายเลก็แข่งขนัยากขึน้ โดยเฉพาะรายท่ีมีเงินทนุน้อยหรือไมส่ามารถปรับตวัได้ทนักบั

นวตักรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ ได้ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันา 

 กลา่วโดยสรุป แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดวา่ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตวัในช่วง 

ร้อยละ 3.5 – 4.5 ชะลอตวัจากร้อยละ 7.5 - 7.9 ในปี 2553 เป็นผลมาจากแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 

2554 ชะลอตวัจากปี 2553 ประกอบกบัแนวโน้มการแข็งคา่ของเงินบาท ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ คา่จ้างแรงงาน ราคาวสัดุ

ก่อสร้าง และอตัราดอกเบีย้ท่ีอยูใ่นช่วงขาขึน้  ท่ีผู้ประกอบการต้องพิจารณา และปรับตวัตลอดทัง้ปี 2554 ตลอดจนราคา

นํา้มนัท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลติและรายได้จากการสง่ออกสนิค้าของไทย รวมทัง้การขาดแคลนแรงงานใน

บางกลุม่ธุรกิจ ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของผู้ประกอบการได้ ทัง้นี ้ ปัจจยัทางการเมืองยงัเป็นปัจจยัท่ีต้องติดตาม

อยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากจะสง่ผลตอ่โครงการก่อสร้างภาครัฐ รวมทัง้ความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนและผู้บริโภค นอกจากนีย้งั

มีปัจจยัเส่ียงจากทิศทางของเศรษฐกิจโลกท่ีสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจในประเทศไทยได้  
 
ตารางแสดงสัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตาม

ประเภท 
 

  2551 2552 2553 

จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

โดยทางศูนย์ปรับตัวเลขรายปี

ย้อนหลัง (เดมิเป็นคาดการณ์) 

  เติบโต สดัสว่น   เติบโต สดัสว่น   เติบโต สดัสว่น 

หลงั ร้อยละ ร้อยละ หลงั ร้อยละ ร้อยละ หลงั ร้อยละ ร้อยละ 

ที่อยู่อาศัยที่สร้างเอง 24,017 -5% 28% 19,618 -18% 21% 22,697 16% 22% 

ที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ                   

บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และ

อาคารพาณิชย์ 14,076 -14% 16% 10,771 -23% 11% 13,827 28% 13% 

บ้านเดี่ยว 13,437 -18% 16% 10,863 -19% 11% 11,461 6% 11% 

อาคารชุด 34,049 95% 40% 53,725 58% 57% 57,167 6% 54% 

รวมบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการ 61,562 23% 72% 75,359 22% 79% 82,455 9% 78% 

รวมทัง้หมด 
   

85,579  13% 100% 

   

94,977  11% 100% 

   

105,152  11% 100% 

ท่ีมา  :  website ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ 
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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2553  สินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าสทุธิ

ตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากบั 2,159.4  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สนิถาวร 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลังหกั 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจาก 

การด้อยค่า(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 
(มี / ไม่มี) 

1. ท่ีดินและอาคาร เป็นเจ้าของ 638.2 มี 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 603.7 มี 

3. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 152.7 ไม่มี 

4.   ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 15.2 ไม่มี 

5.  งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ระหวา่งการติดตัง้ 

เป็นเจ้าของ 749.6 ไม่มี 

รวม - มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ถาวรหลัก 2,159.4  

หมายเหต ุ   บริษัทฯ ได้ใช้ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ซึง่มีราคาตามบญัชีจํานวน 772 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553  เป็นสว่นหนึง่ของ

สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั สําหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 80 ล้านบาท วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน  8,970 ล้านบาท 

และวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  4,539  ล้านบาท 

 
5.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ 
                  
 

ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

บ้านพฤกษา 3บางบวั

ทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-2-79.80 N/A 2.63 2.63 

บ้านพฤกษา 5พทุธ

มณฑลสาย 5/นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-0-52.62 N/A 6.65 2.46 

บ้านพฤกษา 7คลอง 8/

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-52.20 N/A 0.82 0.82 

บ้านพฤกษา 8พทุธ

มณฑลสาย 4/นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-0-95.3 N/A 2.82 -1.35 

บ้านพฤกษา 9คลอง 3/

ปทมุธานี 

 

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

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

บ้านพฤกษา 15 

เทพารักษ์สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 6-2-11.46 N/A 25.07 23.18 

บ้านพฤกษา 18 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A  3.08 0.05 

บ้านพฤกษา 18/1 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-0-80.1 N/A 14.03 13.35 

บ้านพฤกษา 20 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 9-3-56.3 N/A 118.73 36.04 

บ้านพฤกษา 22 (B) 

รังสิต คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-3-70.60 N/A 0.64 0.64 

บ้านพฤกษา 23 

รังสิต คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.67 0.00 

บ้านเกสร 

รังสิต คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-73.8 N/A 5.23 1.44 

บ้านพฤกษา 23/2 รังสิต 

คลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.41 0.00 

บ้านพฤกษา 24 บางนํา้

เปรีย้ว/ ฉะเชิงทรา 

เป็นเจ้าของ 3-0-93.0 N/A 27.25 24.51 

บ้านพฤกษา 25 

 บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.54 0.54 

บ้านพฤกษา 28 

 แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 1-3-61.1 N/A  13.52 13.30 

บ้านพฤกษา 28/1  

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 52-1-19.8 166.40 233.91 158.86 

บ้านพฤกษา 28/2 

 แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 2.23 0 

พนาลี 29/1 

ต.พนัท้ายนรสิงห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 0-0-95.5 N/A 42.82 22.24 

พทุธชาด 29/2 

ต.พนัท้ายนรสิงห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 28-1-21.7 N/A 60.82 62.11 

พฤกษา 29/3 

ต.พนัท้ายนรสิงห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 28-1-84.9 N/A 26.10 26.12 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

พทุธชาด 29/4 

ต.พนัท้ายนรสิงห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 23-0-71.5 N/A 22.90 22.90 

พนาลี 29/5  

ต.พนัท้ายนรสิงห์/

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 19-0-70.40 N/A 21.90 21.90 

บ้านพฤกษา 30  

บางครัูด+คลอง

พระราชาพิมล /นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.73 0.00 

บ้านพฤกษา 30/1  

บางครัูด+คลอง

พระราชาพิมล/ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.53 0.00 

บ้านพฤกษา 30/2 บางคู

รัด+คลองพระราชา

พิมล/ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-75.2 N/A 38.25 7.57 

บ้านพฤกษา 31      

มหาสวสัด์ิ/นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 9.69 0.00 

บ้านพฤกษา 32  ลําลกู

กาคลอง 6/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-22.5 N/A 3.13 0.49 

บ้านพฤกษา 32/1  

ลําลกูกาคลอง 6/

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 1.49 0.00 

บ้านพฤกษา 33/1  

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-3 N/A   10.94 2.23 

พนาลี 4( 33/2)  

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.92 0.50 

บ้านพนาลี 34/1 

ประชาอทิุศ 90/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-18.0 N/A 28.15 17.18 

บ้านพทุธชาด 34/2 

ประชาอทิุศ 90/ 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-3-26.7 N/A 71.02 14.00 

บ้านพทุธชาด 45/2 

บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-1-67.5 N/A 1.99 62.80 

บ้านพทุธชาด 48/1 

สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 5-2-9.9 N/A 2.49 56.98 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

บ้านพฤกษา 35 

รังสิตคลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 13.28 -0.01 

พนาลี 3 (36) 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 19-3-46.6 N/A   60.90 77.28 

บ้านพฤกษา 36/1 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 1-3-93.77 N/A 58.84 17.54 

บ้านพฤกษา 37 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 2.34 0.00 

บ้านพฤกษา 38/1 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 3-3-88.8 N/A 62.93 31.64 

พนาลี 6  (38/2) 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-1-64.40 N/A 13.90 14.20 

บ้านพฤกษา 38/3 

ไทรน้อย / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 22-2-28.3 N/A 33.70 33.90 

บ้านพฤกษา 39 

บางใหญ่ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-46 N/A 3.17 1.91 

บ้านพฤกษา 40 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 17-3-93.2 143.20 0.81 67.24 

บ้านพฤกษา 40/1 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 5-2-33.7 58.60  18.60 

บ้านพฤกษา 40/2 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 10-2-96 N/A  5.23 

บ้านพฤกษา 41 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-73 N/A 56.32 2.70 

พนาลี 7  (42) 

อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 5-3-15.5 128.26 114.59 68.72 

บ้านพฤกษา 44 

คลองหลวง ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-58 N/A 48.08 1.96 

บ้านพฤกษา 43 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 4.70 0.00 

บ้านพฤกษา 45/1 

บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 13-1-99.6  N/A 13.18 63.61 

บ้านพฤกษา 46 

อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-2-5.5 N/A 66.40 19.06 

บ้านพฤกษา 47 เป็นเจ้าของ  N/A  0.26 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

เทพารักษ์  

สมทุรปราการ 

พนาลี47/1 

บางเมือง สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 4-1-15.7 N/A 1.03 23.39 

บ้านพฤกษา 47/2 

เทพารักษ์  

สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 16-2-71.3 N/A  57.54 

บ้านพฤกษา 48 

สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ  110.70  1.09 

บ้านพฤกษา 48/2 

สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 17-0-89.7 N/A 0.01 45.71 

บ้านพฤกษา 2A 

จ.ปทมุธานี 

ยงัไม่โอน

กรรมสิทธ์ิ 

N/A N/A 0.01 0.01 

บ้านพฤกษา 49/1 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 7-3-7.2 N/A 4.40 52.03 

บ้านพฤกษา 49/2 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 9-0-64.1 27.40 1.68 27.70 

บ้านพฤกษา 50 

จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 10-1-66.4 N/A  86.02 

บ้านพฤกษา 51 

ลาดกระบงั 

เป็นเจ้าของ 13-2-28.8 152.10  93.61 

บ้านพฤกษา 52/1 

นวนคร  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 10-1-81.6 147.00  73.76 

บ้านพฤกษา 52/2 

นวนคร  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 15-2-94 78.71  67.52 

บ้านพฤกษา 53 

โรจนะ  จ.อยธุยา 

เป็นเจ้าของ 44-1-75 201.31  196.37 

บ้านพฤกษา 54/1 

วงแหวน-คลองถนน     

จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 13-1-80.1 34.20  78.85 

บ้านพนาลี 54/2 

วงแหวน-คลองถนน     

จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 10-3-17.5 N/A  2.74 

บ้านพฤกษา 54/3 

วงแหวน-คลองถนน     

เป็นเจ้าของ 0-0-0 13.50  23.22 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

จ.นนทบรีุ 

บ้านพฤกษา 55 

หนองมน  จ.ชลบรีุ 

เป็นเจ้าของ 35-3-16.8 220.56  197.49 

บ้านพฤกษา 56 

ถ.สขุสวสัด์ิ   

จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 19-0-77 N/A  130.68 

บ้านพฤกษา 57 

ลําลกูกา  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 17-3-67.6 86.10  97.65 

บ้านพฤกษา 58/1 

ลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 16-3-82.20 86.45  81.22 

บ้านพนาลี 58/2 

 

เป็นเจ้าของ 10-2-25.5 N/A  4.33 

บ้านพฤกษา 59/1 

บางป ู จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 15-2-83.5 N/A  93.82 

บ้านพนาลี 59/2 

บางป ู จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 15-0-0.1 N/A  0.08 

บ้านพทุธชาด 60 

 

เป็นเจ้าของ 25-0-50.8 N/A  84.78 

บ้านพฤกษา 62 

หนามแดง  

จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 18-3-73.5 N/A  0.01 

บ้านพฤกษา 63/1 

 

เป็นเจ้าของ 25-2-94.6 76.55  85.20 

บ้านพฤกษา 65 เป็นเจ้าของ 20-0-0.4 61.59  76.89 

บ้านพฤกษา 68 

จ.ขอนแก่น 

เป็นเจ้าของ 30-3-81.9 N/A  0.12 

บ้านเกสร 2 

รังสิตคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 1-3-55 N/A 33.75 19.22 

บ้านพฤกษา D 

รังสิตคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 0-0-39.8 N/A 118.62 1.12 

รังสิตคลองแปด 3  

คลอง 8/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-2-80.0 N/A 6.33 5.07 

ริมคลอง 1 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-88.1 N/A 0.47 0.47 

ริมคลอง 3 เป็นเจ้าของ 0-0-34.5 N/A 0.58 0.58 
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บางบวัทอง/นนทบรีุ 

ริมคลอง 4 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-27.5 N/A 10.31 4.02 

ริมคลอง 5 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 2-3-89 N/A 5.12 5.12 

พฤกษาวิลล์ 1 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-2-18.50 N/A   47.73 10.03 

พฤกษาวิลล์ 2 

คลอง 2/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 

 

0 

 

พฤกษาวิลล์ 3 

บางเชน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-59.40 N/A 14.78 3.94 

พฤกษาวิลล์ 4 

ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-31.60 N/A 12.55 8.38 

พฤกษาวิลล์ 5 

มีนบรีุ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-78.00 N/A 4.99 2.15 

พฤกษาวิลล์ 6 

มีนบรีุ/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 2.29 0.00 

พฤกษาวิลล์ 7 

ลําลกูกาคลอง 2 

เป็นเจ้าของ 1-1-63.50 N/A 67.79 7.78 

พฤกษา วิลล์8/1 ดอน

เมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 15-0-23.50 93.50 75.26 93.57 

พฤกษา วิลล์8/2  สีกนั-

ดอนเมือง กรุงเทพ 

เป็นเจ้าของ 0-0-55.30 N/A 15.85 1.9 

พนาลี 5 (วิลล์ 9 ) 

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 2-0-11.00 N/A 47.58 14.43 

พฤกษาวิลล์ 10 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 3-2-8.60 N/A 104.48 5.6 

พฤกษาวิลล์ 11 

อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 2.55 0.00 

พฤกษาวิลล์ 12 

อ.บางกรวย นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0.14 0.00 

พฤกษาวิลล์ 12A 

บางเขน กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 12.13 0.00 

พฤกษาวิลล์ 14 

มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-78.30 N/A 1.77 2.99 
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พฤกษาวิลล์ 15 

บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-49.50 N/A 81.66 0.01 

พฤกษาวิลล์ 16/1 

รังสิตคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 12-3-65.6 354.30 193.90 205.86 

พฤกษาวิลล์ 16/2 

รังสิตคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-3-49.5 N/A 75.49 30.79 

พฤกษาวิลล์ 17 

อ.ทุ่งครุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-52.5 N/A 89.34 5.55 

พฤกษาวิลล์ 18 

ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-87.3 N/A 61.24 2.24 

พฤกษาวิลล์ 19 

บางกรวย จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-16.3 N/A 38.73 6.13 

พฤกษาวิลล์ 20 

คลอง 3 จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 2-2-48.5 44.86 93.48 33.28 

พฤกษาวิลล์ 21 

สขุสวสัด์ิ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-2-5.6 N/A 66.95 7.52 

พฤกษาวิลล์ 22 

จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-2-44.6  N/A 120.19 25.79 

พฤกษาวิลล์ 23 

มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-2-2.2 N/A 60.37 26.97 

พฤกษาวิลล์ 24 

บางพลี จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 5-1-16.6  141.20 94.29 60.18 

พฤกษาวิลล์ 25 

ทุ่งครุ บางมด 

เป็นเจ้าของ  5-1-20.6  169.20 0.64 62.92 

พฤกษาวิลล์ 26 

สรรพาวธุ        

จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 9-3-56.3  N/A 2.56 56.16 

พฤกษาวิลล์ 26/1 

สรรพาวธุ 

จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 7-1-67.2 77.06  51.17 

พฤกษาวิลล์ 27 

มีนบรีุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 4-0-5.5 N/A 4.80 50.28 

พฤกษาวิลล์ 28 

บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 11-3-52.3  239.00 4.83 54.19 

พฤกษาวิลล์ 29 เป็นเจ้าของ 9-1-7.6 167.10  102.23 
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เพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ 

พฤกษาวิลล์ 30 

บางพลี สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 3-1-60 49.60 0.18 25.65 

พฤกษาวิลล์ 31 

ถ. สายไหม จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 11-3-99.3 236.50  141.62 

พฤกษาวิลล์ 32 

บางขนุเทียน กทม. 

เป็นเจ้าของ 11-0-98.7 358.60 1.16 126.19 

พฤกษาวิลล์ 33 

ถ. กาญจนภิเษก  

จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 24-0-1.5 166.43  162.54 

พฤกษาวิลล์ 34 

เพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 11-0-56.6 88.86  97.63 

พฤกษาวิลล์ 35 

จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 14-3-22.1 122.28  141.39 

พฤกษาวิลล์ 36 

สรงประภา  จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 21-3-51.8 N/A  182.72 

พฤกษาวิลล์ 37 

วชัรพล  จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 21-1-35.5 149.76  168.99 

พฤกษาวิลล์ 40 พนาลี 

 

เป็นเจ้าของ  N/A  0.11 

พฤกษาวิลล์ 41 

 

เป็นเจ้าของ 25-1-78.8 117.97  86.97 

พฤกษาวิลล์ 43 

พระราม 5 นครอินทร์ 

เป็นเจ้าของ 13-0-17.9 N/A  0.02 

พฤกษาวิลล์ 44 

ป่ินเกล้า  จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 22-3-68.5 N/A  0.01 

พฤกษาวิลล์ 45 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ  N/A  45.95 

The connect 1 

ก่ิงแก้ว/สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 8.69 0.00 

The Connect 2  สวุรรณ

ภมิู สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 1.23 0.00 

พนาลี (The Connect 3) 

ดอนเมือง/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 1.60 0.31 

The Connect 4  เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 21.51 0.00 
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ภาษีเจริญ กทม. 

พนาลี (The Connect 5) 

คู้บอน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 40.32 0.00 

The Connect 6 

บางนา / กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 3.67 0.00 

The Connect 7/1 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 2-0-23.40 N/A 163.37 22.21 

The Connect 7/2 
(พนาลี 8) ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 7.59 0.89 

เดอะ คอนเนค 8  

บางพลี สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 7-3-56.60 N/A 141.72 89.41 

เดอะคอนเนค 9 

บางกะปิ กทม. 

เป็นเจ้าของ 6-1-24.70 249.70 175.49 127.02 

เดอะคอนเนค 10 

 

 23-0-24.90 403.00  254.02 

เดอะคอนเนค 11 

 

 27-2-95.70 N/A  337.84 

เดอะคอนเนค 12 

 

 12-1-19.50 N/A  1.59 

เดอะคอนเนค 13 

 

 22-2-1.70 171.77  20.28 

เดอะคอนเนค 14 

 

 22-1-17.30 N/A  168.18 

เดอะคอนเนค 15 

 

 20-3-42.00 N/A  86.99 

เดอะคอนเนค 16 

 

 14-1-93.60 N/A  194.49 

เดอะคอนเนค 17 

 

 0-0-0.00 N/A  0.93 

เดอะคอนเนค 20 

 

 17-1-27.20 N/A  2.08 

ภสัสร 2 

คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 0 

ภสัสร 4 เป็นเจ้าของ 5-1-18.80 N/A 242.92 42.08 
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คลอง 3/ปทมุธานี 

ภสัสร 7  (3) 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 22-1-10.70 411.30 324.60 184.98 

ภสัสร 8 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 0 

ภสัสร10 

สวิุนทวงศ์/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A  0 0 

ภสัสร 11   (3) 

ประชาช่ืน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 0 

ภสัสร 12 

คลอง 3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-56.80 N/A 47.88 1.14 

ภสัสร 12/1  รังสิตคลอง  

3/ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-1-54.60 N/A 33.04 4.66 

ภสัสร C 

 

เป็นเจ้าของ 14-1-44.50 N/A 3.35 3.35 

ภสัสร 13    

สวิุนทวงศ์ 

เป็นเจ้าของ 0-3-18.00 N/A 46.43 13.06 

ภสัสร 14  

บางใหญ่ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-3-7.70 N/A 27.47 8.7 

ภสัสร 16  

คู้บอน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-61.60 N/A 7.86 3.18 

The plant 

ราชพฤกษ์ / นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 5-2-62.50 134.30 198.26 85.49 

ภสัสร 19   

จตโุชติ /  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 11-2-7.90 359.50 454.36 312.73 

 

The Plant  

วงแหวน - รามอินทรา 2 

/ กรุงเทพฯ 

 

เป็นเจ้าของ 

 

2-2-45.80 

 

N/A 

 

220.89 

 

39.7 

 

ภสัสร 21 

วงแหวนพระราม 9 / 

กรุงเทพฯ 

 

เป็นเจ้าของ 

 

0-0-68.90 

 

N/A 

 

94.65 

 

2.84 

The Plant 

วงแหวนพระราม 9 / 

เป็นเจ้าของ 1-0-25.60 N/A 143.05 20.13 
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม  
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กรุงเทพฯ 

The Plant 

สรงประภา / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 9-0-67.50 280.45 5.25 107.5 

 The Plant City 

 สาทร / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-31.90 N/A   10.83 3.39 

The Plant บางนา กม 

13 / กรุงเทพฯ 

 46-2-91.10 N/A  360.56 

ภสัสร 25 บางนา กม 13 

/ กรุงเทพฯ 

 37-3-17.00 273.20 0 151.1 

ภสัสร 26 ราชพฤกษ์ ติ

วานนท์ / กรุงเทพฯ 

 61-3-0.30 N/A 0 388.7 

ภสัสร 27 วงแหวนอ่อน

นชุ / กรุงเทพฯ 

 20-3-36.40 N/A 0 3.36 

ภสัสร 28 หนามแดง / 

กรุงเทพฯ 

 20-2-64.36 N/A 0 9.66 

ภสัสร 29 รังสิต / 

กรุงเทพฯ 

 48-0-54.50 267.20 0 237.77 

The Plant บางแค / 

กรุงเทพฯ 

 65-0-43.55 N/A 0 7.83 

The Plant บางกระดี / 

กรุงเทพฯ 

 59-3-17.65 N/A 0 15.36 

The Plant พระราม 9 วง

แหวน 2 / กรุงเทพฯ 

 32-2-31.70 N/A 0 207.07 

พฤกษาวิลเลจ 1 

ลําลกูกาคลอง 6 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-70.00 N/A 31.40 2.43 

พฤกษาวิลเลจ 2 

ธญับรีุคลอง 7/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 2-1-5.40 N/A   92.43 28.45 

พฤกษาวิลเลจ 3 

รังสิตคลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-60.50 N/A 2.99 3.16 

พฤกษาวิลเลจ 4 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 1.63 0.03 

พฤกษาวิลเลจ 5 

บางบวัทอง/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A   18.35 0.00 

พฤกษาวิลเลจ 6 ต.พนั

ท้ายนรสิงห์/สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 38-2-46.30 190.65 114.10 123.31 
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พฤกษาวิลเลจ 7 

ประชาอทิุศ 90/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 8-1-56.10 108.83   64.16 51.34 

พฤกษาวิลเลจ 8 

วชัรพล/บางเขน 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 0.01 0.28 

พฤกษาวิลเลจ 9 

รังสิตคลอง 3/ ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 2.06 0.00 

พฤกษาวิลเลจ 10 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-42.06 N/A 16.27 2.56 

พฤกษาวิลเลจ 11 

บางใหญ่/นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A 33.57 0.01 

พฤกษาวิลเลจ 12 

ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 0.34 

The Plant วชัรพล 

วชัรพล / กทม. 

เป็นเจ้าของ 8-0-61.30 195.10 165.47 129.82 

พฤกษาวิลเลจ 15 

แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 23-1-83.30 N/A 96.97 91.04 

พฤกษาวิลเลจ 16

สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00 N/A   29.06 0.00 

พฤกษาวิลเลจ 17 

ธญับรีุ  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-57.60 N/A 48.88 2.62 

พฤกษาวิลเลจ 18 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-2-80.00 N/A 81.65 36.48 

พฤกษาวิลเลจ 18/1 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-3-98.20 N/A 131.06 37.02 

พฤกษาวิลเลจ 18/2 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 11-3-28.60 187.50 104.1 168.54 

พฤกษาวิลเลจ 18/3 

บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 10-0-68.10 N/A 2.99 0.00 

พฤกษาวิลเลจ 18/4 

บางกร่าง นนทบรีุ 

ยงัไม่โอน

กรรมสิทธ์ิ 

0-0-00.00 N/A 0.27 0.00 

พฤกษาวิลเลจ 19 

บางนา กม.10 

เป็นเจ้าของ 3-2-22.20 N/A 156.94 28.92 

พฤกษาวิลเลจ 21 

ลําลกูกา คลองส่ี 

ยงัไม่โอน

กรรมสิทธ์ิ 

12-2-97.10 78.50 118.10 72.63 

พฤกษาวิลเลจ 22 เป็นเจ้าของ 7-3-55.80 N/A 184.61 68.76 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 
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2553 

บางกรวย จ.นนทบรีุ 

พฤกษาวิลเลจ 23 

สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 17-1-72.16 199.40 3.92 148.89 

พฤกษาวิลเลจ 24 

คลอง 3 ปทมุธานี 

ยงัไม่โอน

กรรมสิทธ์ิ 

     42-2-31.10 315.80 0.11 277.44 

พฤกษาวิลเลจ 25 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 18-0-6.50 164.00 3.16 152.28 

พฤกษาวิลเลจ 26 

ประชาอทิุศ กรุงเทพฯ 

ยงัไม่โอน

กรรมสิทธ์ิ 

28-0-1.50 255.00 0.70 199.26 

พฤกษาวิลเลจ 27 

 

 26-1-30.00 155.00  157.55 

พฤกษาวิลเลจ 28 

บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 51-1-28.02 464.00 11.59 274.12 

พฤกษาวิลเลจ 29 

คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 15-2-76.10 N/A 0.42 82.11 

พฤกษาวิลเลจ 30 

 

 38-3-15.30 N/A  204.18 

พฤกษาวิลเลจ 31 

 

 40-0-26.14 N/A  167.32 

พฤกษาวิลเลจ 32 

 

 0-0-0.00 N/A  4.79 

พฤกษาวิลเลจ 34 

 

 28-3-51.46 N/A  218.53 

พฤกษาวิลเลจ 35 

 

 47-1-88.29 N/A  106.92 

พฤกษาทาวน์ 

เทพารักษ์ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 11-2-71.40 231.00 0.27 185.93 

พฤกษาทาวน์เพชรเกษม 

81(TH1) 

 7-0-48.62 N/A  82.89 

พฤกษาทาวน์เพชรเกษม 

81(SH) 

 24-2-51.08 272.40  213.54 

พฤกษาทาวน์เอกมยั-

รามอินทรา 

 4-3-29.10 94.33  99.94 

พฤกษาทาวน์แพรกษา   N/A  0.16 

พฤกษาแกลเลอร่ี    138.60  156.14 
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

แพรกษา 

พฤกษาทาวน์เพชรเกษม 

81(TH2) 

 24-1-39.69 N/A   

พฤกษาทาวน์ 3 

เพชรเกษม 81 

 0 N/A  0 

พฤกษาทาวน์ 5 

เพชรเกษม 81 

 0 N/A  0 

เดอะ รีโน่   N/A  4.02 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์  

อ่อนนชุ-พระราม 9 

 34-0-63.18 N/A  159.35 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์  

ติวานนท์ 

  N/A  1.06 

พฤกษาทาวน์พรีเว่  

รัชดา-รามอินทรา 

 7-0-17.21 N/A  1.23 

พฤกษาทาวน์ 3 

เพชรเกษม 81 

 0-2-40.93 N/A  2.98 

พฤกษาทาวน์แพรกษา

(พทุธชาด) 

 17-2-86.65 N/A  8.47 

ซิตีวิ้ลล์ 1 

สมทุรปราการ 

 

เป็นเจ้าของ 

 

0-0-11.35 

N/A   

 

 

2.73 

 

2.3 

ไอว่ี ริเวอร์ 

ราษฎร์บรูณะ/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-0.90 N/A 553.19 51.15 

ไอว่ี รัชดา 

รัชดา/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A   2.65 0.00 

ไอว่ี สาทร 

สาทร/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-55.57 N/A 536.96 15.06 

ไอว่ี ไชน่าทาวน์ 

ป้อมปราบฯ / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-98.41 204.80 217.05 203.53 

ไอว่ี  ป่ินเกล้า 

บางกอกน้อย / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-2-51.64 269.10 183.78 229.87 

ไอว่ี  ทองหลอ่ 

พระโขนง / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 13-0-43.59 1, 375.00 653.99 1,075.48 

Urbano  รามคําแหง  

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-0-22.27 147.50 4.38 130.21 

The Tree ลาดพร้าว เป็นเจ้าของ 6-0-22.50 198.64 52.30 167.45 
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/ กรุงเทพฯ 

The Tree เกียกกาย / 

กรุงเทพฯ 

 21-1-74.00 N/A 0 129.46 

Urbano Absolute สาทร 

/ กรุงเทพฯ 

 17-0-72.30 N/A 0 374.23 

ไอว่ี แอมพิโอ / กรุงเทพฯ  8-2-82.50 N/A 0 12.09 

พลมั นวมินทร์ / 

กรุงเทพฯ 

 6-1-35.00 N/A 0 2 

The Tree บางโพ / 

กรุงเทพฯ 

 14-3-72.25 N/A 0 5.45 

The Seed 

พหลโยธิน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0 N/A 0 0 

TheSeed พฤกษา

คอนโด 

รัชดาห้วยขวาง /

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-63.24 N/A 98.94 61.33 

 

พนาลี  The Seed 

รัชดาห้วยขวาง /

กรุงเทพฯ 

 

เป็นเจ้าของ 

 

0-0-0 

N/A  

18.03 

 

0.00 

The Seed  

สาทร ตากสิน/กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-22.72 N/A 105.41 4.2 

The Seed  

แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-6.94 N/A 106.53 17.32 

The Seed  

เตร์เร่ รัชโยธิน / 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-68.43 N/A 265.75 47.25 

The Seed Musee 

สขุมุวิท 26 / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-2-34.42 265.50 186.28 115.75 

The Seed Memories 

Siam / กรุงเทพฯ 

 

เป็นเจ้าของ 8-0-66.55 N/A 537.53 598.65 

Chapter One River 

Side ราษฎร์บรูณะ กทม 

เป็นเจ้าของ 50-0-40.61 486.10 421.74 479.02 

The Seed Atom อารีย์ /  15-3-11.69 N/A 0 469 
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ช่ือโครงการ/ ลักษณะ เนือ้ที่คงเหลือ ราคา (ล้านบาท) 

ที่ตัง้โครงการ กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-วา) (1)  ราคาประเมนิ  
ณ 31 ธันวาคม 

2553 (1) 

 มูลค่าตามบญัชี   มูลค่าตามบญัชี  

      
 ณ วันที่  31 

ธันวาคม  2552 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2553 

กรุงเทพฯ 

The Seed Mingle สวน

พล ู/ กรุงเทพฯ 

 13-1-56.18 N/A 0 356.74 

Patio เมืองทองธานี / 

กรุงเทพฯ 

 35-0-52.90 N/A 0 0.65 

The Plant Citi 

ลาดพร้าว / กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-4.30 N/A 134.03 1.81 

Condolette ลาดพร้าว  

/ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 33-1-32.69 N/A 1.09 158.33 

Condolette รัชดา 36 / 

กรุงเทพฯ 

 4-0-87.75 N/A 0 6.72 

Condolette สีลม / 

กรุงเทพฯ 

 3-0-21.85 N/A 0 179.77 

Condolette ราชเทวี / 

กรุงเทพฯ 

 6-3-93.35 N/A 0 276.55 

 Be You โชคชยั 4 / 

กรุงเทพฯ 

 6-2-18.00 122.50 0 129.98 

Fuse สาทร ตากสิน / 

กรุงเทพฯ 

 7-3-86.69 N/A 0 346.74 

Fuse Mobius / 

กรุงเทพฯ 

 27-3-19.41 N/A 0 323.24 

รวมมลูคา่ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 13,038.52 10,965.66 18,202.5 

 
หมายเหต ุ (1)  ผู้ประเมิน – งวดบญัชี 2553 โดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั , The Valuation & Consultants Co., Ltd. 

และ Prospec Appraisal Company  

 

                 (2) โครงการเพ่ือขาย รวมทัง้หมด มีภาระผกูผนักบัสถาบนัการเงินตา่งๆ ดงันี ้เงินกู้ โครงการ 40,000 บาท, ตัว๋สญัญาเป็นจํานวน 

370,000,000 บาท, เงินกู้ ระยะยาว 600,000,000 บาท รวม 970,040,000 บาท 
 

5.3 สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ  โปรแกรมสําเร็จรูป SAP, SoftPro และ Business 

Process Improvement  มีมลูคา่สทุธิตามบญัชี  รวมทัง้สิน้  123   ล้านบาท 
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5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  ดงันี ้

  

  

ลําดบั
ที ่

ปีที่
กอ่ตัง้ 

ช่ือบริษัทยอ่ย  / 

ร่วมทนุ 

สถานท่ี  ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 

สดัสว่นการถือหุ้น  

1 2548 เกสรก่อสร้าง กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100% 

2 2549 พทุธชาด เอสเตท กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100% 

3 2549 พนาลี เอสเตท กทม. 200 ล้านบาท 200 ล้านบาท 100% 

4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กทม. 400 ล้านบาท 250 ล้านบาท 100% 

5 2552 พฤกษาอินเตอร์ กทม. 1,000 ล้านบาท 625 ล้านบาท 100% 

6 2552 พฤกษา อินเดีย 

เฮาส์ซิง 

บงักะลอร์ ,

อินเดีย  

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

100% 

7 2553 พฤกษา  

โอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วิส 

 

กทม. 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท 100% 

8 2553 พฤกษา อินเดีย 

คอนสตรัคชนั 

จํากดั 

บงักะลอร์ , 

อินเดีย 

เทียบเทา่ท่ี 2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

2,500 เหรียญ

สหรัฐ 

100% 

9 2553 พฤกษา เวียดนาม 

คอนสตรัคชัน่ 

ไฮฟง, 

เวียตนาม 

เทียบเทา่ท่ี 1.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 1.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

100% 

10 2553 พฤกษา ลกัโซร่า 

เฮ้าส์ซิ่ง 

มมุไบ, 

อินเดีย 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 10,000  

เหรียญสหรัฐ 

50% 

11 2553 บริษัท พฤกษา-

เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง 

จํากดั 

Maldives เทียบเทา่ท่ี  10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี  5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

80% 
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ลําดบั

ท่ี 

ปีท่ี

ก่อตัง้ 

ช่ือบริษัทยอ่ย  / 

ร่วมทนุ 

สถานท่ี  ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว 

สดัสว่นการถือ

หุ้น  

12 2553 บริษัท เกสร 

ก่อสร้าง จํากดั 

สาขามลัดีฟส์ 

(บริษัทยอ่ย) 

 

Maldives เทียบเทา่ท่ี  1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี  1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

100% 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไมไ่ด้สิน้สดุซึง่อาจมีผลกระทบ

ตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างเงนิทุน   
 

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
     8.1.1 หุ้นสามัญ 

  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 จํานวน  

2,228,812,000บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,228,812,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้  2,206,812,000 

บาท (หุ้นสามญัจํานวน 2,206,812,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)    

โดยมีการเปล่ียนแปลงหลงัการเข้าซือ้-ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีสําคญัดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 20 เม.ย  2550 (1) ลดทนุจดทะเบยีน จาก 2,232,500,000 บาท (หุน้สามัญจํานวน 2,232,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  เป็น 
2,224,753,400 บาท (หุน้สามัญจํานวน 2,224,753,400 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)    
       
23 ม.ิย  2550 (2)       
เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 2,255,753,400 บาท (หุน้สามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) เมือ่วนัที ่23 เมษายน  2550 โดยการ
ออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 31,000,000 หุน้ เพือ่รองรับการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
       
23 เม.ย  2552 (3)       
ลดทนุจดทะเบยีนจาก 2,255,753,400 บาท (หุน้สามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท)  เป็น 2,224,753,400 (หุน้สามัญ
จํานวน 2,255,753,400 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) โดยการตัดหุน้สามัญเพิม่ทนุ จํานวน 31,000,000 หุน้ ทีเ่ตรยีมรองรับการใชส้ทิธิ ์ตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิ ์   
       
3 พ.ค 2553 (4)       
ลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 2,224,753,400 บาท  เป็น 2,206,812,000 บาท  โดยการตัดหุน้สามัญทีอ่อกไวเ้พือ่
รองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ จํานวน 17,941,400 หุน้  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
     
       
6 พ.ค 2553 (5)       
เพิม่ทนุจดทะเบยีนอกี 22,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ  2,206,812,000 บาท เป็น 2,228,812,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ
จํานวน 22,000,000 หุน้   
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8.1.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ (PS-WC) 
 

บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) 

ให้แก่กรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 

ช่ือหลกัทรัพย์ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ PS (PS-WC) 

จํานวน 22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น 14.35 บาท 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และ  พฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิ

ออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000 หุ้น) 

 

 
8.1.3 หุ้นกู้ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัท ฯ มีหุ้นกู้ ท่ียงัไมค่รบไถ่ถอน จํานวนรวม 9,000 ล้านบาท     แบง่ออกเป็น 3 

ชดุ รายละเอียด มีดงันี ้
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ช่ือเฉพาะของ หุ้นกู้ของ 

บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

:ครัง้ท่ี 1/2552 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2555 

 ครัง้ท่ี 1 /2553 ครบกําหนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2556  และพ.ศ. 

2558” 

ครัง้ท่ี 2/2553 ครบกําหนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 

2558” 

 

ประเภทของหุ้นกู้  :หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั   

สถานะของหุ้นกู้  ไมมี่หลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่าย

หุ้นกู้ , นายทะเบียนหุ้นกู้

และตวัแทนชําระเงิน 

 ธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน)   

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย , ซี
ไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย , 
ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้   :1,500,000,000  บาท 2,500,000,000  บาท 5,000,000,000  บาท 

จํานวนหุ้นกู้   1,500,000   หน่วย 2,500,000   หน่วย 5,000,000  หน่วย 

อายหุุ้นกู้   3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  3 ปี และ 5  ปี นบัจากวนั

ออกหุ้นกู้  

3 ปี และ 5  ปี นบัจากวนั

ออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้   29 มกราคม 2552    24 มิถนุายน  2553   

 
 10 พฤศจิกายน  2553 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้  

29 มกราคม 2555 ชดุท่ี 1       - 24 มิถนุายน 
2556,  
ชดุท่ี 2       - 24 มิถนุายน   
2558 

 

ชดุท่ี 1 - 10 พฤศจิกายน   

2556  

ชดุท่ี 2  - 10 พฤศจิกายน  . 

2558 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้   ร้อยละ 5.25% ต่อปี สําหรับ

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจาก

วนัออกหุ้นกู้  และ  

ร้อยละ 5.75%    ตอ่ปี สําหรับ

ระยะเวลาหลงัจาก 1 ปี 6 เดือน  

 ชดุท่ี 1       :   3% ตอ่ปี 
ชดุท่ี 2       :  3.75 % ตอ่
ปี   
 

 

 ชดุท่ี 1       :   3.1 % ต่อปี 

ชดุท่ี 2       :  3.75 % ตอ่ปี   

การชําระดอกเบีย้  ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  :ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่า

ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายท่ียงัไมไ่ด้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของหุ้นกู้  โดย 

 A -  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม  . 

2552   

A   เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม  

. 2553   

A   เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม  . 

2553   
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8.2 ผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ  

ลงวนัท่ี 8  ตลุาคม 2553 จํานวน 2,228,812,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,228,812,000 หุ้น  มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,206,812,000 บาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  2,206,812,000 หุ้น มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท     

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 มีดงันี ้     

ลําดบัท่ี รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ก) จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 ครอบครัว วิจิตรพงศ์พนัธุ์ (ข) 1,630,727,700 73.90% 

2 กองทนุ เพ่ือการร่วมลงทนุ 31,666,500 1.43% 

3 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 31,478,019 1.43% 

4 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 29,540,481 1.34% 

5 สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 19,329,300 0.88% 

6 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, 

LIMITED-APEX 

19,000,000 0.86% 

7 CHASE NOMINEES LIMITED 15 18,446,500 0.84% 

8 บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 13,417,100 0.61% 

9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 13,253,600 0.60% 

10 นาย สทุธิพงษ์  เวศย์วรุตม์ 11,100,000 0.50% 

 รวม 10 อนัดบัแรก 1,817,959,200 82 % 

 จากหุ้นทัง้หมด 2,206,812,000 100 % 
 (ก) ไม่มีการถือหุ้นแทนกลุม่นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ นอกจากลําดบั 1  

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

พงศ์พนัธุ์ 4) นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 5) นายจําลอง พรมสวสัด์ิ 6) น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 7) นายถาวร วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 8) น.ส อญัชลี วิจิตร

พงศ์พนัธุ์ 9) นางพดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์      

8.3 ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว โดย 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 6.26 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั  

(TRIS) 
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8.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และ เน่ืองจาก สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง การปฏิบติัตามวิธีการ

บญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดยกําหนดให้

บริษัทใหญ่บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทนุจากเดิมท่ีกําหนด ให้

ใช้วิธีการรับรู้สว่นได้เสียเท่านัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีดงักลา่วตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 จึงสง่ผล

ให้กําไรสทุธิ และกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกบังบการเงินรวมต่างกนั 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 ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 
 

  สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของ

บริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกันดังนี ้ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทยอ่ย สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ย  การขยายธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 
 

 นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ท่ีได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลท่ีได้รับ

ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไมมี่หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2553 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้
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9.2 โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
 
 9.3 คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบวุ่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  ทัง้นี ้ในการดําเนินกิจการนัน้ กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ  (ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 

2553)   ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการอิสระ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

5.   นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 

6.   นายวิสทุธ์ิ  ศรีสพุรรณ (2) กรรมการอิสระ 

7. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 

8. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

9. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

10.   นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

11.  นายครรชิต บนุะจินดา  กรรมการ 

12.    นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ (1) กรรมการ 
 

หมายเหต ุ   (1) นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2553  

  (2) นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 (แทนท่ีในตําแหน่งของนายณรงค์ 

มาณวพฒัน์ ที่ขอลาออกเม่ือ 1 กุมภาพนัธ์ 2553) 
 

 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นางรัตนา พรมสวสัด์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นาย

เมธา  จนัทร์แจ่มจรัส หรือ นายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 

การรวม หรือแยกตําแหน่ง 

 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ จัดการ อีกทัง้ไม่มี

ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร   ซึง่เป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงานประจําไว้

อยา่งชดัเจน  โดย ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้ นําและเป็นผู้ ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มี

ประสทิธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ ช่วยเหลือ แนะนํา สอดสอ่งดแูลและสนบัสนนุ

การดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีอิสระในการเสนอวาระการประชมุ การแสดงความคิดเหน็ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ในด้าน

ตา่งๆ รวมถงึการร่วมพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความถกูต้อง โปร่งใส 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบับริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน

การดําเนินการ  เช่น  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการซือ้

หรือขายสนิทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. พิจารณาอนมุติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน  กลยทุธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณประจําปีของบริษัท

ฯ 

3. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั  พ.ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบั  และ /หรือ  ระเบียบท่ี

เก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ  และ /หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทตอ่ไป 

5. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร  โดยเลือกจากกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ  พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
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9. แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ

เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีใ้นการ

พิจารณาอนมุติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ  ข้อบงัคบั และ /หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

12. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ  มีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ

เลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธาน

กรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนัอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ

หลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ถอดถอน  หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท  นัน้  จะมีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัซึ่งสามารถสรุป

สาระสําคญัได้ดงันี ้

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่

น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

)2(  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุ เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือก

ให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 

กรรมการอิสระ   

 

คณะกรรมการชดุปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 5 ท่าน ซึง่ เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศ

กําหนดไว้กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว้  โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ 

ดงันี ้

 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ     นิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง   โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง  พนกังาน หรือ ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา      

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ บุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทและบริษัทยอ่ย  

4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือ เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัท
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ร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า 

หรือ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย

การรับ หรือ ให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั  ซึง่เป็นผล

ให้บริษัท หรือ คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือ ตัง้แต่ 20 

ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวม

ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี 

ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท   บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน  ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท   บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถด้านบญัชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ
บริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 
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3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่าจําเป็นและ

เหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย

กฎหมายอยา่งโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสําคญัท่ีเสนอโดยฝ่าย

บริหารของบริษัท 

4.   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิผลตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อ

ประเดน็การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมมี่ข้อจํากดั 

8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เสนอคา่ตอบแทนบคุคลซึง่มีความเป็นอสิระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

12. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 12.1   ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 12.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 12.3 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 12.4   ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 12.5 ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 12.7 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  
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 12.8 รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี ไ ด้ รั บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบติัการอ่ืนตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบัติหน้าท่ีหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริตหรือมีสิ่ง

ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมี

คณุสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุรวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกําหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย

ครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

โดยแตล่ะทา่นจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมติัจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีในการดูแลการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 

ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.     นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล  กรรมการบริหารความเส่ียง 

5.     นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ )1( กรรมการบริหารความเส่ียง 
  

หมายเหต ุ   (1) นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง   เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธุ์ 2553 

 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท  ใน

การกํากับดูแลเก่ียวกับความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมและยอมรับได้  
 
9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

 
คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่น ดงัรายช่ือต่อไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 
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4.  นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.  นายวีระศกัด์ิ  แก้วหนู  กรรมการบรรษัทภิบาล 

6.  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีดแูล กํากบัและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพึงปฏิบติัท่ีสําคญัของบริษัทตามหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี  เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ  ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท  ดแูลให้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัให้

มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกบัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

พร้อมทัง้ให้ความเหน็ในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมถงึทบทวนและเสนอประกาศข้อความท่ี

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทท่ีออกสูส่าธารณชน  
 
9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 โดย

ปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4.  นายวีระศกัด์ิ  แก้วหนู  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รับผิดชอบการสรรหา  คดัเลือกและเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการท่ีจะแตง่ตัง้ใหมห่รือแตง่ตัง้แทนเม่ือครบวาระหรือวา่งลงเน่ืองจากเหตอ่ืุน 
 

 นอกจากนัน้ยังมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ  สําหรับ

กรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการผู้จดัการ  และ

กําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล  และประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผู้จัดการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯและสภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

 
9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการ

บริหาร ซึง่มีคณุสมบติัตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมดแูลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดย ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

  ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหาร 

3.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหาร 

4.    นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 

5. นายวีระศกัด์ิ  แก้วหน ู กรรมการบริหาร 
 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.  ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทาง

ธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก

สถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงิน

ไมเ่กิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การฝึกอบรม การ

ว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจมอบหมายให้กรรมการ

ผู้จดัการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจ แทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

6. กํากบัดแูล และอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร

สามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้
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ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ี

ชดัเจน 
 

การสรรหากรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการ 
 
9.2.7 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคณุสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

มีจํานวน 8 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นาย ปิยะ  ประยงค์ รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัวางแผนและพฒันาธุรกิจ 1 

3.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัวางแผนและพฒันาธุรกิจ 2 

4.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัวางแผนและพฒันาธุรกิจ 3 

5.    นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู รองกรรมการผู้จดัการ สํานกับริหาร 

6.    นายจฑุา  พรมชินวงศ์ )1( รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ 

7. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง 

8. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ:  ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการลงมาผู้ซึง่ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและ

การเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

      (1) นายจฑุา  พรมชินวงศ์  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 

1. กรรมการผู้จดัการจะรับผิดชอบดแูลเร่ืองการ ดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบหรือมีข้อสงสยัว่าไม่

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
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3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจจะ

กําหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ท่ี

ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจ แทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก

สถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงิน

ไมเ่กิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอํานาจอ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกบังบประมาณของบริษัทฯ กบัคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อ เสนอแนะในเร่ือง

ดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ ๆ 

พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจให้ไว้ และ/

หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือของบริษัทฯ 

หรือกรรมการผู้จดัการสามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 
 

  ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้

กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน

ใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนมุติั

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติั

รายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการ

ท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

 

 

9.2.8 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น

และกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้นายไพศาล  

รําพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤษภาคม 2551  

 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
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1. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของ

บริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติัตามมติและ

นโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ีเก่ียวกบัข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพึงปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่าง

ถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัท 

6. ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคญัอ่ืนๆ  เช่น ทะเบียนกรรมการ

บริษัท หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจําปีของบริษัท  

รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติ

บคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

10. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ปี 2553 และ 2552 

ชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 9 / 10 7 / 7 - - - - - -       1 / 4 4 / 4 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 9 / 10 7 / 7 - - 11 / 12 8 / 9 4 / 4 3 / 4 4 / 4 4 / 4 

3. ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ  
ดร.ตรึงใจ บรูณะสมภพ 

10 / 10 6 / 7 12 / 12  12 / 12 - - - - - - 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  10 / 10 6 / 7 12 / 12 11 / 12 12 / 12 9 / 9 - - 4 / 4 4 / 4 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 10 / 10 7 / 7 12 / 12 12 / 12 - - 4 / 4 4 / 4 - - 

6. นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ (1) 3 / 3 - - - - - - - - - 

7. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 9 / 10 7 / 7 - - 12 / 12 9 / 9 4 / 4 4 / 4 - - 

8. นายปิยะ ประยงค์ 10 / 10 7 / 7 - - - - - - - - 

9. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 10 / 10 7 / 7 - - - - - - - - 

10. นายครรชิต บนุะจินดา   10 / 10 7 / 7 - -  -  -  3 / 4 2 / 4 - - 

11. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส   9 / 10 3 / 3 - - - - - - - - 

12. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ 

จเูนียร์ (2) 

3 / 3 - - - 10 / 10 - - - - - 

13.นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล    - - - - 11 / 12 9 / 9 4 / 4 4 / 4 - - 

14.นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู  - - - - - - 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 
 
หมายเหต ุ   (1) นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2553 

  (2) นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2553 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง   เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธุ์ 2553 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

9.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

  9.3.1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระ  
  

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ สําหรับปี 2553 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท (ปี 2552 และ 2551 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 12 

ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive 

Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านัน้ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

(Non-executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย สําหรับกรรมการท่านอ่ืนจะ

ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน รายละเอียดคา่ตอบแทนท่ีจ่ายจริงในปี 2553 เม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายในปี 2552 และ 2551 มีดงันี ้

           หน่วย: บาท                                 

 

ช่ือ / ตาํแหน่ง   ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 
 คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) 

1. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม 
    ประธานกรรมการบริษัท  
    กรรมการสรรหาและพิจารณา 

   

3,140,000  

 

   

1,200,725 

3,159,000 1,443,664 3,170,000 1,168,695 

คา่ตอบแทน 4,340,725            4,602,664 4,338,695 
2. ศาตราจารย์เกียรติคณุ 
ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ 

    กรรมการบริษัท     
1,742,400.00 

   

672,405.89  

 

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

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,414,805.89             2,008,012 1,887,026 

3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 

   

1,485,000   

 

   576,348  

 

1,100,000 519,719 1,110,000 420,730 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 2,061,347.90             1,619,719 1,530,730   

4. นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัด์ิ 
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
    ประธานกรรมการสรรหาและ 

1,851,150  576,348 1,402,800 635,212 1,422,800 514,226 
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หมายเหต ุ   (1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ แบง่เป็น ผลงานคร่ึงปีแรก และ ผลงานคร่ึงปีหลงั ในผลงานคร่ึงปีหลงั จะจ่ายในเดือนมกราคม ใน

ปีถดัไป  ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 

 
9.3.1.2 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน   ปี 2553  ปี 2552 ปี 2551 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / คา่แรง 8 40,070,882 8 34,181,139 9 34,286,362 

โบนสั (1) 8 13,624,168 8 14,156,898 9 11,739,120 

เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 1,410,421 8 1,287,426 9 1,274,073 

เงินได้อ่ืนๆ 8 5,799,666 8 2,510,350 9 3,575,950 

รวม 8 60,905,137 8 52,135,813 9 50,875,504 

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

                     ถดัไป  ยอดท่ีรายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

   
9.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบสําคญั

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

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และสามารถใช้สิทธิได้ทกุๆ 6 เดือน (โปรดดรูายละเอียดในตาราง 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ (PS-WA)) 
 

     พิจารณาคา่ตอบแทน 2,427,498            2,038,012 1,937,026 
5. นายวิสทุธ์ิ  ศรีสพุรรณ 

 
360,000 88,618      

กรรมการอิสระ   448,618  
 
 

  

รวม 8,578,550 3,114,444  7,034,600 3,233,807 7,075,600 2,617,876 

 11,692,994  10,268,407 9,693,475 
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 วนัใช้สทิธิเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของแตล่ะปี  จึงมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั

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

1 ครัง้ ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2550 สว่นปี 2549 มีการใช้สทิธิในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2549 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549   
 

 ทัง้นี ้ตามโครงสร้างองค์กร ปี 2552 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 8 ท่าน (ผู้บริหารในท่ีนีห้มายถึง กรรมการ

ผู้จัดการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบัส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้

ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย แต่ไม่รวมผู้ ดํารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่)   ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ เป็นจํานวนรวม 9,152,300 หน่วย   

โดยในปี  2553 ไม่มีการใช้สิทธ์ิในใบสําคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากสิน้สดุในปี 2552 แล้ว โดยรายละเอียด แสดง

เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่ง ณ 31 ธนัวาคม 2553 จงึไมมี่การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WA) ตัง้แต่ปี 2549 

(PS-WA) /  ช่ือ   

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ที่ได้รับการจัดสรร 

ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 

(หน่วย) 

 (หน่วย) ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

1.  ดร. พิสฐิ ลีอ้าธรรม 1,500,000 -0- 562,500  375,000 

2.  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ 700,000 -0- 262,500  175,000 

3.  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 700,000 -0- 262,500  175,000 

4.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 700,000 -0- 262,500  175,000 

5. นายณรงค์  มาณวพฒัน์     2,252,300 -0- 844,700  563,100 

6. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 1,440,000 -0- 540,000  360,000 

7. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 300,000 -0- 112,500  75,000 

8. นายปิยะ ประยงค์ 1,560,000 -0- 585,000  390,000 

รวม 9,152,300 -0- 3,432,200 2,288,100 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (PS-WC) ซึ่งได้รับการอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 บริษัทฯ ได้นํามาจดัสรรให้แก่

กรรมการ และผู้บริหาร 7 ท่าน (ผู้บริหารในท่ีนีห้มายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบัส่ีรายแรกนบัต่อจาก

กรรมการผู้จดัการลงมา รวมถงึผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย แต่ไม่รวมผู้ ดํารง

ตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า)   ได้รับการจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสทิธิ เป็นจํานวนรวม 4,181,400 หน่วย ดงันี ้

       PS-WC 

1.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต         จํานวน   830,100 หน่วย 

2.  นายปิยะ ประยงค์      จํานวน    830,100 หน่วย 

3.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส    จํานวน   559,200 หน่วย 

4. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์   จํานวน   626,700 หน่วย 
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5. นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู    จํานวน   463,800 หน่วย 

6.  นายจฑุา พรมชินวงศ์    จํานวน   546,000 หน่วย 

7. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล    จํานวน   325,500 หน่วย 
  

9.4 บุคลากร 
 
9.4.1 จาํนวนพนักงาน   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีพนกังาน   ทัง้สิน้จํานวน  2,054 คน ดงันี ้

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

  สํานกังานกรรมการผู้จดัการ                            127 

 สํานกัพฒันาธุรกิจ 1                            887 

 สํานกัพฒันาธุรกิจ 2                            409 

 สํานกัพฒันาธุรกิจ 3                              95 

 สํานกัปฏิบติัการ                            311 

 สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง                            114 

 สํานกับริหาร                            111 

รวม                         2,054 
 
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 

-      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน   2,054   คน 

 

9.4.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 

นบัแตจ่ดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัแตอ่ยา่งใด 
 
9.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  
 

9.5.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสบทบ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทฯ ยงัได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น การหยดุพกัผ่อนประจําปี การ

ลาเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสําหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล 
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การศึกษาบตุร เป็นต้นสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553   และ 2552  ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ มี

รายละเอียดดงันี ้

 

 

ประเภทคา่ตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 31  ธันวาคม  2552 

เงินเดือนรวม 664,952,010.56 426,004,346 

เงินรางวลัพิเศษ (1) 325,278,437.73 251,050,233 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 17,587,477.00 11,849,964 

เงินสมทบประกนัสงัคม 15,406,473.00 8,393,712 

คา่ลว่งเวลา 31,657,689.98 12,985,199 

คา่ตอบแทนอ่ืน 156,377,158.61   92,541,982 

รวม 1,211,259,246.88 802,825,436 
     หมายเหต ุ (1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจ่าย 31 มกราคม ในปีถดัไป ยอดเงิน  

                           รางวลัพิเศษ ท่ีปรากฏในแตล่ะปี ได้รวมโบนสัท่ีจ่ายในปีถดัไปไว้แล้ว  
 
 

9.5.2 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  
 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543 ตาม

พระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานเข้ากองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละ

ราย 
9.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรบคุคลโดยถือเป็นการลงทนุท่ีจําเป็นและเป็นสิ่งสําคญัย่ิงท่ีต้อง

ดําเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าบคุลากรเป็นสิ่งสําคญัท่ีช่วยในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จได้ในอนาคต บริษัทฯ 

จึงมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และความชํานาญของบคุลากรภายในของบริษัทฯ ด้วยการส่งบคุลากรดงักลา่วเข้า

รับการอบรมและสมัมนาด้านเทคนิคการก่อสร้างเพ่ือพฒันาคณุภาพและหลกัสตูรการบริหาร เพ่ือให้พนกังานได้มีความ

ชํานาญและเช่ียวชาญและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อนัจะเป็นการสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัในการท่ีจะให้บริการท่ีมี

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

ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรซึง่ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าย่ิงขององค์กร   โดยบริษัทฯ มีการดําเนินการในด้านการ

พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และครอบคุลมพนักงานในทุกกลุ่มเป้าหมาย  และให้การสนับสนุน

งบประมาณในการพฒันาบุคลากรอย่างเพียงพอ   โดยในปี 2553 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพฒันา

บคุลากร กวา่ 33 ล้านบาท ทัง้นี ้  เพ่ือวางรากฐานในการพฒันาองค์กร คือ พฒันาพนกังานให้เป็น “คนเก่ง” คือมีพนกังาน

ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และเป็น “คนดี” คือพนกังานมีทศันคติ  และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร  เพ่ือ
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สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุ   โดยบริษัทฯ  ได้กําหนดโปรแกรมในการพฒันา

ผู้บริหารและพนกังานในระดบัตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน อาทิเช่น 

- กลุม่ผู้บริหารระดบัสงู  บริษัทฯ ได้จดัให้มี MD Program และ One on One Coaching รวมไปถึงการไปดู

งานในต่างประเทศ เพ่ือพฒันาผู้บริหารให้มีความสามารถในการนําองค์กรและพนักงานไปสู่เป้าหมายท่ี

บริษัทฯ กําหนด  นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรม Dinner Talk โดยเชิญผู้ทรงคณุวฒิุมาบรรยายเพ่ือให้

ความรู้ และแง่คิดในมมุมองตา่งๆ ให้แก่ผู้บริหารเพ่ือมีความรู้ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ 

- กลุ่มผู้บริหารระดบักลาง  บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชัน้นําในการพฒันาหลกัสตูร Mini Master 

Real Estate เพ่ือพฒันาความรู้ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แก่กลุ่มผู้บริหาร  นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีโปรแกรม

พฒันาผู้บริหาร (Management Development Program: MDP) ซึ่งประกอบด้วยหลกัสตูรการพฒันา

ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และการพฒันาทกัษะการสอนงานให้กบัพนกังาน

ในหลกัสตูร VP Coaching เพ่ือพฒันาความสามารถของผู้บริหารให้สอดคล้องกบัสภาพการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจบุนั   

- กลุ่มพนักงาน  บริษัทฯ ได้จดัให้มีหลกัสตูรพฒันาความสามารถตามตําแหน่งงาน โดยพฒันารูปแบบของ

หลกัสตูรให้พนกังานสามารถนําไปปฏิบติังานได้ทนัที ทัง้หลกัสตูรในกลุม่ Business in Practice สําหรับ

พนกังานตําแหน่ง Sales, Customer Service และ Marketing หลกัสตูรในกลุม่ Construction in Practice 

เพ่ือพฒันาพนกังานในตําแน่ง Foreman, Site Engineer, Project Engineer และ Project Manager  

หลกัสตูรในกลุ่ม Functional in Practice สําหรับพนกังานในหน้าท่ีงานต่างๆ   รวมทัง้ยงัได้จดัหลกัสตูร

ทางด้าน Technical Learning อาทิเช่น ทกัษะวิชาชีพช่าง งานก่อฉาบ งานปกูระเบือ้ง กนัซมึ และงานทาสี 

เพ่ือความพร้อมในการปฏิบติังานของ ผู้ รับเหมาท่ี Site งาน รวมไปถึงพนกังานปฏิบติัการท่ี โรงงาน Precast  

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้คํานึงถึงการให้ความรู้กบัพนกังานในด้านสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม

โดยได้มีการจดัหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั Corporate Social Responsibility อีกด้วย การจดัเตรียมหลกัสตูร

การฝึกอบรมมีการจดัอบรมโดย Pruksa Learning School   ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาหลกัสูตรในการ

ฝึกอบรม  
 

นอกจากการพฒันาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมและการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ดงัท่ีได้กล่าวมา แล้ว บริษัทฯ 

ยงัส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยพนักงานสามารถพฒันาตนเองผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  

การถ่ายทอดความรู้ผ่านการเลา่เร่ืองจากหนงัสือ (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 ร่วมกบัท่ีปรึกษาจากภายนอก  ซึ่งการเรียนรู้ทัง้หมดนีก็้ได้ส่งเสริมแนวทางการพฒันาการเติบโตของ

พนกังานองค์กร (Career Management) และทําให้บริษัทฯ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

สําหรับผู้ ท่ีต้องการพฒันาตนเองเพ่ือนําไปสูค่วามก้าวหน้าในอาชีพการทํางานอยา่งแท้จริง 
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9.6 การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 

ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั  ซึ่งมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วนั 

ก่อนและ 1 วนัหลงัจากงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบ  จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินยั

เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและ

ดําเนินคดีในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฏหมาย 

9.7 หลักการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

 บริษัท ฯ  ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate Governance) 

เพ่ือสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัท ฯ มีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งย่ิงวา่ กระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จะช่วยสง่เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหวัใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีสําคญัย่ิงอยา่งหนึง่ โดย

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบง่เป็น 7 หมวด ได้แก่  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

3) การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  

4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  

5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

6) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 

 ทัง้นีไ้ด้มีการส่ือสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ฯ รับทราบถงึหลกัการดงักลา่วและ

ถือปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองรวมทัง้ได้เปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบริษัท ฯ  (www.pruksa.com) 
 

1) คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพ่ือ

ประโยชน์ของ ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนและต่อสงัคม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลการ

บริหารงานของบริษัท ฯ  เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารบริษัท ฯ ได้มุ่งมัน่สูก่ารดําเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึง

สภาวะของความเส่ียง 

 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (กรรมการอิสระ 5 ท่าน 

คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ นายวิสทุธ์ิ  ศรีสพุรรณ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

และนายอดลุย์         จนัทนจลุกะ ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ) และ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน นอกจากนี ้

ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตร

พงศ์พนัธุ์) 
 
 

1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น

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

อยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษัท ฯ ได้ 
 
 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั

กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบติัและขอบเขตการ

ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 
 
 กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์  รวมทัง้สามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 

1.3 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 
นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกําหนดให้กรรมการบริษัท ฯ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และเม่ือครบ

กําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตอ่ไปได้อีก 
 
 สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ 

 
 จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกันของกรรมการ 
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 บริษัทเหน็วา่ กรรมการของบริษัททกุคน ซึง่ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคณุวฒิุ 

มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัท ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้

ถือหุ้น  บริษัทจงึไมไ่ด้มีการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดตอ่กนัของกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 
 

1.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัท  ฯ  ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ จดัทํารายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ   มี

ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ฯ 

ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายแลข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ     

จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีและปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบญัชี

ภายนอกเป็นประจํา 
 
 
 

1.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัท ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบ ต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเส่ียงท่ี

เหลืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ 

1.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คดัเลือกและเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการท่ีจะแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทนเม่ือครบวาระหรือว่างลง

เน่ืองจากเหตอ่ืุน 
 

นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
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และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

1.4.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีดแูล กํากบัและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพงึปฏิบติัท่ีสําคญัของบริษัทฯ ตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี เสนอแนะข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ  ดแูลให้หลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติัให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ  รายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  พร้อมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศข้อความท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ท่ี

ออกสูส่าธารณชน 
 

1.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษัท ฯ 

ได้จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการและคณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยูเ่สมอ 
 

1.6 ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  

บริษัท ฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบั

องค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัท ฯ อยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การกําหนดแนวทางปฏิบติัท่ี

ดีเก่ียวกบัรายการผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วอยา่งครบถ้วน  
 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกบัผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีกําลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไมเ่ข้าร่วมประชมุหรืองดออกเสียง 
 

 

1.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ฯ ให้คา่ตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจงูใจพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ ซึง่แบ่งเป็นสอง

สว่น คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอคา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะ

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 
 

1.8 การอบรมและการพัฒนาความรู้กรรมการ  

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือท่ีกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้

รับทราบถึงข้อบงัคบั กฎระเบียบ และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหน้าท่ี และกรรมการจะ
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ได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและกํากบัดแูลกิจการของ

บริษัท ฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทยงัได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 10 

ท่าน Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 4 ท่าน Role of the Chairman Program (RCP) จํานวน 1 ท่าน 

และ Audit Committee Program (ACP) จํานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
 

1.9 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของตนเองของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์ตอ่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึง

ประเด็นสําคญัท่ีคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ ให้แก่บริษัทได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จุดประสงค์ของการ

ประเมินผลการปฏิบติังานนีเ้พ่ือเพิ่มประสทิธิภาพของคณะกรรมการบริษัท รวมถงึนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 
 
1.10 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาจาก

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้นําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ

ตอ่ไป 
 
 
1.11 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไมมี่

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัท หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยในปี 2553 ได้มีการประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ เม่ือ

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 
 
 

2) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ

มอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้

ถือหุ้น สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ สทิธิในการออกเสียงแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น  
 

2.1.1 การกาํหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่จะจดัขึน้ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัปิดบญัชีงบดลุประจําปี บริษัทฯ จะ

กําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึง่มีความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
 

ทัง้นี ้บริษัท ฯ สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ความจําเป็นหรือสมควร  
 

2.1.2 การส่งหนังสือนัดประชุม 
 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบใุห้การจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น แต่หากเป็นไปได้ บริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วนัลว่งหน้าก่อน

การประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม

พร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองมีการระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้มีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 

บริษัทฯ จะประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกนั ไม่น้อย

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

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

ต้องตดัสนิใจ  

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 ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อน

เวลาประชมุ  

2.1.4 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัท ฯ ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผู้สอบบญัชีภายนอก 

หรือตวัแทนจะเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

2.1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคดิเหน็ การลงมต ิ และการบันทกึรายงานการ
ประชุม 
 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุและระหว่างการ

ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่าง

เหมาะสม ซึง่การออกเสียงลงคะแนนบริษัท ฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั

ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ มีการ

บนัทกึมติท่ีประชมุโดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในรายงานการประชมุ และมีการบนัทกึคําถาม คําชีแ้จง และความคิดเหน็ของท่ีประชมุไว้อยา่งละเอียดด้วย 
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กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด ห้ามออกเสียงในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออก

เสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  
 
 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัท ฯ โดยจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัท ฯ มีกําไรและไมมี่ยอดขาดทนุสะสมอยู่ 

โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 
 
 นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกําไร

สว่นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือสว่นท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จดัสรรเป็น

เงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุสํารอง เพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท

ตอ่ไป 
 
 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ี

คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

2.3 การแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 
 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท ฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษัท ฯ   
 

3) การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

บริษัท ฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติั

และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

 
 

3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 
 กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคล พร้อมข้อมลูประกอบการ

พิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณา

เห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ 3 - 4 เดือน

ลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2554 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 
 

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น  
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3.2.1 การกาํหนดวาระการประชุม 

ก่อนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ

ผู้ ถือหุ้นผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาถงึความเหมาะสมในการบรรจวุาระดงักลา่ว

ในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือเชิญประชมุตอ่ไป 
 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น   มายงับริษัท ฯ 3 – 4 เดือนลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 จนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2554 โดย

ได้ประกาศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุ

สมัพนัธ์) 

 

3.2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ  และออก

เสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉนัทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะท่ี

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

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

ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 
  
3.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการแจ้ง

แนวทางดงักลา่วให้พนกังานในองค์กรถือปฏิบติั และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีถือครองหลกัทรัพย์ ตาม

กฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กรรมการเป็นประจํา 

 
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ  เคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและได้กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ฯ   

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คู่

ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ในกลุ่มต่างๆตามบทบาทและหน้าท่ี ทัง้นี ้ เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนอง

ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือ

หุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้การดําเนินการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทฯ   บริษัทฯ จึงได้

มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมตลอดจนปฏิบัติต่อ

พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณา

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

ของพนกังานอยูเ่สมอและยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  
 
 ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์ และ

บริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธ์ภาพท่ีดี จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
สนิค้าและบริการ 
ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั

เปิดเผยข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง 
การรักษาข้อมูลของลูกค้า 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้า

หรือจากผู้ มีอํานาจของกลุม่บริษัท ฯ  ก่อน เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

ตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 คู่แข่ง : บริษัท ฯ สนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาดหรือ

กําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัท ฯ เท่านัน้และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่ง

ข้อมลูของคูแ่ข่งขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จริยธรรม 

 คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : การดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นํามาซึง่ความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท ฯ หรือขดั

ต่อกฎหมายใดๆ มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า การคดัเลือกคู่ค้าต้อง

ทําอยา่งยติุธรรม ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ถือวา่คูค้่าเป็นปัจจยัสําคญัในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กบัลกูค้า 
 
 บริษัท ฯ  ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีเ้ป็นสําคญัในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และ

การดแูลหลกัประกนั 

  

สังคม : บริษัทฯ ให้ความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม โดยได้กําหนดเป็นนโยบายด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และมีแผนงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีดําเนินเป็นประจําตอ่เน่ืองทกุปี (รายละเอียดตาม

เนือ้หา ในหมวดความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม) 

 นอกจากนีใ้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในด้านสิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้ ด้วยการดําเนินโครงการ Green 

Ocean Strategy ท่ีมุง่เน้นการให้ความสําคญัในด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ประกอบด้วยกลยทุธ์การกํากบัดแูลองค์กรด้วยธรร

มาภิบาลสีเขียว (Green Governance) และกลยทุธ์การสร้างเสริมบคุลากรในองค์กรด้วยอปุนิสยัสีเขียว (Green Habits)  

 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไมใ่ช่การเงินอยา่งครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อยา่งสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ   และส่ือมวลชนตา่งๆ 
 

บริษัทฯ  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนประสานงานระหวา่งบริษัท ฯ  กบัผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ เก่ียวข้อง 
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บริษัทฯ  ให้ความสําคญัและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทัว่ถึง เพียงพอและทนัเวลา โดยการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศได้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด  

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหวา่งบริษัท ฯ  กบัผู้ ถือ

หุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศ

ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว และข้อมลูในรูปแบบ

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

Relations) 

นอกจากนี ้ ในปี 2553  ท่ีผ่านมา ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

• เผยแพร่ข่าวสารเป็นรายปีและรายไตรมาส เช่น งบการเงิน รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ ข้อมลู

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

เสนอวาระ และ/หรือ ช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะ

เป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 3 - 4 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

สารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เอกสารประกอบการประชุมนกัวิเคราะห์นักลงทุน 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 

ภายหลงัจากท่ีได้นําสง่งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้ว  

• จดัทํา / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกบัแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กบั

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ  รายไตรมาส  

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

(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมลูด้านการเงิน 

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

การเงิน และความคืบหน้าด้านการดําเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปล่ียน

มมุมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ โดยทัง้ปี 2553  มี Company Visit 76 ครัง้ และมี Conference Call 12 

ครัง้ 

• นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast 

Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ท่ีทนัสมยั

ท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์ และ

คอนโดมิเนียม  
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• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ตามคําเชิญของบริษัท ฯ  หลกัทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้

ข้อมลู ตอบข้อซกัถาม รวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจ ของผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ

สถาบนั โดยทัง้ปี 2553 มี Roadshow ในประเทศ 4 ครัง้ และมี ตา่งประเทศ   6 ครัง้ 

• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์  เช่น TNN  

 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือจะได้

นํามาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท  ฯ   โดยมีรองกรรมการผู้ จัดการ (นายประเสริฐ                

แตด่ลุยสาธิต) ดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการ ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ด้วย 

• ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบั

บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com  หมายเลขโทรศพัท์ 

(66) 2298 0101 ตอ่ 1863 หรือแฟกซ์ 02 – 298-0109 

 

6) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
บริษัท ฯ  จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  
 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 
 บริษัท ฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ และ

ให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือควบคมุการบริหารงานภายในบริษัท ฯ  ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั 

รวมทัง้คูมื่อแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัท ฯ  อยา่งเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากบัด ูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
6.2 การบริหารความเส่ียง  
 บริษัท ฯ  มีนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท ฯ   โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายใน

และปัจจัยภายนอกให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ  ได้

กําหนดให้มีการสอบทานปัจจยัความเส่ียงในทกุๆ ด้านอย่างสม่ําเสมอ ครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงทาง

การเงิน การบริหารการก่อสร้าง และความเส่ียงด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกบั

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 

การกําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล ทัง้นี ้

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางและ/หรือนโยบายในการกํากบัดแูลเก่ียวกบั

ความเส่ียงท่ีสําคญั 
 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
บริษัท ฯ  มีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีมาตรฐานความประพฤติ เป็น

แนวทางเดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัท ฯ  จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยมี

หน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และ

ศรัทธามาตัง้แตปี่ 2549 
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ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2553 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนมุติัการ

ปรับปรุง “คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือให้ครอบคลมุแนวปฏิบติัตา่งๆ ให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและสอดคล้องกบั

พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามคําแนะนําของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมากขึน้  เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคณุธรรมและจริยธรรม

เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและได้มีการเผยแพร่คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเวบ็ไซต์

ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์) อีกด้วย 
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10. การควบคุมภายใน 

 บริษัท ฯ  ได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอกบัระดบั

ความเส่ียง และเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ของการปฏิบติังาน 

 โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ ในทกุไตรมาส ได้กําหนดให้มีวาระหลกั เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบได้

ให้ความเห็นต่อการควบคมุภายใน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงระบบการ

ควบคมุภายในให้เหมาะสม เพียงพอ 

 คณะกรรมการบริษัท ฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ สอบทานในเร่ืองนี ้ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มี

ระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

 1) สภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน 

 บริษัท ฯ ได้จัดการให้มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างขององค์กรท่ีเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไป

ตามท่ีบริษัท ฯ มุ่งหวงั ได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน

ของพนักงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ฯ  มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ฝ่าย

จดัการสามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ฝ่ายจดัการได้ให้ความสําคญัต่อความซ่ือสตัย์ สจุริต และจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัท ฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตัง้แตปี่ 2549 เป็นต้นมา 

 

2) การประเมินความเส่ียง 

 บริษัท ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบ และแนวทาง

ให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท ฯ และผู้บริหารได้ให้ความสําคญักบัการ

บริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียง และระบบป้องกนัตามความจําเป็น เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจ

มีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการ

ปฏิบติังานแต่ละสายงาน มานําเสนอสิ่งท่ีได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบติั ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้นีใ้นปี 2551 

และปี 2552 ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้สิน้ปีละ 9 ครัง้ 
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3) กิจกรรมการควบคมุ 

 บริษัท ฯ มีกิจกรรมการควบคมุ โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) และ

ดชันีวดัความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ  เพ่ือตรวจสอบซึ่งกนัและกัน  บริษัท ฯ มีคู่มือการปฏิบติังาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกนั และลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จาก

กิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัท ฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัท ฯ เพ่ือใช้ในการ

กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคล่องตวั และชดัเจนใน

การปฏิบัติงาน นอกจากนีเ้พ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัท ฯ   มีการกําหนดวิธีการ

เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัท ฯได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  มีมาตรการท่ีรัดกมุ เหมาะสม  ในกรณีท่ีบริษัท ฯ มี

การทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัโดยผู้

ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูการทําธุรกรรมดงักล่าวตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 

4) สารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษัท ฯ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการ

ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา เพียงพอท่ีจะ

ใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืน   ระบบด้านการส่ือสารภายในนัน้  บริษัท ฯ ได้ให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานท่ีเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ 

Intranet ของบริษัท ฯ   ระบบการส่ือสารกบับุคคลหรือองค์กรภายนอกนัน้  บริษัท ฯ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีการให้

ข้อมลูข่าวสารอยา่งเพียงพอ  รวมทัง้จดัสง่รายงานการดําเนินงานให้สถาบนัต่างๆ ตามกฎระเบียบท่ีบริษัท ฯ ถือปฏิบติั ตาม

กําหนดเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 บริษัท ฯ มีระบบควบคมุการรับส่ง หรือนําข้อมลูเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และ

อํานาจของบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัท ฯ ได้กําหนดสิทธิใน

การเข้าถงึข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเทา่นัน้ 

5) การติดตามประเมินผล 

 บริษัท ฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ

เป้าหมายท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมได้อย่างทนัท่วงที ทัง้นีค้ณะกรรมการได้รับทราบ 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวา่ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุ

ไตรมาส  
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11. รายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ได้มีการเปิดเผยและมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นรายการอนัเป็นปกติธุรกิจ และมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ

อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้

สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

จําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ

อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวจะถกูนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออก

เสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

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

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ จะ
กําหนดกรอบของรายการดงักลา่วให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะนําเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักล่าวเพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการทํารายการดงักล่าวตาม
กรอบท่ีกําหนดตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม  หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน  บริษัทฯ  จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้  ความชํานาญพิเศษ  เช่น  ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันเพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ  จะถกูนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการ
โยกย้าย  หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่เป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ  ได้คํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

สําหรับรอบระยะบญัชี สิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนั กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ความสัมพันธ์กับ

บริษัทฯ 

ลักษณะของ
รายการและ
ความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 
2552 

ณ 31 ธ.ค. 
2553 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

 

 

และที่ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของ

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

เพื่อบริษัท ฯ ใช้เป็นศนูย์

ฝึกอบรมสว่นกลาง 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ใน

อาคารหลกัสี่พลาซา่ 

ชัน้ 10  

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สญัญาเช่าและบริการ พืน้ที่ 425.58 ตารางเมตร ลงวนัที่ 1 ตลุาคม 2551 

โดยจะเรียกเก็บคา่เช่า ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2551 –  1 ตลุาคม 2553  ในอตัรา

เดือนละ 127,674 บาท  และตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 – 30 กนัยายน 2556 ใน

อตัราเดือนละ 138,750 บาท  

2) สญัญาเช่าและบริการ พืน้ที่ 425.68 ตารางเมตร ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 – 30 

กนัยายน 2556 ในอตัราเดือนละ 138,782 บาท  

สรุป - โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราคา่เช่าและคา่บริการที่

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไมแ่ตกตา่งจากที่บริษัทฯ เข้าทํากบั

บคุคลภายนอก โดยเทียบกบัอตัราคา่เช่าพืน้ที่และคา่บริการที่บริษัทฯ เช่ากบั

ผู้ให้เช่ารายอื่น  

รายการที่ 2 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

 

 

ที่ดินเพื่อบริษัท ฯ ใช้พฒันา

เป็นที่ดินโครงการ

ทาวน์เฮาส์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ทําสญัญาซือ้

ขายที่ดินกบันายทอง

มา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

 

11.9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

บริษัทฯ ทําสญัญาซือ้ขายที่ดินกบันายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รวม 4 โฉนด คือเลขที่ 

39809, 39810, 51443, 79020 ซึง่ตัง้อยูท่ี่ตําบลลําผกักดู  อําเภอธญับรุี จงัหวดั

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

ราชการคือ 11,896,000 บาท ทัง้นี ้ ผู้ขายเป็นผู้ ชําระคา่ธรรมเนียมการโอน อาการ

แสตมป์ และภาษีอากรทัง้หมด การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นไป

เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และมลูคา่ที่ดินที่ซือ้ในครัง้นีไ้ม่แตกตา่งจากการตกลง

เข้าทํารายการกบับคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
12.1  งบการเงนิ 

 
12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัท่ีรายงาน   สําหรับปีสิน้สดุ 

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

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

นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 3731 16 ก.พ. 2554 31 ธ.ค. 2553 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 

จากรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั) ซึง่ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551, 2552 และ 2553  มีความเหน็วา่งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย งบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบ

แสดงการเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

  
 
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  
 

 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

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

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

งบการเงินปี 2553 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (งบการเงินรวม) 
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งบดุล                                                                                                                                      
(หน่วย: พนับาท) 

งบดลุ 

รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ   จํานวน   รอ้ยละ

สนิทรพัย ์

            

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

            

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,526,168      9.37 846,253      4.48  1,439,382 
  

4.21 

เงนิลงทนุชัว่คราว 3,424      0.02 2,304,522    12.21  190,639 
  

0.56 

ลกูหนีค้า่งวดคา้งชําระ 38,317      0.24 59,780      0.32  120,059 
  

0.35 

อสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 12,621,939    77.47 13,201,937    69.96  27,800,933 
  

81.26 

เงนิมัดจําคา่ซือ้ทีด่นิ  99,055      0.61 486,380      2.58  1,132,015 
  

3.31 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้ -  -  -  -  425,205 
  

1.24 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 138,157      0.85 204,934      1.09  248,151 
  

0.73 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 14,427,060    88.55 17,103,805    90.64  31,356,384 
  

91.66 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน             

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,505,914      9.24 1,299,180      6.88  2,159,381 
  

6.31 

ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการดําเนนิงาน 127,830      0.78 127,870      0.68  249,615 
  

0.73 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 116,963      0.72 176,966      0.94  204,628 
  

0.60 

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน  78,830 
  

0.48   
  

86,728   
   

0.46   123,230 
  

0.36 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 35,671      0.22 76,525      0.41  118,004 
  

0.34 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,865,208    11.45 1,767,268      9.36  2,854,858 
  

8.34 

รวมสนิทรพัย ์ 16,292,268  100.00 18,871,073  100.00  34,211,241 
  

100.00 
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งบดุล (ต่อ) 
                                                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ   จํานวน  รอ้ยละ

หนีส้นิหมนุเวยีน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 1,993,108 
  

12.23                    -            -   3,500,851 
  

10.23 

เจา้หนีก้ารคา้ 535,505 
  

3.29 798,867      4.23  1,424,940 
  

4.17 

เจา้หนีค้า่ซือ้ทีด่นิ 300,686 
  

1.85 350,228      1.86  1,571,958 
  

4.59 

เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 
  

-            -                      -            -   500,010 
  

1.46 

หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 
  

400,000 
  

2.46 
  

600,000      3.18  
   

-             -   

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี -  -                     -            -   
   

3,085  
  

0.01 

เงนิมัดจําจากลกูคา้ 819,156 
  

5.03 
  

946,559      5.02  
   

1,348,135  
  

3.94 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 405,944 
  

2.49 
  

687,319      3.64  
   

330,306  
  

0.97 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 490,385 
  

3.01 
  

924,191      4.90  
   

1,111,591  
  

3.25 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 4,944,784 
  

30.35 4,307,164    22.82  9,790,875 
  

28.62 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน             

เงนิกูย้มืระยะยาว 
  

606,657 
  

3.72 30      0.00  100,030 
  

0.29 

หุน้กูร้ะยะยาว 
  

600,000 
  

3.68 1,500,000      7.95  9,000,000 
  

26.31 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 
  

-            -                      -            -   6,787 
  

0.02 

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ ๆ ของพนักงาน 
  

30,841 
  

0.19 41,000      0.22  50,338 
  

0.15 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,237,498 
  

7.60 1,541,030      8.17  9,157,155 
  

26.77 

รวมหนีส้นิ 
  

6,182,282 
  

37.95 
  

5,848,194    30.99  
   

18,948,030  
  

55.39 
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งบดุล (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ   จํานวน   รอ้ยละ

สว่นของผูถ้อืหุน้ *             

ทนุเรอืนหุน้              

ทนุจดทะเบยีน  2,255,753    13.85 2,224,753    11.79  2,228,812 
  

6.51 

              

ทนุทีอ่อกและชําระแลว้ 
  

2,191,394    13.45 
  

2,206,812    11.69  
   

2,206,812  
  

6.45 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
  

1,361,595      8.36 
  

1,361,595      7.22  
   

1,361,595  
  

3.98 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 
            

-             -   
  

535      0.00  
   

354  
  

0.00 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 
            

-             -   
  

36      0.00  
   

(33,850) 
  

(0.10) 

กําไรสะสม 
            

-             -   
           

-             -   
            
-              -   

สํารองตามกฎหมาย 
  

225,575      1.38 
  

225,575      1.20  
   

225,575  
  

0.66 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 
  

6,331,246    38.86 
  

9,228,194    48.90  
   

11,502,725  
  

33.62 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะบรษิทั 
  

10,109,810    62.05 
  

13,022,748    69.01  
   

15,263,212  
  

44.61 

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 
  

176          -   
  

131          -   
   

-             -   

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  
  

10,109,986    62.05 
  

13,022,879    69.01  
   

15,263,212  
  

44.61 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
  

16,292,268  100.00 
  

18,871,073  100.00  
   

34,211,241  
  

100.00 
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งบกาํไรขาดทุน 

                                                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทนุ 

รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ  จํานวน  รอ้ยละ

รายได ้             

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย ์
  

12,968,506    99.50 
  

18,966,049    99.65  
   

23,307,115     99.57 

รายไดอ้ืน่ 
  

65,094      0.50 
  

67,400      0.35  
   

99,849       0.43 

รวมรายได ้
  

13,033,600  100.00 
  

19,033,449  100.00  
   

23,406,964   100.00 

คา่ใชจ้า่ย             

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรัพย ์
  

8,085,647    62.04 
  

11,749,037    61.73  
   

14,560,829     62.21 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 
  

790,981      6.07 
  

809,272      4.25  
   

2,034,033       8.69 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
  

1,016,012      7.80 
  

1,576,911      8.28  
   

2,147,862       9.18 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
  

50,876      0.39 
  

52,136      0.27  
   

60,905       0.26 

รวมคา่ใชจ้า่ย 
  

9,943,516    76.29 
  

14,187,356    74.54  
   

18,803,629     80.33 

กําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้
  

3,090,084    23.71 
  

4,846,093    25.46  
   

4,603,335     19.67 

ตน้ทนุทางการเงนิ 
  

57,393      0.44 
  

47,053      0.25  
   

67,088       0.29 

ภาษีเงนิได ้
  

659,322      5.06 
  

1,177,206      6.18  
   

1,048,100       4.48 

กําไรสําหรับปี 
  

2,373,369    18.21 
  

3,621,833    19.03  
   

3,488,147     14.90 

สว่นของกําไรทีเ่ป็นของ             

  ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 
  

2,373,267    18.21 
  

3,621,816    19.03  
   

3,488,147     14.90 

  ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 
  

102      - 
  

17      -  
   

-            -   

กําไรสําหรับปี 
  

2,373,369    18.21 
  

3,621,833    19.03  
   

3,488,147     14.90 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.08   1.65   1.58   
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน       

กําไรสทุธ ิ
  

2,373,368 
  

3,621,833 
   

3,488,147  

รายการปรับปรงุ       

คา่เผือ่การลดมลูคา่ของอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 
  

108,359 
  

4,245 
   

(11,481) 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของอปุกรณ์ (กลับรายการ) 
  

(628) 
  

121,922 
   

(5,148) 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการดําเนนิงาน -  
  

45,895 
   

145,412  

หนีส้งสยัจะสญู (กลับรายการ) 
  

(8,860)                        -  
   

1  

คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้่ายตัดบัญช ี
  

189,835 
  

215,628 
   

246,250  

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 
  

(1,321) 
  

(6,696) 
   

(3,915) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ -  
  

36 
   

(33,886) 

ผลประโยชนพ์นักงาน 
  

9,548 
  

10,158 
   

9,338  

ดอกเบีย้จ่าย 
  

57,393 
  

47,053 
   

67,088  

ภาษีเงนิได ้
  

659,323 
  

1,177,206 
   

1,048,100  

รวม 
  

3,387,017 
  

5,237,281 
   

4,949,906  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิดําเนนิงาน       

ลกูหนีค้า่งวดคา้งชําระ 
  

(23,179) 
  

(21,463) 
   

(65,729) 

อสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งพัฒนา 
  

(4,459,118) 
  

(439,015) 
   

(14,370,819) 

เงนิมัดจําคา่ซือ้ทีด่นิ 
  

(28,966) 
  

(387,325) 
   

(645,635) 

จา่ยเงนิลว่งหนา้คา่สนิคา้ -  -  
   

(318,079) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
  

26,354 
  

(66,777) 
   

(144,893) 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
  

(35,746) 
  

(59,744) 
   

(41,479) 

เจา้หนีก้ารคา้ 
  

(64,543) 
  

263,362 
   

626,072  

เจา้หนีค้า่ซือ้ทีด่นิ 
  

66,925 
  

49,542 
   

1,221,730  

เงนิมัดจําจากลกูคา้ 
  

472,402 
  

127,402 
   

401,576  

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
  

171,107 
  

427,127 
   

172,126  

จา่ยภาษีเงนิได ้
  

(470,059) 
  

(955,833) 
   

(1,432,776) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ป) กจิกรรมดาํเนนิงาน 
  

(957,806) 
  

4,174,557 
   

(9,647,999) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด รอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2551 2552 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ       

เงนิฝากระยะสัน้กบัสถาบันการเงนิลดลง 
  

51,067 
  

1,772 
   

1,122  

ซือ้ตราสารหนี ้ -  
  

(17,569,682) 
   

(16,133,755) 

ขายตราสารหนี ้ -  
  

15,267,347 
   

18,246,334  

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้ 
  

(394,953) 
  

(139,153) 
   

(1,083,839) 

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนเพิม่ขึน้ -  -  
   

(51,470) 

ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการดําเนนิงานเพิม่ขึน้ -  
  

(37,826) 
   

(267,157) 

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ 
  

23,140 
  

19,243 
   

11,291  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ
  

(320,746) 
  

(2,458,299) 
   

722,527  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  

1,993,108 
  

(1,993,108) 
   

3,500,851  

เงนิรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 
  

1,804,910 
  

426,730 
   

600,010  

เงนิรับจากการหุน้กูร้ะยะยาว   
  

1,500,000 
   

7,500,000  

เงนิสดรับจากการออกหุน้สามัญ 
  

11,216 
  

15,418                        -   

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
  

(1,417,528) 
  

(1,033,357)                        -   

ชาํระคนืหุน้กูร้ะยะยาว                        -   
  

(400,000) 
   

(600,000) 

เงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย                        -   
  

(1)                        -   

จา่ยตน้ทนุทางการเงนิ 
  

(133,292) 
  

(186,929) 
   

(268,511) 

จา่ยเงนิปันผล 
  

(480,907) 
  

(724,866) 
   

(1,213,747) 

จา่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทยอ่ย                        -   
  

(61)                        -   

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ป) กจิกรรมจดัหาเงนิ 
  

1,777,507 
  

(2,396,174) 
   

9,518,602  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ
  

498,956 
  

(679,915) 
   

593,129  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 
  

1,027,212 
  

1,526,168 
   

846,253  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี 
  

1,526,168 
  

846,253 
   

1,439,382  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญที่สะท้อนถงึฐานะทางการเงนิ 
 

  2551  2552  2553  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (LIQUIEITY RATION)         

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
   

2.9  
   

4.0  
  

3.2 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 
   

0.3  
   

0.7  
  

0.2 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เทา่) 
-   

0.3  
   

0.9  
-   

1.4 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 
   

485.2  
   

386.7  
  

259.2 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 
   

0.7  
   

0.9  
  

1.4 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 
   

0.8  
   

0.9  
  

0.7 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน) 
   

463.4  
   

395.6  
  

506.9 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ (เทา่) 
   

9.7  
   

11.8  
  

7.0 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน) 
   

37.2  
   

30.4  
  

51.3 

Cash cycle (วัน) 
   

427.0  
   

366.1  
  

457.0 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)         

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 37.7% 38.1% 37.5% 

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนนิงาน (%) 23.8% 25.6% 19.8% 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การทํากําไร (%) -31.0% 86.1% -209.6% 

อตัรากําไรสทุธ ิ (%) 18.2% 19.0% 14.9% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 25.9% 31.3% 24.7% 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน (EFFICIENCY RATIO)         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ (%) 17.3% 20.6% 13.1% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (%) 179.1% 269.2% 201.7% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ (เทา่) 95.2% 108.3% 88.2% 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)         

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 
   

0.6  
   

0.4  
  

1.2 

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 
   

0.4  
   

0.2  
  

0.9 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 53.8  103.0  
  

(127.19) 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพัน (เทา่) (0.4) 1.7  (0.9) 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล (%) 30.5% 33.5% 31.6% 
 

 
หมายเหต ุ๑  ถา้ไดรั้บอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 0.50 บาทตอ่หุน้ จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554  
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ในการอา่นคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควรศกึษา

ข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และข้อมลูท่ีนําเสนอ

ไว้ในเอกสารฉบบันีป้ระกอบ โดยบริษัทฯได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีไทย ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตาราง

ภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวม การวิเคราะห์อตัราและมลูคา่ รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉล่ียในงบดลุ เป็นการคํานวณจาก

งบดลุรายปี 

 
12.2.1 ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  
 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชดุ และถือเป็นผู้ นํา

ตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียง

ไมก่ี่รายท่ีมีการบริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้

มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง  ทําให้ บริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคาขายท่ีอยู่อาศยั

ท่ีบริษัทฯ สร้างด้วยต้นทนุท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน เม่ือเทียบกบัท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบ ขนาด และทําเลท่ีใกล้เคียงกนั เป็นผล

ทําให้ยอดจองซือ้ใหมใ่นปี 2553 เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 70.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 

หน่วย : ล้านบาท 
 

 สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2552 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2553 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ   2551 

ยอดจองซือ้ใหม่สุทธิ 16,188.0 18.6% 22,775.3 40.7% 38,752.5 70.2% 

รายได้รวม 13,033.6 43.3% 19,033.5 46.0% 23,406.9 23.0% 

กาํไรสุทธิ 2,373.4 82.3% 3,621.8 52.6% 3,488.1 -3.7% 
 

 

บริษัทฯ มีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม  ร้อยละ 43.3 ร้อยละ 46.0 และร้อยละ 23.0  ในปี 2551 2552 และ 2553

ตามลําดบั โดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกั  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.5 ร้อยละ 99.6 และ 99.5 

ของรายได้รวมในปี 2551 2552 และ 2553 ตามลําดบั  การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เป็นผลจากการขยาย

โครงการอยา่งต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการพฒันาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบ

กบัการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ทําให้บริษัทฯ สามารถโอนบ้านให้กบัลกูค้าได้เร็วขึน้ 

 

บริษัทฯ มีอตัราการเพิ่ม(ลด)ของกําไรสทุธิในปี 2551 2552 และ 2553 เทา่กบัร้อยละ 82.3 ร้อยละ 52.6 และร้อยละ (3.7) 

ตามลําดบั กําไรสทุธิในปี 2553 ลดลงร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ถงึแม้วา่รายได้รวมจะเพิ่มขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายในการขายและ

บริหารเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกวา่รายได้รวม อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่ๆ
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จํานวนมากอยา่งตอ่เน่ือง แต่ยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้ของโครงการเหลา่นีไ้ด้ และการสิน้สดุของมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของการลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการ

ขายรวมเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 151.3 สําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมเพิ่มสงูขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 36.2 และคา่ตอบแทน

ผู้บริหารเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 16.8 เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

  
รายได้รวมของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท 

  สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

  2551 2552 2553 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์             

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)- BOI  2,318.6 17.8       1,527.3  8.0 3,484.5 14.9 

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)-ไม่ได้ BOI 5,320.6 40.8       8,383.1  44.0 9,294.8 39.7 

   บ้านทาวน์เฮาส์(1) รวม 7,639.2 58.6       9,910.4  52.1 12,779.3 54.6 

      อาคารชดุ- BOI 89.1 0.7          61.5  0.3 0.6 0 

      อาคารชดุ- -ไม่ได้ BOI 445.6 3.4      3,515.5  18.5 3,607.8 15.4 

   อาคารชดุ รวม 534.7 4.1      3,577.0  18.8 3,608.4 15.4 

   บ้านเด่ียว 4,788.6 36.7       5,455.4  28.7 6,892.1 29.4 

   ท่ีดินเปลา่ 6.0 0.0 23.3   0.1 13.3 0.06 

รวมรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,968.5 99.5     18,966.0  99.6 23,293.1 99.5 

รายได้อ่ืน        

  รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการขายอสงัหาริมทรัพย์(2) 44.1 0.3          41.60  0.2 63.1 0.3 

  อ่ืน ๆ (3)   21.0 0.2          25.80  0.1 50.7 0.2 

รายได้รวม 13,033.6 100.0 19,033.4 100.0 23,406.9 100.0 

หมายเหต ุ (1)   รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ รวมรายได้จากการขายบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ 

(2)  ได้แก่เงินท่ีได้จากการยกเลิกสญัญาและการเปล่ียนแปลงสญัญาจะซือ้จะขายท่ีอยู่อาศยั  

(3) ได้แก่เงินท่ีได้จากการ การขายทรัพย์สิน คา่เช่า ดอกเบีย้ และรายได้อ่ืน 

ท่ีมา :  ข้อมลูบริษัทฯ 

 

สําหรับปี 2551 รายได้รวมของบริษัท ยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน  13,033.6  ล้านบาท  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.3 ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว โดย

รายได้จากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้จํานวน 2,336.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มร้อยละ 44.1  โดยรายได้จากการขายบ้าน

ทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ BOI ลดลง (293.5) ล้านบาท หรือร้อยละ (11.2) สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ี

ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้ 2,630.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.8 โดยโครงการพฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค 
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ซึง่จบักลุม่ลกูค้าทาวน์เฮาส์ท่ีมีราคาสงูขึน้ ระดบัรายได้ของลกูค้าก็เป็นกลุม่ท่ีสงูขึน้ ท่ีมีการทยอยเปิดโครงการในช่วงคร่ึงปีหลงั ปี 

2550 ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 2551 ทําให้บริษัทฯ สามารถโอนกรรมสทิธ์ิบ้านทาวน์เฮาส์ในตราผลติภณัฑ์ดงักลา่วในโครงการตา่ง ๆ ได้

เพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก 

รายได้โครงการบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้จํานวน  1,052.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.2 

รายได้โครงการอาคารชดุเพิ่มขึน้จํานวน 517.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้เร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุภายใต้ตราผลติภณัฑ์    

“ไอว่ี” และ “เดอะ ซีด้” ในเดือนสดุท้ายของปี เป็นการเร่ิมเข้าสูต่ลาดอาคารชดุอยา่งเตม็รูปแบบ ภายหลงัจากการได้รับการตอบรับ

จากลกูค้าในด้านการจองซือ้อย่างดี   

 

สําหรับปี 2552  รายได้รวมของบริษัท ยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน  19,033.4  ล้านบาท  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.0 ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้ในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ แต่สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้มากมาจาก กลุม่บ้านทาวน์เฮาส์ ท่ีไมไ่ด้รับ

การสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) และอาคารชดุ โดยรายได้จากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้จํานวน 2,271.2 ล้านบาท คิดเป็น

อตัราการเพิ่มร้อยละ 29.7  โดยรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ BOI ลดลง (791.3) ล้านบาท หรือ

ร้อยละ (34.1) เน่ืองจากลกูค้าระดบัลา่งเร่ิมได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ ธนาคารเร่ิมชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือให้กบัลกูค้า 

และต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีสงูขึน้ ทําให้บริษัทไมส่ามารถควบคมุราคาขายให้ขายได้ตามเกณฑ์ท่ี BOI กําหนด สว่นรายได้จากการขาย

บ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้ 3,062.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 เน่ืองจากโดยโครงการ

พฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค  สามารถโอนกรรมสทิธ์ิได้เป็นจํานวนมากในปี 2552 

รายได้โครงการบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้จํานวน 666.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.9 โดยรายได้จากบ้านเด่ียว

ชะลอตวัลงเลก็น้อยในไตรมาสแรก แตฟื่น้ตวัได้ดีขึน้มากในสามไตรมาสหลงั จากการเปิดโครงการใหมอ่ยา่งต่อเน่ืองและสว่นมาก

ได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้า 

รายได้โครงการอาคารชดุเพิ่มขึน้จํานวน 3,042.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 669 โดยบริษัทโอนกรรมสทิธ์ิอาคารชดุได้

เพิ่มขึน้อีก 5 โครงการ ทําให้สดัสว่นรายได้ของอาคารชดุเทา่กบัร้อยละ 18.8 ของรายได้รวม 

 

รายได้รวมของบริษัทฯมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม  23,406.9  ล้านบาท  เพิ่มขึน้

จากปี 2552  เท่ากบั 4,373.5  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.0  ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก

การขายบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้  2,868.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.9 โดยรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ BOI เพิ่มขึน้  1,957.2 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 128.1  สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไม่ได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้  911.7 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 เม่ือเทียบกบัปี 2552 เน่ืองจากคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุได้ขยายเง่ือนไขราคาขายของบ้านเด่ียว หรือบ้านแถวเพิ่มขึน้  จากราคาขายไม่เกินหน่วยละ หกแสนบาท เพิ่มขึน้

เป็นราคาขายไมเ่กินหน่วยละ  หนึง่ล้านสองแสนบาท  ทําให้บริษัทได้เพิ่มสดัสว่นของการลงทนุในบ้านทาวน์เฮาส์-BOI มากย่ิงขึน้ 

รายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้ 1,436.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.3 เม่ือเทียบกบัปี 2552 จากการท่ีบริษัทได้เปิด

โครงการใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองและกําหนดราคาขายได้อยา่งเหมาะสม จงึทําให้ลกูค้าตดัสนิใจซือ้บ้านเพิ่มสงูขึน้ 

รายได้จากอาคารชดุเพิ่มขึน้ 31.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัปี 2552 โดยมี 4 โครงการใหม่สามารถสง่

มอบให้กบัลกูค้าได้ และอีก 6 โครงการเดิมซึง่เร่ิมทยอยสง่มอบให้ลกูค้าได้ตัง้แตปี่ 2552 ตอ่เน่ืองมาจนถงึปี 2553  
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 แนวโน้มรายได้ของบริษัทคาดวา่จะยงัเติบโตตอ่เน่ือง เน่ืองจากยอดจองซือ้ใหม่ในปีท่ีผา่นมาท่ีรอสง่มอบสงูขึน้กวา่ปีก่อน 

ประกอบกบัการเตรียมเปิดโครงการใหมข่องบริษัทฯ เพ่ือสนองตอบลกูค้าในทําเลใหม่ๆ ภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ การขยาย

ผลติภณัฑ์เพ่ือสนองตอบลกูค้ากลุม่ใหม ่นอกจากนัน้แผนลงทนุในตา่งประเทศของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย เวียดนาม

และมลัดีฟส์นัน้ มีความคืบหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือขยายฐานรายได้ของบริษัท อยา่งไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและ

ประเทศไทยยงัคงมีความเปราะบางเน่ืองจากยงัฟืน้ตวัไมเ่ตม็ท่ี  ประกอบกบัความไมแ่น่นอนทางการเมือง อาจสง่ผลให้ผู้บริโภคมี

แนวโน้มท่ีจะชะลอการตดัสนิใจซือ้ จงึอาจจะสง่ผลให้รายได้ของบริษัทไมส่ามารถเติบโตได้ตามท่ีคาด   แตถ้่าเหตกุารณ์ตา่งๆไม่

ลกุลามไปจนเกิดวิกฤตทัว่ประเทศและเกิดการชะงกังนัทางเศรษฐกิจ ฝ่ายจดัการยงัเช่ือมัน่วา่รายได้ของบริษัทยงัจะสามารถมีอตัรา

การเติบโตได้อีก   

 
ค่าใช้จ่าย 
 
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์  
 

ปี 2551 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 8,085.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ต่ํากวา่อตัราต้นทนุขายของปีก่อนท่ีคิดเป็นอตัราร้อยละ 65.4  เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายของ

บ้านในโครงการใหมใ่นช่วงท่ีผา่นมาท่ีได้อตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัการบริหารจดัการต้นทนุได้เป็นอยา่งมีประสิทธิผล 

ภายใต้สภาวะท่ีผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างและนํา้มนั มีการใช้กําลงัการผลิตท่ีสงูขึน้ของโรงงานผลติ แผ่น Precast Concrete 

ตามจํานวนหน่วยขายท่ีเพิ่มขึน้ รวมถงึการผลติเพ่ือใช้ในโครงการอาคารชดุ ทําให้ต้นทนุตอ่หน่วยลดลง 

ปี 2552 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 11,749.0  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์   ซึง่ต่ํากวา่อตัราต้นทนุขายของปีก่อน   

ปี 2553 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 14,560.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 ของรายรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์   ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีสงูขึน้กวา่อตัราต้นทนุขายของปี 2552 เลก็น้อย สว่นหนึง่มาจากต้นทนุคา่วสัดกุ่อสร้างและต้นทนุ

คา่ขนสง่ท่ีเพิ่มขึน้   
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
 

ในปี 2551  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 357.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3   ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ซึง่เพิ่มขึน้เทา่กบั 274.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 66.9  เพ่ือเป็นการสร้างการจดจําในตราผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท กระตุ้นยอดจองซือ้และการโอนกรรมสทิธ์ิท่ี
เพิ่มขึน้     

- สําหรับคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้  152  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 39.1 เน่ืองจากการรับ
พนกังานใหมเ่พิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขยายโครงการท่ีเพิ่มขึน้ และมีการขยายหน่วยงานใหม่ๆ   

- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีลดลง 269.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.0  อนัเป็น
ผลมาจากมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยลดอตัราภาษีธุรกิจ
เฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิเหลือร้อยละ 0.1 และ 0.01 ตามลําดบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 29 
มีนาคม 2551 
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- คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ตามนโยบายท่ีเข้มงวดขึน้ในการสํารองคา่เผ่ือการ
ลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ กรณีสนิค้า งานระหวา่งก่อสร้าง และวสัดท่ีุมีอายนุาน  และสํารองจากราคาประเมินท่ีผู้
ประเมินอิสระประเมินให้ต่ํากวา่ราคาต้นทนุของบริษัท 

 
ในปี 2552   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 580.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2  ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ซึง่เพิ่มขึน้เทา่กบั 91.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 13.3  
- สําหรับคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้  226.8  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 48.4 เน่ืองจากการรับ

พนกังานใหมเ่พิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขยายโครงการท่ีเพิ่มขึน้  
- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีลดลง 73.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.7  อนัเป็นผล

มาจากมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของภาคอสงัหาริมทรัพย์ โดยลดอตัราภาษีธุรกิจ
เฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิเหลือร้อยละ 0.1 และ 0.01 ตามลําดบั  

มีการตัง้สํารองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ เพิ่มขึน้ 165 .3  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ตามนโยบายในการสํารองคา่เผ่ือการด้อยคา่
ของ สโมสร คลบัเฮาส์ และท่ีดินแปลงถนนภาระจํายอมซึง่บริษัทถือครอง 
 
ในปี 2553   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 1,804.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 74.0  ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิซึง่เพิ่มขึน้ 624 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุ

มาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของภาคอสงัหาริมทรัพย์  
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ซึง่เพิ่มขึน้เทา่กบั 216 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8  
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซึง่เพิ่มขึน้เทา่กบั 384 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 

119.3 
- สําหรับคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้  424  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.0 เน่ืองจากการรับ

พนกังานใหมเ่พิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขยายโครงการท่ีเพิ่มขึน้ 
 

กาํไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิใน ปี 2551  เท่ากบั  2,373.4 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก ปี 2550  เท่ากบั 1,071.2 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิ่มขึน้ร้อยละ  82.3   อนัเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้  ในขณะท่ีอตัราสว่นค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารต่อรายได้ท่ีลดลง จะมีเพียงภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 124.3 เน่ืองจากสดัสว่นรายได้จากธุรกิจท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุลดลง โดยต้นทนุการสร้างบ้านมีข้อจํากดัในการได้รับการสง่เสริมการลงทนุ   

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิใน ปี 2552  เท่ากบั  3,621.8 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก ปี 2551  เท่ากบั 1,248.5 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิ่มขึน้ร้อยละ  52.6   เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีอตัราสว่นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารตอ่รายได้ท่ีลดลง  สว่นภาษีเงินได้ยงัคงเพิ่มขึน้ร้อยละ  78.5 สาเหตยุงัคงเน่ืองจากสดัสว่นรายได้จากธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริม

การลงทนุลดลง และบริษัทขยายตวัธุรกิจในบ้านระดบัราคาสงูเพิ่มมากขึน้ 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิใน ปี 2553  เท่ากบั  3,488.1 ล้านบาท  ลดลงจาก ปี 2552  เท่ากบั 133.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  

3.7   ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่ารายได้รวม อนัเป็นผลมาจากการ

ขยายตวัของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่ๆจํานวนมากอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ของโครงการ

เหล่านีไ้ด้ และการสิน้สุดของมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนของการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและ
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คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 151.3 สําหรับค่าใช้จ่ายในการ

บริหารรวมเพิ่มสงูขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 36.2 และค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 16.8 เพ่ือรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สนิทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 16,292.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้  5,197.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 46.8  จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2550 เป็นการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลือจํานวน 4,427.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 54.0 และเป็นการเพิ่มขึน้จากเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 37.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.8 ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการท่ี

บริษัทฯ ได้มีการซือ้ท่ีดินใหมแ่ละมีการขยายโครงการมากขึน้ในปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 18,871.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้  2,578.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 15.8  จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2551  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้  1,621.1 ล้านบาท เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน

เพิ่มขึน้ 387.3 ล้าน บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาเพิ่มขึน้ 580 ล้านบาท  ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการท่ีบริษัทฯมีผล

ประกอบการท่ีดี มีสภาพคลอ่งสงูจงึ ได้มีการซือ้ท่ีดินใหมแ่ละมีการขยายโครงการมากขึน้ในปี 2552 ซึง่โครงการเหลา่นีอ้ยูร่ะหวา่ง

การก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ จงึทําให้สนิค้าคงเหลือท่ีอยูใ่นสว่นของโครงการระหวา่งพฒันาเพิ่มขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 34,211.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้  15,340.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 81.3  จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง  1,520.8 ล้านบาท เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 

645.6 ล้าน บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาเพิ่มขึน้สงูถงึ 14,599.0 ล้านบาท  ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 860.2 ล้านบาท

ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการท่ีบริษัทฯมีการขยายโครงการมากขึน้ และโครงการเหลา่นีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสร้างทําให้มลูคา่

คงเหลือของอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาเพิ่มสงูขึน้ แตท่ัง้นีส้อดคล้องกบัยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้สงูในปีนีเ้ช่นกนั นอกจากนี ้

บริษัทฯยงัได้ลงทนุในการขยายโรงงานผลิตแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมา

ใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการก่อสร้าง และลดระยะเวลาการดําเนินการดงักลา่วให้สัน้ลง สามารถสง่มอบบ้านให้

ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว อนันําไปสูเ่งินทนุหมนุเวียนของบริษัทมีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้ 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 1,526.2 ล้านบาท 

846.3 ล้านบาท และ 1,439.4 ล้านบาทตามลําดบั  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด สว่นใหญ่เป็นรายการเงินรับจากการ

ขายในช่วงใกล้วนัสิน้งวด ท่ีบริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึง่มีโอกาสเพิ่มลดได้ตามยอดโอนท่ีเพิ่มมากขึน้ในช่วง

ปลายปีท่ีผา่นมา 
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สินคา้คงเหลือ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือจํานวนรวม 12,621.9  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,427.9 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 54.0 จากปี 2550 เป็นการเพิ่มขึน้ตามจํานวนโครงการ และขนาดของกิจการท่ีเพิ่มขึน้ บ้านท่ีอยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชดุ ท่ีเร่ิมเปิดขายในช่วงปลายปี 2550 ท่ีบริษัทจะต้องเร่ง

ก่อสร้างเพ่ือให้ทนัโอนในปลายปีนีบ้างสว่นสําหรับอาคารท่ีสงูไมเ่กิน 8 ชัน้ ในสว่นอาคารสงูเกิน 8 ชัน้ ก็อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

เพ่ือให้ทนักําหนดโอนในปีหน้า จงึทําให้สนิค้าคงเหลือท่ีอยูใ่นสว่นของโครงการระหวา่งการพฒันาเพิ่มขึน้จากปี 2550 แตจ่ากการ

ควบคมุงานก่อสร้างไมใ่ห้มีการก่อสร้างในสว่นท่ียงัไมข่ายมากนกั และเน้นให้ขายบ้านท่ีสร้างเสร็จบางสว่น  เพ่ือควบคมุระดบัสินค้า

คงเหลือ จงึทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียจาก  473 วนั ในปี 2550 เป็น 463.4 วนัในปี 2551 ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือจํานวนรวม 13,201.9  ล้านบาท เพิ่มขึน้  580.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ในอตัราร้อยละ 4.6 จากปี 2551  ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ท่ีไมม่ากนกัเน่ืองจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการโอนกรรมสทิธ์ิ ในสว่นของ

อาคารชดุ และมีการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ด้วย  และทําให้ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ียจาก  463.4 วนั ในปี 2551  

เป็น  395.6 วนัในปี 2552 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือ จํานวน  27,800.9  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,599.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ในอตัราร้อยละ 110.6 จากปี 2552 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหวา่งพฒันา จํานวน 7,224.5 ล้านบาทเน่ืองจากในปีนี ้ บริษัทได้

มีการซือ้ท่ีดินใหมเ่ข้ามาเพ่ือพฒันาให้เป็นไปตามแผนการขยายโครงการ ซึง่ได้มีการเปิดโครงการใหมเ่พิ่มขึน้สทุธิ 41 โครงการในปี 

2553 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และบางสว่น

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ จงึทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยูใ่นสว่นของโครงการระหวา่งการพฒันาเพิ่มขึน้จาก

ปี 2553 และทําให้ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 395.6 วนั ในปี 2552 เป็น 506.9  วนั ในปี 2553 นอกจากนีต้ามแผนการ

ขยายโครงการในปี 2554 ท่ีบริษัทฯ เปิดโครงการใหมร่วม 78 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 42 โครงการ บ้านเด่ียว 17 

โครงการ คอนโดมิเนียม 15 โครงการ และโครงการในตา่งประเทศ 4 โครงการ 

 

เงินมดัจําค่าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ มีเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553   เป็นจํานวน 99.1 ล้านบาท 486.4   ล้านบาท และ 

1,132.0 ล้านบาทตามลําดบั  ซึง่ยอดเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้หรือลดลงของยอดคงค้าง

ดงักลา่วเป็นไปตามจงัหวะเวลา โอกาสและลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2553 มียอดเงินมดัจําคา่ซือ้

ท่ีดินเพิ่มขึน้กวา่ปี 2552 เน่ืองจากบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหมจํ่านวนมากในปี 2554 จงึซือ้ท่ีดินไว้เตรียมไว้เพ่ือรอการพฒันา

โครงการ 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 

บริษัทฯมีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า ณ สิน้ปี 2552 และปี 2553   เป็นจํานวน 107.1 ล้านบาท 425.2 ล้านบาท  ตามลําดบั  

โดยบริษัทได้ดําเนินการจดัหาวสัดกุ่อสร้างเช่น เหลก็ ไว้ลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัราคาเหลก็ท่ีเพิ่มสงูขึน้ และชําระเงินคา่วสัดดุงักลา่วด้วย

ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่มีอายไุถ่ถอนในแตล่ะช่วงเวลาท่ีตา่งกนั  
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สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 138.2 ล้านบาท ลดลง 26.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 16.0  จากปี 2550 โดยเงินลว่งหน้าคา่สนิค้าลดลง จากการทยอยรับมอบสนิค้าจากร้านค้าท่ีทําสญัญารับเงินลว่งหน้าไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 97.8 ล้านบาท ลดลง 40.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

29.2 จากปี 2551  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 248.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 150.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 153.8 จากปี 2552  

 

ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้สทุธิ 191.8  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.6  

จากปี 2550 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการลงทนุจดัสร้างโรงงาน pre-cast โดยขยายเป็นโรงยอ่ยท่ีสาม เพ่ือรองรับการผลติชิน้งานท่ี

สลบัซบัซ้อนขึน้ และชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่  ขณะนีแ้ล้วเสร็จและได้เร่ิมดําเนินการผลติชิน้งานแล้ว  นอกจากนีย้งัมีการจดัหาอปุกรณ์

ในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร เพิ่มขึน้จากร้อยละ 108.0 เป็นร้อย

ละ 179.1  มีอตัราการใช้กําลงัการผลติในสว่นโรงงานผลติแผน่คอนกรีตเพิ่มสงูขึน้  

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

2551 เน่ืองจากได้มีการตัง้สํารองการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 860.2  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 66.2  จาก

ปี 2552 สาเหตหุลกัเป็นการเพิ่มขึน้ของงานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้จํานวน 756 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษัทมีการขยายโรงงานเพิ่ม 2 โรง และมีการนําเข้าเคร่ืองจกัรจากตา่งประเทศทัง้ระบบการผลติแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป

เพ่ือให้มีกําลงัการผลติสามารถรองรับการขยายตวัของบริษัทได้ 

 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ณ สิน้ปี 2551  ปี 2552 และปี 2553 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีจํานวน 117.0 ล้านบาท 177.0 ล้านบาท และ 

204.6 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นการบนัทกึสนิทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ในช่วง

ต้นของคําอธิบายนี ้ ผลแตกตา่งทางภาษีท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2553 สว่นใหญ่เป็นผลตา่งของการรับรู้รายได้จากเงินมดัจําจากลกูค้าตาม

เกณฑ์คา่งวดท่ีครบกําหนดชําระทางภาษีเงินได้ โดยเฉพาะในสว่นของอาคารชดุท่ีต้องรอการรับรู้รายได้เกินระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป 

และผลตา่งจากการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของท่ีดินท่ีไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานซึง่ยงัไมส่ามารถถือเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีได้ 
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สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 
 

ณ สิน้ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553  เป็นจํานวน 35.7 ล้านบาท 76.5 ล้านบาทและ 118.0 ล้านบาทตามลําดบั ซึง่

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนดงักลา่วเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เน่ืองจากเงินมดัจําและภาษีธุรกิจเฉพาะรอการรับชําระคืนจากกรมสรรพากร ซึง่

เป็นผลมาจากการลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะของรัฐบาล 
 

หนีส้นิ 
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเป็นจํานวน 6,182.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,293.6 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้

เป็นร้อยละ 114.0 จาก 31 ธนัวาคม 2550  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 

1,993.1 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 387.4 ล้านบาท  

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

ละ 5.4 จาก 31 ธนัวาคม 2551  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้ระยะสัน้จํานวน 1,993.1 ล้านบาท และหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนด

ชําระจํานวน 400 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 1,500 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนนุการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นงาน

ก่อสร้างท่ีทยอยเพิ่มขึน้    

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 18,948.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2552 จํานวน  

13,099.8 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน  7,500 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 3,500.9 ล้านบาททัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท และรองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ 

ในอนาคตด้วย สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของมลูคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาและเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 

 

เจ้าหนีก้ารคา้ 

 

สําหรับปี 2551 มียอดคงค้าง 535.5 ล้านบาท ยอดลดลงดงักลา่วเน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนรอบระยะเวลาการ

จ่ายชําระหนีใ้นสว่นร้านค้าจากทกุวนัท่ี 1 และ 16 มาเป็นวนัท่ี 5 และ 25 ทําให้ยอดคงค้าง ณ วนัสิน้งวดลดลง และมีผลทําให้การ

คํานวณระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีล้ดลงจาก 45 วนั ในปี 2550 มาเป็น 37.2 วนั ในปี 2551 ซึง่ไมส่ะท้อนภาพการได้เครดิตจาก

ร้านค้าของบริษัท โดยภาพรวมแล้วบริษัทยงัคงได้รับเครดิตทางการค้าโดยสว่นใหญ่เทา่เดิมไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นนยัยะ 

สําหรับปี 2552 มียอดคงค้าง 798.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 263.4 ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่วสอดคล้องกนัการเพิ่มขึน้ของ

ปริมาณงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯ มีเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจ และการพฒันาโครงการใหม่เป็นจํานวนมากโดยระยะเวลาในการ

จ่ายชําระหนีล้ดลงจาก 37.2 วนั ในปี 2551 มาเป็น 30.4 วนั ในปี 2552  เน่ืองจากมีการจดัซือ้สินค้าบางประเภทไมไ่ด้รับเครดิต โดย

กําหนดจ่ายให้สอดคล้องกบัปริมาณการใช้ แตกํ่าหนดราคาและปริมาณการใช้ไว้ลว่งหน้าเพ่ือลดความผนัผวนของราคา 

สําหรับปี 2553 มียอดคงค้าง 1,424.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 จํานวน 626.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 78.4 

ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่ว สอดคล้องกนัการเพิ่มขึน้ของปริมาณงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯมีเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจ และการ

พฒันาโครงการใหมเ่ป็นจํานวนมาก 
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เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ มีเจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เป็นจํานวน 300.7 ล้านบาท  350.2 ล้านบาทและ 

1,571.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 1,221.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2552 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของยอดคงค้างดงักลา่วเป็นไปตาม

จงัหวะเวลา โอกาสปริมาณ และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ ในช่วงใกล้สิน้งวดบญัชี ซึง่จะปรากฏเป็นยอดคงค้าง

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมานัน้บริษัทฯ มีการพฒันาโครงการใหมเ่พิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก จงึทําให้มีธุรกรรมการซือ้ท่ีดิน

เพิ่มขึน้ จงึทําให้เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดินคงค้าง ณ วนัสิน้งวดเพิ่มขึน้ 

 

เงินมดัจําจากลูกคา้ 

 

ในปี 2551 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 472.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 136.2  จากปี 2550 

โดยสว่นใหญ่ยงัคงมาจากโครงการอาคารชดุท่ีเปิดขายในระหวา่งปี 2550 และท่ีเปิดขายเพิ่มในปี 2551 ซึง่มียอดจองซือ้รอสง่มอบ

ค้างในระบบมากขึน้อีก เป็นจํานวน 11,364 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 7,126 ล้านบาท 

ในปี 2552 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 127.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.6  จากปี 2551 

ถงึแม้วา่จะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหวา่งปี 2552 แตย่อดจองซือ้ใหมย่งัเพิ่มขึน้มากกวา่ เป็นยอดจองซือ้รอสง่มอบค้าง

ในระบบมากขึน้เป็น 15,719  ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 8,186 ล้านบาท  บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้

เช่นเดียวกนั 

ในปี 2553 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 401.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.4  จากปี 2552 

ถงึแม้วา่จะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหวา่งปี 2553 แตย่อดจองซือ้ใหมย่งัเพิ่มขึน้มากกวา่ เป็นยอดจองซือ้รอสง่มอบค้าง

ในระบบมากขึน้เป็น 30,669.5 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุ 17,838.5 ล้านบาท  บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้

เช่นเดียวกนั 

 
 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เป็นจํานวน 405.9 ล้านบาท 687.3 ล้านบาท และ 

330.3 ล้านบาท  ตามลําดบั อนัเป็นผลมาจากในปี 2553 บริษัทฯมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัสดัสว่น

รายได้จากการขายบ้านท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 8.4 ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 

2553 จากการท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้ขยายเง่ือนไขราคาขายบ้านเด่ียวหรือบ้านแถวไมเ่กินหน่วยละ หนึง่ล้านสองแสน

บาท และอาคารชดุราคาขายไม่เกินหน่วยละ หนึง่ล้านบาท บริษัทจงึเพิ่มการลงทนุในสว่นนี ้ และทยอยสง่มอบบ้านให้กบัลกูค้าทํา

ให้บริษัทมีรายได้จากกิจการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) มากขึน้ จงึทําให้ภาระภาษีเงินได้ลดลง 
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หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนประกอบด้วยโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาค้างจ่าย เงินคา่บํารุงคา่สาธารณปูโภค 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายตา่ง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2551 ปี 2552  และปี 2553 เป็น

จํานวน 490.4  ล้านบาท และ 924.2 ล้านบาทและ 1,111.6 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยในปี 2551 ยอดเพิ่มขึน้สว่นใหญ่คือเงินบํารุงคา่สาธารณปูโภค เพิ่มขึน้จํานวน 61.8 ล้านบาท  เงินโบนสัค้างจ่าย

เพิ่มขึน้จํานวน 48.0 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 19.9 ล้านบาท  

โดยในปี 2552 ยอดเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจากอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 170.4 ล้านบาท คือเงินบํารุงคา่

สาธารณปูโภค เพิ่มขึน้จํานวน 14.7 ล้านบาท ตามยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเพิ่มสงูขึน้  เงินโบนสัค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 48.5 ล้านบาท 

ตามสดัสว่นของเงินคา่จ้างท่ีเพิ่มสงูขึน้และผลการปฏิบติังานท่ีดีขึน้ และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 37.7  ล้านบาท 

ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ 

โดยในปี 2553 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 187.4 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ของภาระคา่

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาค้างจ่ายจํานวน 73.8 ล้านบาท เงินบํารุงคา่สาธารณปูโภค เพิ่มขึน้จํานวน 112.0 ล้าน

บาท ตามยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 13.0  ล้านบาท ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ี

เพิ่มมากขึน้ และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้ 47.4 ล้านบาท ในขณะท่ีโบนสัค้างจ่ายลดลงจํานวน 86.2 ล้านบาท 

 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

 

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

เปล่ียนแปลงมากนกัจาก ณ สิน้ปี 2550  

โดยในปี 2551 บริษัทได้บนัทกึสํารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆของพนกังาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ ตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ในช่วงต้นของคําอธิบาย จํานวน 30.8 ล้านบาท และได้บนัทกึผลย้อนหลงัสําหรับปี 2550 ด้วย 

จํานวน 21.3 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนีส้ินไมห่มนุเวียนจํานวน  1,541.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 303.5 ล้านบาท  ซึง่สว่นใหญ่

เป็นการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ระยะยาว 1,500 ล้านบาท ซึง่ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2555 และหกัสว่นของหุ้นกู้ ท่ีออกในปี 2550 จํานวน 

1,000 ล้านบาท ท่ีจ่ายชําระไปแล้ว 400 ล้านบาท ระหวา่งปี 2552 และจะครบกําหนดจ่ายท่ีเหลือ 600 ล้านบาท ในเดือน ส.ค. 

2553 

โดยภาพรวม อตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เพิ่มขึน้จาก 2.9 และ 0.3 เป็น 4.0 และ 0.7 

ตามลําดบั เน่ืองจากการลดลงอยา่งมากของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาว  

การลดลงของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจาก 0.6 เป็น 0.4 และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมี

ภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจาก 0.36 เป็น 0.16 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต่ํากวา่บริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ภายใต้การขยายโครงการอยา่งมาก และเป็นโครงการอาคารชดุท่ีเป็นอาคารสงูรวมอยูด้่วย ซึง่ต้องการเงินลงทนุระยะยาว ดงันัน้

บริษัทฯยงัมีแนวโน้มท่ีจะต้องใช้แหลง่เงินทนุด้วยการก่อหนีเ้พิ่มขึน้บางสว่น แต่ฝ่ายจดัการยงัเช่ือวา่อยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนจํานวน  9,157.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,616.2 ล้านบาท  ซึง่มาจาก

การออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัเพิ่มขึน้จากปี 2552 จํานวน 7,500 ล้านบาท ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทและ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจะเป็นการทยอยออกหุ้นกู้ มีอายเุฉล่ีย 3 - 5 ปี ซึง่ครบกําหนดไถ่ถอนในงวดสดุท้าย

ปี 2558  

การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.45 เป็น 1.24 และอตัราสว่นหนีส้นิท่ี

มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.16 เป็น 0.86 แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้บริหารได้พิจารณาแล้ววา่อตัราสว่นดงักลา่วยงัอยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถควบคมุได้ อีกทัง้ยงัอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไมมี่ความเส่ียงในด้านการจ่าย

ชําระดอกเบีย้ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

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

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550   มีทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 11.2 ล้านบาท  และกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเพิ่มขึน้  1,892.4 ล้านบาท  

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

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  มีทนุท่ีเรียกชําระแล้วเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 15.4 ล้านบาท  และกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเพิ่มขึน้  2,896.9 ล้านบาท  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.8 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 25.9 ในปี 2551 สําหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือ

หุ้นสําหรับปี 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 31.3 การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากอตัรากําไรสทุธิท่ีสงูขึน้มาก และประสทิธิภาพจาก

การใช้สนิทรัพย์ท่ีดีขึน้ของบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 15,263.2 ล้านบาท  เพิ่มขึน้  2,240.3  ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  การเพิ่มขึน้ของสว่นนีม้าจากกําไรสทุธิ 3,488.1 ล้านบาท 

และระหวา่งปี 2553 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,213.7 ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2551 อยูท่ี่ร้อยละ 25.9 ปี 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 31.3 และในปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 24.7การ

ลดลงของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากกําไรสทุธิท่ีลดลงเลก็น้อยจากปี 2552 จํานวน 133.7 ล้านบาท แตก่ารเพิ่มขึน้ในสว่นของผู้

ถือหุ้นสงูถงึ 2,240.3 ล้านบาท จงึเป็นผลให้อตัราสว่นดงักลา่วลดลง 

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลในปี2551 ปี 2552 และปี 2553 เทา่กบัร้อยละ 30.5 ร้อยละ 33.5 และร้อยละ 31.6ตามลําดบั ซึง่

อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยงัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างคงท่ี เน่ืองจากบริษัทยงัมีความต้องการใช้เงินทนุจํานวนสงู เพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของบริษัท จํานวนโครงการท่ีจะเปิดเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจอาคารชดุ และการดํารงเงินทนุหมนุเวียนไว้ภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีผนัผวน 
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งบกระแสเงนิสด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 499.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2550 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 679.9 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2551 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 593.1 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2552 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2551 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้  499.0  ล้านบาท โดยในปี 2551 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน (957.8) ล้านบาท  เป็นผลมาจากการลงทนุในท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการใหมมี่จํานวนสงู ประกอบกบัการขยายโครงการอาคารชดุ เพ่ือรองรับการเติบโตของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัทฯในอนาคต บริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี  

สํารองตา่งๆ ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  จํานวน 3,387.0  ล้านบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได้ 470.1 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงิน

สด 2,917.0 ล้านบาท นําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 4,459.1 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของ

ลกูค้า จํานวน 472.4 ล้านบาท  และเครดิตจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน) จํานวน 171.1 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในสว่นของกิจกรรมการลงทนุ บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 320.7 ล้านบาท  โดยสว่นใหญ่จ่ายลงทนุในสว่นของท่ีดินอาคาร 

อปุกรณ์ 395.0 ล้านบาท ตามแผนการขยายโรงงานผลติแผน่คอนกรีตสําเร็จรูปยอ่ยแหง่ท่ีสาม และจดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองมือใน

การก่อสร้างอาคารชดุ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากการเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จํานวน 1,993.1 ล้านบาท  โดยเป็นผลจากการเล่ือนเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว

ออกไป เน่ืองจากความผนัผวนของตลาดทนุในขณะนัน้  อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวในช่วงต้นปี 2552 

(ในขณะรายงานนี ้บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อาย ุ3 ปี มลูคา่ 1,500 ล้านบาท เม่ือเดือนมกราคม 2552 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) และบริษัท

ได้เบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้สทุธิจํานวน 387.4 ล้านบาท  และได้จ่ายชําระดอกเบีย้จํานวน 104.1 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 57.7 ล้านบาท ตามภาระหนีท่ี้กู้ ยืมเพิ่มขึน้  และจ่ายเงินปันผลจํานวน 480.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46.1 ล้าน

บาท  
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อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ท่ีคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจาก 21.8 เทา่ในปี 2550 มา

เป็น (2.6) เทา่ในปี 2551 เป็นผลจากการลงทนุในท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการใหม่มีจํานวนสงู ประกอบกบัการขยายโครงการอาคารชดุ 

ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบตามท่ีได้อธิบายก่อนหน้านีแ้ล้ว  

อยา่งไรก็ตามอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ของบริษัทเม่ือคํานวณจากกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย, ภาษีเงินได้, 

คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย ตอ่ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ (EBITDA/ Interest paid) ในปี 2551 อยูท่ี่ 31.2 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อย

จากปี 2550 สาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานช่วงท่ีผา่นมายงัมีอตัราการเพ่ิมท่ีสงูกวา่ เงินกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือสนบัสนนุการขยาย

งานของบริษัทฯ ชีใ้ห้เหน็ถงึความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ยงัอยูใ่นระดบัสงู 

 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2552 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 679.9 ล้านบาท โดยในปี 2552 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,174.6 ล้านบาท  บริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัคา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองตา่งๆ ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้  จํานวน 5,237.3  

ล้านบาท  บริษัทชําระภาษีเงินได้ 955.8 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 4,281.5 ล้านบาท นําไปลงทนุในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 439.0 ล้านบาท เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 387.3 โดยได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของลกูค้า จํานวน 127.4  

ล้านบาท  และเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  จํานวน 592.0 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในสว่นของกิจกรรมการลงทนุ บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 2,458.3 ล้านบาท  โดยสว่นใหญ่จ่ายลงทนุในการซือ้ขายตราสารหนี ้ 

2,302,3 ล้านบาท ท่ีดินอาคาร อปุกรณ์ 177.0 ล้านบาท   

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทได้ใช้ไปจํานวน 2,396.2 ล้านบาท  โดยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เงินกู้ ยืมระยะยาว 

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

จํานวน 1,500 ล้านบาท  รับเงินกู้ ยืมระยะยาวระหว่างปีจํานวน 426.7 ล้านบาท จ่ายชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการจดัหาเงินทนุ

จํานวน 186.9 ล้านบาท   จ่ายเงินปันผลจํานวน 724.9 ล้านบาท และรับเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 15.4 ล้านบาท   

 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ท่ีคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จาก (2.6) เทา่ในปี 2551 มา

เป็น 35.9 เทา่ในปี 2552 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มมากขึน้ 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2553 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 593.1 ล้านบาท โดยในปี 2553 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 9,648.0 ล้านบาท  โดยท่ีบริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัคา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองตา่งๆ ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 

4,949.9  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 1,432.8 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 3,517.1 ล้านบาท นําไปใช้ในการดําเนินงาน 

โดยเป็นเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 645.6 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า 318.1 ล้านบาท และนําไปลงทนุในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 14,370.9 ล้านบาท ซึง่เงินสว่นหนึง่ของเงินท่ีนําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้มาจากเงินท่ีได้

จากผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและเงินจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของลกูค้า จํานวน 

401.6  ล้านบาท  และเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 1,221.7 ล้านบาท เครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 626 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จํานวน 722.5 ล้านบาท  โดยได้จากเงินสดสทุธิจากการขายตราสารหนี ้ 

2,112.6 ล้านบาท และบริษัทฯลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 1,083.8 ล้านบาท ลงทนุในท่ีดินท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในการ

ดําเนินงาน จํานวน 267.2 ล้านบาท และลงทนุในสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน จํานวน 51.5 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯมีเงินสดสทุธิจํานวน 9,518.6 ล้านบาท  มาจากเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว

จํานวน 600 ล้านบาท บริษัทฯออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 7,500 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 3,500.9 

ล้านบาท และมีการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว  จํานวน 600 ล้านบาท จ่ายชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการจดัหาเงินทนุจํานวน 

268.5 ล้านบาท   จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,213.7 ล้านบาท  
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATION)  

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน (เทา่) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

+ ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ) / หนีส้นิหมนุเวียน 

(เทา่) 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน /หนีส้นิหมนุเวียนเฉล่ีย (เทา่) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า)   

(เฉล่ีย) 

(เทา่) 

   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) (เทา่) 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (วนั) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจ่ายการค้า) (เฉล่ีย) (เทา่) 

   

ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (วนั) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย – ระยะเวลา

ชําระหนี ้

(วนั) 

   
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสทุธิ (%) 

   

อตัรากําไรอ่ืน = กําไรท่ีไมไ่ด้จากการดําเนินงาน / รายได้รวม (%) 

   

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (%) 

   

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

   
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (%) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ + คา่เส่ือมราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย) (%) 

   

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (เทา่) 

   
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระ

ดอกเบีย้ (Net Cash flow from 

Operating before Interest and 

tax/ Interest paid) 

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน 

+ ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เทา่) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระ

ดอกเบีย้ (EBITDA/Interest paid) 

= กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย  / 

ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เทา่) 

   

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั  

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้นิ + ดอกเบีย้

จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สนิทรัพย์+

เงินปันผลจ่าย) 

(เทา่) 

   

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

บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2553  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 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

ลาํดับที่ 1   
 

ชื่อ-สกลุ  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 

    

อาย ุ 60 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%) 0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร                    ไมม่ี 

    

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 ่

  ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 

  ประธานกรรมการบริษัท ไทย แทง็ค์ เทอร์มินลั จํากดั 

  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) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  เป็นต้น 

    

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 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

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

  International Monetary Fund, Washington DC 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 สาํดับที่ 2 

ชื่อ-สกลุ  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

    

อาย ุ 53 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%) 58.6% (1,293,096,900 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ์ 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

  กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการ 

    

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2541-2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 

  (ปิดกิจการเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

  ปี 2528-2536 ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 51/2004 /สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ลาํดับที่ 3 

ชื่อ-สกลุ  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 

    

อาย ุ 43 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

  กรรมการบรรษัทภิบาล /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  

    

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา เวียดนามคอนสตรัคชัน่ จํากดั 

  กรรมการ สมาคมอาคารชดุไทย 

  กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสํานกังานจดัการทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ 

                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2550- 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

                      บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2548-2550 กรรมการ /  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                     สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2542-2545 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                     บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

  ปี 2536-2542 ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                     บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

  ลาํดับที่ 4  
   

ชื่อ-สกลุ  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 

  

อาย ุ 50 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%) 3.65% (80,520,800 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

  

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ 

  

การศกึษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง 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 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 
ลาํดับที่ 5   

ชื่อ-สกลุ  นายปิยะ ประยงค์ 

    

อาย ุ 41 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.012 % (263,600 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  

    

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

  ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

   
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ลาํดับที่ 6   

ชื่อ-สกลุ  นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ 

    

อาย ุ  61 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

    

การศกึษา ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลยั ลามาร์ (Lamar University) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ – เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

  ประกาศนียบตัรชัน้สงู “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัพระปกเกล้า 

  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ 

  กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5  

  กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2552 – 2553  ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

  ปี 2552                อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

  ปี 2551 – 2553 รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2551 – 2552 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

  ปี 2551 – 2552 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

  ปี 2550 – 2551 อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

  ปี 2550              อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

  ปี 2549 – 2552 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ 

  ปี 2549 – 2552 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2549 – 2551 ประธานอํานวยการโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

  ปี 2548 – 2549 ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2546 – 2550 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั 

  ปี 2545 – 2549 กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2545 – 2546 ผู้ อํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

  ปี 2543 – 2549 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  ปี 2543 – 2549 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2542 – 2545 อธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 3/2000 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 

 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ลาํดับที่ 7 
  

ชื่อ-สกลุ  นายครรชิต บนุะจินดา 

    

อาย ุ 43 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ /  กรรมการบรรษัทภิบาล 

    

การศกึษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

  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 อินเวสเมนต์ กรุ๊ป) 

  กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association ประเทศฮ่องกง 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2534-2545 ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ / หวัหน้าคณะทํางาน 

  ด้านการควบรวมกิจการ บริษัท หลกัทรัพย์ เมอริล ลนิซ์ ภทัร จํากดั 

  (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั มหาชน) 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

    

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 

 
 
 
ลาํดับที่ 8  
  

ชื่อ-สกลุ  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

    

อาย ุ 68 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.068% (1,500,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    

การศกึษา ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

  ปริญญาเอก (การวางผงัเมือง) มหาวิทยาลยั ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุักษ์พลงังาน / สถาบนัโซเจสต้า ประเทศอิตาลี 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาว์เซนตุ้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

  ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบนั Pratt นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอน็ที 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 “การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการทอ่งเที่ยว”  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปี 2549 - 2550   ที่ปรึกษาของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

  ปี 2545-2550   กรรมการบริหารและอปุนายกสภาสถาปนิก 

  ปี 2547-2549   นายกสโมสร ซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 7 

  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 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

  Audit Committee Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ลาํดับที่ 9   
 

ชื่อ-สกลุ  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 

    

อาย ุ 48 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.0023% (50,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

    

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ออดิท วนั จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุม่บริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น 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 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

  Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
  
ลาํดับที่ 10  

ชื่อ-สกลุ  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

    

อาย ุ 65 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.007% (150,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

    

การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 

  ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเตด็ เซอร์วิส จํากดั, 

  กรรมการ บริษัท ดสุิตสนิธร จํากดั 

  ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

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

    



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

การฝึกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

 
ลาํดับที่ 11  
 

ชื่อ-สกลุ  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส 

    

อาย ุ 46 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%) 0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  

    

การศกึษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

  กรรมการ Pruksa-Mohan Mutha Housing Pvt.,Ltd. 

  กรรมการ Pruksa-HDC Housing Pvt.,Ltd. 

  กรรมการ Pruksa Luxora Housing Pvt.,Ltd. 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

    

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 2540-2545                       ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส  - สนิเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคารฟอร์ทิส (สํานกังานวิเทศธนกิจ  กรุงเทพฯ) 

    

    

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 
ลาํดับที่ 12 
  

ชื่อ-สกลุ  นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 

    

อาย ุ  62  ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)   --ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 

    

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยันิวยอร์ก (New York University) 

  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั (Princeton University) 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั ไมม่ี 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2544 – 2552  บริษัท เอ ไอ จี คอนซมูเมอร์ ไฟแนนซ์ กรุ๊ป    (AIG Consumer Finance Group, Inc.) 

                         ปี 2546 – 2552  President, นิวยอร์ก 

                         ปี 2544 – 2546   Asia Region Executive, Consumer Finance, Hong Kong 

  ปี 2513 – 2543  ธนาคาร เชสแมนฮตัตนั (Chase Manhattan Bank) 

                        ปี 2540 – 2543  Senior Vice President, Asia Region Retail Banking   Executive, Hong Kong 

                        ปี 2531 – 2537  Senior Executive, New York 

                        ปี 2528 – 2531  Deputy General Manager, Tokyo 

                        ปี 2526 – 2528  Asia Banking Division Executive, New York 

                        ปี 2522 – 2526   Country Manager, Bangkok 

                        ปี 2517 – 2522   Deputy General Manager, Singapore 

                        ปี 2513 – 2517   Trainee and Officer, New York 

    

การฝึกอบรม Director Accreditation Program DAP 88/2011 /สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ลาํดับที่ 13 
  

ชื่อ-สกลุ  นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู

    

อาย ุ  52 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

  รองกรรมการผู้จดัการสํานกับริหาร 

    

การศกึษา ปริญญาตรี  บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

    

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จํากดั  

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดกัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัทโครโมลอยด์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  ผู้จดัการฝ่ายโครงการพฒันาคณุภาพ - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  หวัหน้าหน่วยงานผลติ - บริษัท ฟิลปิส์ เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

    

การฝึกอบรม หลกัสตูร Role of the Compensation Committee / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ลาํดับ 14 

ชื่อ-สกลุ  นายจฑุา  พรมชินวงศ์ 
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อาย ุ  52 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00 (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ 

    

การศกึษา ปริญญาโท ( วิศวกรรมศาสตร์ ) / National University of Ireland 

  Postgraduate ( วิศวกรรมศาสตร์ ) /  The University of New South Wales , Australia  

  ปริญญาตรี ( วิศวกรรมศาสตร์ ) /  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั 

  กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี  2540 - 2549        รองประธานกรรมการ ( ปฏิบตัิการ )  บริษัท เค – เทค คอนสตรัคชัน่ จํากดั ( มหาชน ) 

  ปี  2535 – 2539       ผู้จดัการโครงการ บริษัท ฟิลปิฮอฟแมนน์ (ประเทศไทย ) จํากดั  

  ปี  2531 – 2534       วิศวกรโครงการ บริษัท อรรถเคหะพฒัน์ จํากดั 

  ปี  2526 – 2531       วิศวกร ระดบั 4 กองอทุกวิทยา ฝ่ายสํารวจและแผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

  ปี  2524 – 2525       วิศวกร บริษัท Resources Engineering Consultants จํากดั  

    

การฝึกอบรม - 
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ลาํดับ 15 

ชื่อ-สกลุ  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล 

    

อาย ุ 48 ปี 

สดัสว่นในการถือหุ้น (%)  0.00045% (10,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมม่ี 

    

ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล, ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

    

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาตรี (บญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    

ตําแหน่งอื่นในปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จํากดั 

    

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2546-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี / เลขานกุารบริษัท 

  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

  ปี 2536-2546 ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 

  บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 

    

การฝึกอบรม การบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยคุใหมรุ่่นที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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  Directors Certification Program – DCP 102/2008, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทย่อย  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร 
ก่อสร้าง  

บจ. พนาลี  ฯ บจ. พทุธชาด ฯ บจ.พฤกษา อินเตอร์ บจ.พฤกษา โอเวอร์ซีส์  บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 
เซอร์วิส 

1.  ดร. พิสิฐ  ลีอ้าธรรม X - - - - - - 

2.  นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ // - - - X X X 

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

4.  นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ / - - - - - - 

5. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ / - - - - - - 

6. นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ / - - - - - - 

7. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต // / - - - - / 

8.  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส //  - - - / / 

9. นางรัตนา  พรมสวสัดิ์ /  / - - / / - 

10. นายปิยะ  ประยงค์ // / - - - - / 

11. นายครรชิต  บนุะจินดา / - - - - - - 

12. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ / - - - - - - 

13. นายวีระศกัดิ์   แก้วหน ู // - - - - / / 

14. นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล - - - - / /   - 

15. นายจฑุา  พรมชินวงศ์ - / / / - - - 
หมายเหตุ :   / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร        
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า คณะกรรมการ

บริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน โดยในรอบปี 2553 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบญัชี เพ่ือรับทราบ ให้ความเหน็ชอบ ร่วมหารือ และ/หรือแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ในเร่ืองตา่งๆสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจําปี 2553  ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ โดยได้สอบถามผู้ สอบบัญชีและผู้บริหารในเร่ืองความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการ

เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็น

สําคัญๆ ในการจัดทํางบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้งบการเงิน  นอกจากนีย้งัได้พิจารณา

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน (Management Letter) ของผู้สอบบญัชี และรับทราบ

แผนการสอบบญัชีประจําปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงิน

ของบริษัทมีการควบคุมท่ีเพียงพอให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทอยา่งถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

 

2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  มีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกับ

ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ

สอบทานรายการท่ีเข้าลกัษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี

โดยบรรจุเป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายการดงักลา่วท่ีมี หรือ เกิดขึน้ในระหวา่งปีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจ 

และ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

 

3.  การสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย  มีการสอบทานการปฏิบติัตามข้อกําหนด ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นหนึ่งในประเด็นหลักท่ีจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Audit) ในทกุระบบงานท่ีเข้าทําการตรวจสอบ จากผลการ

ตรวจสอบภายในในระหวา่งปี 2553 และจากการประชมุร่วมกบัหน่วยงานกฎหมายของบริษัทในทกุไตรมาส คณะกรรมการ
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ตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท่ี้ทําให้เช่ือว่า มีข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม และ/หรือ การปฏิบติัท่ีขดัหรือ

แย้งกบัข้อกําหนด ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ

ควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการบริหาร

ความเส่ียง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับการ

อนุมติั และรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน

สําหรับบริษัท ยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมในตา่งประเทศทัง้หมด ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบภายในไมพ่บจดุอ่อน หรือข้อบกพร่องใน

ระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน 

และการดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

5.  การกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มีการกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน ครอบคลมุเก่ียวกบัภารกิจ ขอบเขตการ

ปฏิบติังาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบ รวมถึงการจดัองค์กร และอตัรา

กําลงัคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน และอนมุติัแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2553 ท่ีจดัทําขึน้

ตามความเส่ียงของบริษัท การกําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ

ชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจํา

ทกุเดือน รวมถงึการประเมินความพงึพอใจจากผู้บริหารและหน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทกุระดบั คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผลท่ีน่าพอใจ สอดคล้องกบั

เป้าหมายท่ีกําหนด 

 

6.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการ

บริษัททราบทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึ่งฝ่าย

จดัการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัได้จดัให้มีการประเมินตนเองถึงผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนําผลไปเป็นแนวทางการพฒันาปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

 

7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติัเก่ียวกบัคณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ี และ

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ยงัร่วมทบทวนการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ

นโยบายการกํากบัดแูลท่ีดีของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัแล้ว 

 

8.  การพิจารณาผู้ สอบบัญชีประจําปี 2554   คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชี 

รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังาน มารยาท ความ



เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                         บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท จํากดั  (มหาชน) 56-1, 2553 
 

 

 
เอกสารแนบ 3  หน้า 3 

เป็นอิสระ จรรยาบรรณ และการสอบทานคณุสมบติัของผู้สอบบญัชี ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึง

ความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เค พีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลูทัง้จาก

ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย

อยา่งเทา่เทียมกนั 

 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมัน่ใน

การปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีได้รับมอบหมายของบริษัท ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานภายใต้

ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุเหมาะสม มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและ

เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 

2554 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15  กมุภาพนัธ์  2554 




