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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน
ทาวน์เฮาส์     บ้านเด่ียว และอาคารชดุ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 979/83 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน           
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็
สําเร็จรูป   รัว้  และเสา  

: 54/1 หมู่ 4 ถนนลําลกูกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา   
จงัหวดัปทมุธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107548000307  
Home Page : http:// www.pruksa.com 

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียน (หุ้น, บาท) : 2,250,812,000 
 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น, บาท) : 2,213,222,000 

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. 0107548000307  
โทรศพัท์ 0-2298-0101     โทรสาร   0-2298-0102  
Homepage:  www.pruksa.com  

2) โรงงาน PS Precast  
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนลําลกูกา 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 ถนนพหลโยธิน 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 ถนนพหลโยธิน 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 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ 0-2298-0010  
 

6) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/100 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
โทรศพัท์ 0-2298-0101 
โทรสาร   0-2298-1000 
 

7) บริษัท พฤกษา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  979/98 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
โทรศพัท์ 0-2298-0101 
โทรสาร   0-2298-1000 
 

8) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 979/84 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 เฮาส์ซิ่ง จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)    
สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor, Daddanekundi Village, 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. 28, 1st Floor, Doddanekundi  Village, Next to Akme Ballet, K.R 
Puram Hobli,  Outer Ring Road, Bangalore-560 037 , India 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย  
โทรศพัท์ :   +91 9632707654 
  

11) บริษัท พฤกษา – โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จาํกัด (Pruksa-Mohan Mutha Real Estate 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) (บริษัทร่วมทุน)(จดทะเบียนจัดตัง้เมิ่อ 2 
มกราคม 2556) 
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  
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ / หรือ 
นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3731 และ / หรือ  
นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2826 และ / หรือ  
นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 และ / หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068  

 

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  
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

1) ปัจจัยความเส่ียงในประเทศ 
 

      1.1) ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อยสนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
 

ตารางสรุป ยอ่จากประกาศข่าวธนาคารแหง่ประเทศไทย เลขท่ี 55/2553 ท่ีบงัคบัใช้กบัธนาคารพาณิชย์ 
                 
เกณฑ์เดมิ อัตราเงนิทุนต่อสนิทรัพย์เส่ียงที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดาํรงไว้ 

 ท่ีจํานวนสนิเช่ือ > 10 ล้านบาท 
ให้กู้   < 80% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 35% 
ให้กู้   > 80% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 75% 
 

เกณฑ์ใหม่ (เพิ่มเตมิจากเกณฑ์เดมิ) 
อัตราเงนิทุนต่อสนิทรัพย์เส่ียง
ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดาํรงไว้ 

มีผลบังคับใช้ กับสัญญาจะ
ซือ้จะขาย  ลงวันที่ 

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 2556 
บ้านแนวราบ ท่ีเงินกู้   > 95% ของราคาบ้าน   อยา่งต่ํา 75% 1 มกราคม 2556 
 

บ้านหลังแรก ระยะเวลาย่ืนกู้ วันโอนกรรมสทิธ์ิบ้าน 
ผลประโยชน์ด้าน

ดอกเบีย้ 
ผลประโยชน์ด้านภาษี 

(ระยะเวลา 5 ปี) 
ไมเ่กิน 5 ล้าน ภายใน 30 ก.ย. 55   ภายใน 31 ธ.ค. 55  ไมมี่ ไมเ่กิน 500,000 บาท  

    
ไมเ่กิน 1 ล้าน ภายใน 30 ก.ย. 55 

(เดิม) 
ภายใน 31 ธ.ค. 55 
(เดิม) 

ธอส. 0 %  3  
ปีแรก 

ไมเ่กิน 100,000 บาท  

ภายใน 29 มี.ค. 56 
(ใหม)่ 

ภายใน 28  มิ.ย. 56 
(ใหม)่ 
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ในบ้านแนวราบ บริษัท ฯ มีกําหนดให้ผู้ ซือ้บ้านวางเงินดาวน์ อย่างต่ํา 5% ส่วนในอาคารชุดท่ีขายแล้ว บริษัท ฯ 
กําหนดให้ผู้ ซือ้วางเงินดาวน์ อยา่งต่ํา 10 % ขณะอาคารชดุท่ีเร่ิมขายใน 2 ปีท่ีผา่นมา บริษัท ฯ กําหนดเงินดาวน์ 12 – 15%  

 
 ในบ้านท่ีเปิดขายทัง้หมดของบริษัท ฯ มีเพียง  2 โครงการ ท่ีมีบ้านราคาเกิน 10  ล้านบาทจําหน่าย คือ ไอว่ี ไชน่า
ทาวน์  และ เออร์บาโน่ สาทร  โดยท่ียอดโอนในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2555 เฉล่ียราคาอยูท่ี่  2.16  ล้านบาท ตอ่หน่วย  
 
 เน่ืองจากลกูค้าของบริษัท ฯ มากกว่าร้อยละ 90 จะซือ้บ้านและท่ีดิน โดยการขอสินเช่ือ ดงันัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ 
หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีนโยบายในการขยาย หรือต้องการควบคมุการปล่อยสินเช่ือ  ก็จะมีผลกระทบกบัลกูค้า
เน่ืองจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ เพ่ือสนับสนุนค่าบ้านและท่ีดินได้ ซึ่งจะเป็นการไปจํากัดอํานาจซือ้ของลูกค้า ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัท 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 

 
นอกจากนี ้บริษัท ฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารท่ี

จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ และปรับกลยทุธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง กบั
สถานการณ์ เช่น นํา้ทว่ม ปี 2554 รวมทัง้ได้มีการเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการ
อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดตอ่ขอสนิเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับ
สนิเช่ืออยา่งรวดเร็ว 

 
      1.2) ความเส่ียงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 
 

การขายบ้านของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้างบ้าน  โดยบริษัท ฯ ตัง้ราคาขายโดยใช้วิธีบวกกําไรท่ี
ต้องการ (cost plus basis)  ดงันัน้ถ้าหากเกิดความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือมีการปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้างแรงงาน   
ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลกูค้าจองซือ้บ้านและท่ีดินไปแล้ว ย่อมจะทําให้ต้นทุนการขายของ
บริษัทฯสงูขึน้ ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  

 
วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างท่ีสําคญั  ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกัและนํา้มนั  มีการปรับราคาเพิ่มขึน้บ้าง 

จากความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ ในภาคอสงัหาริมทรัพย์และโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ    ซึง่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทนุการผลิต และต้นทุนการขนส่ง   ท้ายสดุทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุสงูขึน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้
ในทนัที หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้ดงักล่าว ก็อาจสง่ผลกระทบต่อปริมาณ
การขาย  และเหตดุงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่  ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 

 
นอกจากนี ้การท่ีมีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้อาจทําให้ปริมาณของวสัดกุ่อสร้างมีจํานวนไม่พอกบัความต้องการ 

ซึง่หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้และบริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าวสัดแุพงขึน้ หรือต้องรอวสัด ุจนไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง
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บ้านได้ครบในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั
  

แต่จากการท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้ภายใน 
45 และ 70 วนั ตามลําดบั ช่วยลดความเส่ียงลงได้ในระดบัหนึ่ง โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีจะต้องใช้
ในระยะเวลา 2-3 เดือนลว่งหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทนุดงักลา่ว ในสว่นของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมี
ความเส่ียงอยู่เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ียาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุม่วสัดกุ่อสร้างหลกัทัง้หมดเพ่ือให้บริษัทฯ 
มีต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี  

 
 และนอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็นประจําทกุเดือน 

พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบตอ่ต้นทนุขาย เพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 
 

  1.3) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 
 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัภาคอสงัหาริมทรัพย์อีกอย่างน้อย 2 ปี  ในขณะ
นีมี้โครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอาจจะ
เกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้  ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะด้านเพ่ือเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ลา่ช้า  ไม่สามารถโอนบ้านให้แก่
ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
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 ภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของบริษัท ฯ   

 
ในด้านอาคารชดุ เร่ิมจากปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตึกสงู

หรือคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการขยายกําลงัการผลิตหรือก่อสร้างรองรับการขยายตวัอย่างก้าวกระโดด
ของบริษัทฯ ในอนาคต 
 

เพ่ือลดการพึง่พิงแรงงาน  ลดชัว่โมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยู่อย่างจํากดั ให้คุ้มค่าท่ีสดุ บริษัทได้นําเทคโนโลยี
การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพ่ือควบคมุการก่อสร้างบ้านแนวราบ 
ตามลําดับขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคุณภาพ   อาร์อีเอ็ม เป็นระบบท่ีใช้แรงงานก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะให้ ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้างเฉพาะให้สว่นงานท่ีตนเองมีความถนดั เช่น งานปกูระเบือ้งพืน้
ก็จะทําเฉพาะปกูระเบือ้ง หรืองานทางสีก็จะทําเฉพาะงานดงักล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการผลิตรถยนต์  คาด
วา่สามารถยน่ระยะเวลาก่อสร้างลงให้เหลือเฉล่ีย  21 วนั จากระยะ  เวลาก่อสร้างเฉล่ีย 45 วนั  
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  1.4)  ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏบัิตงิาน 
 

กระบวนการผลิตบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนังรับนํา้หนกัแบบหล่อในท่ีด้วยเทคโนโลยี
แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology  และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับนํา้หนกั ซึง่เป็นระบบการก่อสร้าง
แบบใหม่ ดงันัน้บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง   ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้างดงักล่าว 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ และความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยให้มีหลกัสูตร

พฒันาความสามารถตามตําแหน่งงาน โดยพฒันารูปแบบของหลกัสตูรให้พนักงานสามารถนําไปปฏิบติังานได้ทนัที เช่น
หลกัสตูรในกลุ่ม Construction in Practice  นัน้ Pruksa school ได้ทําบนัทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) กบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ในการร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรเพ่ือ
พฒันาพนกังานในตําแน่ง Foreman, Site Engineer, Project Engineer และ Project Manager  หลกัสตูรในกลุ่ม 
Functional in Practice สําหรับพนกังานในหน้าท่ีงานต่างๆ   รวมทัง้ยงัได้จดัหลกัสตูรทางด้าน Technical Learning อาทิ
เช่น ทกัษะวิชาชีพช่าง งานก่อฉาบ งานปกูระเบือ้ง กนัซึม และงานทาสี เพ่ือความพร้อมในการปฏิบติังานของ ผู้ รับเหมาท่ี 
Site งาน รวมไปถงึพนกังาน ท่ี โรงงาน Precast   และมีการติดต่อกบัสถาบนัการศกึษาเพ่ือรับนกัศกึษาฝึกงาน ให้ความรู้ใน
การควบคมุงานก่อสร้างรูปแบบใหม ่เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ 

 
 บริษัท ฯ ยงัได้จดัให้มีการว่าจ้างและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม มีการจดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์  เพ่ือให้เกิดการจ้าง

งานท่ีตอ่เน่ือง เพ่ือให้ได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญอยูก่บับริษัท ฯ   
 
   1.5) ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดนิเพ่ือการพัฒนา 
 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมท่ีดินเปลา่ (Land Bank) ไว้สําหรับโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ 

เห็นว่าการซือ้ท่ีดินเปล่าโดยยงัไม่มีแผนการก่อสร้างโครงการท่ีชดัเจนจะทําให้บริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงิน ซึง่อาจเกิด
ปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะซือ้ท่ีดินต่อเม่ือบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะ
พฒันาท่ีดินดงักลา่วภายใน 4 เดือน ซึง่เม่ือบริษัทฯ ต้องการซือ้ท่ีดินในทําเลท่ีต้องการ บริษัทฯ อาจต้องซือ้ท่ีดินในราคาท่ีสงู
กวา่ท่ีบริษัทฯ กําหนด หรืออาจไมส่ามารถซือ้ท่ีดินได้ครบตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถซือ้ท่ีดินได้เลย ซึง่ในกรณี
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้างท่ีสูงขึน้ เน่ืองจากต้นทุนคงท่ีของโรงงานผลิตแผ่นผนัง
สําเร็จรูป ท่ีจะสงูถ้าไมส่ามารถก่อสร้างได้ตามจํานวนท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการใดๆ ได้เลย ซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การดําเนินตามแผนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
การดําเนินการจัดซือ้ท่ีดินท่ีผ่านมาของบริษัทฯเป็นการจัดซือ้ผ่านนายหน้าค้าท่ีดินหลายราย ตามราคาตลาดท่ี

เหมาะสม จากนัน้นํามาก่อสร้างด้วยต้นทนุการผลติท่ีต่ํากวา่ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้ราคาท่ีดินท่ีซือ้มาในราคาตลาด จะ
สะท้อนไปในราคาขายบ้านและท่ีดินของบริษัทฯ ซึง่ก็จะต่ํากว่าราคาตลาดทัว่ไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมีมากกว่า
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ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดงันัน้บริษัทฯมีโอกาสในการจดัซือ้ท่ีดินได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ประกอบกบักําลงัการซือ้สงู
กว่าผู้ประกอบการรายกลางถึงเล็ก และ การจ่ายชําระค่าท่ีดินท่ีตรงเวลา นายหน้าท่ีดินจึงมีความยินดีท่ีจะเสนอขายท่ีดิน
ให้กับบริษัทฯ  ปัจจุบนับริษัทฯ มีนายหน้าจัดหาท่ีดินให้กับบริษัทฯ ประมาณ  2,100 รายและยงัรับซือ้โดยตรงจากผู้
ครอบครองกรรมสทิธ์ิท่ีดิน อีกทัง้การท่ีบริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพฒันาเป็นบ้านในหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
ราคา ทําให้บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการพิจารณาจดัซือ้ท่ีดินให้เหมาะสมกบัรูปแบบโครงการท่ีหลากหลายมากขึน้ 

 
  1.6) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 

 
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  

 
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 

 

นอกจากนัน้จากผลกระทบอทุกภยัครัง้ใหญ่ในปี 2554 อาจสง่ผลทําให้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในธุรกิจอาจ
เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ตามมา เช่น ผงัเมือง การขออนญุาตก่อสร้าง ซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่ธุรกิจในอนาคต 
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2) ปัจจัยความเส่ียงต่างประเทศ 
  
 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 ่ได้เร่ิมเปิดให้จองบ้านและขณะนีไ้ด้เร่ิมโอนบ้านแล้ว  
    
ความเส่ียงที่สาํคัญในการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศ อาจจาํแนกได้ดังต่อไปนี ้ 
 

   2.1) ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันในแต่ละเมืองที่ดาํเนินธุรกจิ  
 
ประเดน็นี ้ ทางบริษัทได้จดัให้มีการศกึษาและวิจยัตลาดโดยทีมงานของบริษัท ตลอดจนได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ี

มีความชํานาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้ทําการวิจยัตลาด เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีความต้องการท่ีอยู่
อาศยั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต  และบริษัทสามารถนําความรู้ความชํานาญเข้าไปในแตล่ะเมือง 
เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการในท้องถ่ินนัน้ๆได้  

 
  2.2) ความเส่ียงในการสรรหาที่ดนิในทาํเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สาํคัญของการพัฒนาโครงการ   

 

ประเดน็นี ้ ทางบริษัททราบดีวา่มีความเสียเปรียบในฐานะท่ีเป็นบริษัทตา่งชาติ อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการเจรจาติดตอ่ซือ้ท่ีดิน ดงันัน้ บริษัทจงึได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าท่ีดิน บริษัทท่ีปรึกษาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์และสถาบนัการเงิน เพ่ือให้เป็นผู้แนะนําและประสานงานติดตอ่กบัผู้ ท่ีสนใจขายท่ีดิน ตลอดจนเป็นผู้ ท่ี
รวบรวมท่ีดินให้ได้ขนาดท่ีบริษัทต้องการ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ให้พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้ ร่วมทนุเป็นฝ่ายช่วยหาท่ีดินมา
นําเสนอให้กบับริษัทอีกทางหนึง่ 

 
   2.3) ความเส่ียงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง   

 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะยงัคงใช้การก่อสร้างท่ีเป็นระบบผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รับนํา้หนกั ดงัเช่นท่ีบริษัท
ประสบความสําเร็จในประเทศไทย ซึง่จะทําให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีคณุภาพ แตอ่ยา่งไรก็ดี อาจจะเป็นระบบท่ีแรงงาน
ในประเทศอินเดีย มลัดีฟส์ และเวียดนามอาจจะไมคุ่้นเคย  ดงันัน้บริษัทจงึได้นําวิศวกรผู้ควบคมุงานและช่างฝีมือชาวไทย
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จํานวนหนึง่ ไปควบคมุงานก่อสร้างในระยะเร่ิมต้น เพ่ือให้แรงงานในเมืองนัน้ๆได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการก่อสร้างและ
มาตรฐานคณุภาพของการก่อสร้างของบริษัท 

2.4) ความเส่ียงด้านนโยบายการควบคุมการเคล่ือนย้ายเงนิทุน (Capital Control) ของทา 
ราชการในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าดาํเนินธุรกจิ   

 

ประเด็นนี ้เป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท  ซึง่อาจจะมีผลกระทบในกรณีท่ีบริษัทต้องการสง่กลบั
เงินปันผลท่ีได้จากการดําเนินงานหรือการนําเงินให้กู้ ยืมหรือเงินทุนกลบัประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาโดยการว่าจ้างท่ี
ปรึกษายงัไมพ่บข้อห้ามหรือข้อกําหนดเง่ือนไขท่ีจะไมอ่นญุาตให้นําเงินทนุออกจากแตล่ะประเทศท่ีบริษัทไปลงทนุ   

 

ข้อกําหนดเบือ้งต้นสําหรับสาธารณรัฐอินเดีย ท่ีระบุให้บริษัทต่างชาติเม่ือนําเงินลงทุนเข้าในประเทศเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องคงเงินทนุไว้ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี เม่ือพ้นจากระยะเวลา 3 ปีนัน้แล้วไม่มีข้อจํากดัใน
การนําเงินลงทนุกลบัประเทศแตอ่ยา่งใด  

 

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ก็ไมมี่ข้อจํากดัในการสง่เงินตราตา่งประเทศออกจากการเข้าไปลงทนุ  
 

สําหรับสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามให้ระบุขนาดของเงินลงทนุท่ีจะนําเข้าประเทศไว้ในเง่ือนไขการเข้าลงทนุ
และอายขุองโครงการลงทนุ ภายหลงัเสร็จสิน้โครงการก็ไมไ่ด้ระบขุ้อห้ามการนําเงินทนุกลบั 

 

ในสว่นของเงินปันผลและดอกเบีย้ เงินกู้ ยืม ทัง้สามประเทศดงักล่าวไม่มีข้อจํากดัระบไุว้ และเม่ือวิเคราะห์จาก
ข้อมลูในอดีตท่ีผ่านมา ยงัไม่พบการเปล่ียนแปลงการจํากดัการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุ  จึงพอจะ
ประเมินได้วา่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นีค้งไมส่งูมากนกั 

 
       2.5) ความเส่ียงจากกฎระเบียบการดาํเนินธุรกจิและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

 

บริษัท ฯ ถือเป็นผู้ประกอบการท่ีลงทนุทําตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตวั เป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย  บริษัทมี
นโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของทางราชการในแต่ละท้องถ่ิน  สําหรับกรณีท่ีเป็นการลงทนุโดย
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทัง้หมด บริษัทก็ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญในการดําเนินการขออนญุาตเป็นผู้ ดําเนินการ
ให้แทน  

 

สําหรับกรณีของการร่วมทุน บริษัทได้ให้ทางผู้ ร่วมทุนทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ
ดําเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนญุาตประเภทต่างๆ ทีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโครงการจดัสรร เร่ิมตัง้แต่ การได้มาของ
ท่ีดิน การลงทนุต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC หลายประเทศยงัมีกฏหมายเก่ียวกบัการพฒันาท่ีดิน ขอใบอนญุาต 
ก่อสร้าง  ขอใบอนญุาตสิง่แวดล้อม  ท่ีซบัซ้อน ลา่ช้าและขาดความชดัเจนกวา่ประเทศไทย  
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2.6) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท พฤกษาอินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั และ บริษัท พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จํากดั มีเงินทนุจด
ทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท เพ่ือลงทนุในบริษัทในต่างประเทศ  โดยได้โอนเงินลงทนุไปแล้วเป็นเงิน 630.5 ล้านบาท คิด
เป็น 1.45%ของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท และมีรายได้จากการโอนบ้านเทียบเท่าเงิน
บาท 474 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.76 %ของยอดโอนรวม 
 

บริษัทได้ติดตามบริหารความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนผ่าน คณะกรรมการลงทนุต่างประเทศ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเป็นประจําทกุเดือน  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้กําหนดนโยบายการบริหารอตัราแลกเปล่ียน (FX  Policy) ของ
บริษัทซึ่งระบุ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีได้รับการอนุมัติให้สามารถนํามาใช้บริหารความเส่ียงทางอัตราแลกเปล่ียน ได้แก่  
สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนลว่งหน้า  (Forward Contract), สญัญาการใช้สิทธิในการซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนในอนาคต 
(Options) และ  สญัญาการแลกเปล่ียนภาระผกูพนัทางการเงิน (Swaps)   
 

3. ปัจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ 
 

3.1 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2555  กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุ คือ กลุ่มนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ 
จํานวน  1,642,746,700   หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  74.2 %  ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ยงัคงสามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญัต่าง ๆ ท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตร
พงศ์พนัธุ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจํานวน   1,305,300,000  หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.98 %  ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และยงัจะคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ และเป็นกรรมการ
ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

3.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอาํนาจควบคุมจากการใช้สทิธ์ิตามใบสาํคัญแสดง 
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   
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บริษัทฯ เคยมีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการ
พนกังานและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ช่ือหลักทรัพย์ ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 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  

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี )  

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

ลดลงร้อยละ 0.99 (22,000,000 / 2,228,812,000 หุ้น)  
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ช่ือหลักทรัพย์ ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WD) 

จํานวน                                                                  22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  -   บาท    

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น   15.30  บาท  

อาย ุ 4  ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1  

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และ                                          
พฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

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

 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการเพียงไมก่ี่รายท่ีบริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเองในบ้าน

แนวราบ รวมถงึการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากตา่งประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึง่แตกตา่งจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ท่ีจะจ้าง
ผู้ รับเหมาเพ่ือทําการก่อสร้างทัง้โครงการ โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และบริหารการ
ก่อสร้างโครงการเอง   โดยจะแบง่งานออกเป็นสว่น ๆ  เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้
กระเบือ้ง และงานหลงัคา  เป็นต้น โดยงานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบริษัทฯ จะวา่จ้าง
ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน และบริษัทฯ จะเข้าควบคมุการก่อสร้าง โดยการจดัสง่วิศวกรและผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเป็นผู้
จดัหาวสัดกุ่อสร้างเองทัง้หมด ซึง่การท่ีบริษัทฯ บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง และการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างท่ี
ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

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 

 

  บริษัทยอ่ยและ / หรือ ร่วมทนุท่ีจดทะเบียนก่อตัง้แล้ว แบง่เป็น ในและนอกประเทศ 

 บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมทนุ แบง่เป็นในและนอกประเทศ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้ว)  
ณ 31 ธนัวาคม  2555 
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ลาํดับที่ ปีที่ก่อตัง้ ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานที่ ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน   

ชาํระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น 

1 2548 เกสรก่อสร้าง กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100% 

2 2549 พทุธชาด เอสเตท กทม. 1,000 ล้านบาท 500 ล้านบาท 100% 

3 2549 พนาลี เอสเตท กทม. 1,000 ล้านบาท 500 ล้านบาท 100% 

4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กทม. 600 ล้านบาท 450 ล้านบาท 100% 

5 2552 
พฤกษา อินเตอร์ เนชัน่

แนล 
กทม. 1,000 ล้านบาท 625 ล้านบาท 100% 

6 2552 พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง 
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 คอน

สตรัคชัน่ 
บงักะลอร์ , 
อินเดีย 

เทียบเทา่ท่ี 0.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 0.1  ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

100% 

9 2553 
พฤกษา เวียดนาม คอน

สตรัคชัน่ 
ไฮฟง

,เวียดนาม 
เทียบเทา่ท่ี  1.5  ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
เทียบเทา่ท่ี 1.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
100% 

10 2553 พฤกษา ลกัโซร่า 
มมุไบ, 
อินเดีย 

เทียบเทา่ท่ี 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 0.01  ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

50% 

11 2553 พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง มลัดีฟส์ 
เทียบเทา่ท่ี  10 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
เทียบเทา่ท่ี  5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

80% 

12 2553 
เกสร คอนสตรัคชัน่ 
สาขามลัดีฟส์* 

มลัดีฟส์ - - 100%  

13 2554 
พฤกษา - โมฮนั มธูา 

เรียลเอสเตท 
เชนไน 
อินเดีย 

เทียบเทา่ท่ี  2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

เทียบเทา่ท่ี 0.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

95% 

หมายเหต ุ*เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 
 2.3  พัฒนาการที่สาํคัญในช่วง 8  ปีที่ผ่านมา  
 ปี 2548 
 

• โรงงานผลติ ชิน้สว่นคอนกรีตเสริม เหลก็สําเร็จรูปสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลติชิน้สว่นสําหรับการ
ก่อสร้างบ้าน 
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• บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตรัว้และเสาสําเร็จรูป โดยมีมลูค่าโครงการประมาณ 150 ล้านบาท (ไมร่วมคา่
ต้นทนุท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน โดยสร้างอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงงานแรก) ซึง่โรงงานดงักลา่วได้สร้างแล้วเสร็จและเร่ิม
ดําเนินการผลติรัว้และเสาสําเร็จรูปแล้ว 

 

• บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการจดัการ Business Process Improvement (B.I.P.) จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) 
ซึง่จะช่วยให้กระบวนการธุรกรรมของการก่อสร้าง, การขาย, การบริการ และการบริหารบคุลากร สามารถรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ และลดต้นทนุ 

 

• บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นผู้ รับเหมางานตกแตง่ตอ่เติมท่ีอยูอ่าศยั 
 

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและได้ทําการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,700 ล้านบาท 
เป็น 2,232.5 ล้านบาท และเปล่ียนมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 

• ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รับหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าทําการซือ้ขายในตลาดเป็นวนัแรกในวนัท่ี 6 
ธนัวาคม 2548 
 
ปี 2549 
 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,125.0 ล้านบาท เป็น 2,159.7 ล้านบาท เม่ือ 9 มกราคม 2549 
 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,159.7 ล้านบาท เป็น 2,166.7 ล้านบาท จากการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และ/หรือ 
บริษัทยอ่ย (PS-WA) ครัง้ท่ี 1 

 

• เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2549 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท คือ บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั และบริษัท 
พนาลี เอสเตท จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นบริษัทละ 1 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุเป็นบริษัทละ 50 ล้าน
บาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2549 

 

• บริษัทฯ ได้รับการอนมุติัให้ออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ไมเ่กิน 270 วนั) สําหรับขายให้ผู้ลงทนุ โดยมีวงเงิน ทัง้สิน้ 
1,000 ล้านบาท 
 
ปี 2550 
 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,166.7 ล้านบาท เป็น 2,173.8 ล้านบาท ในวนัท่ี 10 มกราคม 
2550 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 2 
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• ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี
ยงัไมไ่ด้นําออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,232.5 ล้านบาท เป็น 
2,224.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 รวมทัง้ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 กบั
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2,224.75 ล้านบาท 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 

 

•  เม่ือเดือน สงิหาคม 2550 และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ดงันี ้
- หุน้กูช้ดุที ่1: วงเงิน 600 ล้านบาท มีอาย ุ3 ปี   ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี วนัท่ี 8 สงิหาคม 2553  
- หุน้กูช้ดุที ่2: วงเงิน 400 ล้านบาท มีอาย ุ2 ปี   ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2552 

 

• บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น SBU เพ่ือให้สอดรับกบักลยทุธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 
 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,173.8 ล้านบาท เป็น 2,180.2 ล้านบาท ในวนัท่ี 9 สงิหาคม 
2550 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2550 จํานวน 
6,327,800 หน่วย 

 

• เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2550 บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 200 
ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย์ โดยไมมี่การเรียกชําระคา่หุ้นเพิ่มเติม 
 
ปี 2551 
 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,180.2 ล้านบาท เป็น 2,185.95 ล้านบาท ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 
2551 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 จํานวน 
5,774,500 หน่วย 

 

• บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผน่คอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีขนาดพิเศษ (Special Element) แบบหลอ่กบัท่ี โดย
มีมลูคา่โครงการประมาณ 90 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ต้นทนุท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน โดยสร้างอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงงาน
แรกและโรงท่ีสอง) ซึง่โรงงานดงักลา่วได้สร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการผลติแล้วเม่ือเดือนมิถนุายน 2551 โดยมีกําลงั
การผลิตสงูสดุ 400 ลกูบาศก์เมตรตอ่เดือน 

 

• บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั ได้เรียกชําระหุ้นเพิ่มทนุเตม็มลูค่า 200 ล้านบาท เม่ือเดือนมิถนุายน 2551 
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• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,185.95 ล้านบาท เป็น 2,191.39 ล้านบาท ในวนัท่ี 8 สงิหาคม 
2551 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 จํานวน 
5,441,500 หน่วย 

 
ปี 2552 
 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ คือ The Tree  the Plant Citi  และ Be You 
 

•  วนัท่ี 29 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท อาย ุ3 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือ 29 
มกราคม 2555 

 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,191.39 ล้านบาท เป็น 2,196.6 ล้านบาท ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
2552 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2552 จํานวน 
5,169,900 หน่วย 

 

• ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ี
ยงัไมไ่ด้นําออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน จาก 2,255.75 ล้านบาท เป็น 
2,224.75 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2552 

 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,196.6 ล้านบาท เป็น 2,201.65 ล้านบาท ในวนัท่ี 7 สงิหาคม 
2552 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 จํานวน 
5,086,500 หน่วย 

 

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 2,201.65 ล้านบาทเป็น 2,206.8 ล้านบาท ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2552 จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของกรรมการ พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PS-WA) ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 30พฤศจิกายน 2552 จํานวน 
5,161,400 หน่วย 
 
ปี 2553 
 

• บริษัทฯ ได้เปล่ียนภาษาองักฤษจาก ช่ือจาก “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl.”. 
โดยตราเคร่ืองหมายการค้าก็เปล่ียนแปลงเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้

 

• บริษัทฯ มียอดรายได้สงูสดุในผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์หลงัจากการประกาศงบการเงินปี 2552 
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• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหมใ่นบ้านเด่ียว “บ้านพฤกษานารา” ในตา่งจงัหวดัท่ีเป็นหวัเมืองใหญ่ๆ และเมือง
ทอ่งเท่ียว ได้แก่ อยธุยา และ ชลบรีุ   

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหมใ่นอาคารชดุ เช่น Chapter One, Condolette, Fuse, Urbano และ แบรนด์แรกใน
ตา่งประเทศ คือ “Coral Ville“ ในประเทศมลัดีฟส์ 

•  วนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกตราสารหนี ้2 ชดุ รวม 2,500 ล้านบาท แบง่เป็น อาย ุ3 ปี 1,500 
ล้านบาทและ 5 ปี 1,000 ล้านบาท โดยมีวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  24 มิถนุายน พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 
2558 ตามลําดบั 

 

• ในเมืองฮลูมูาเล,่ มลัดีฟส์ หลงับริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Housing Development Co. (HDC) 
บริษัทฯ ได้เปิดขายอาคารชดุขนาดกลาง ช่ือ “Coral Ville” ซึง่ได้รับยอดจอง 93% 

 

• ในบงักะลอร์, อินเดีย บริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดินแหง่แรกได้สําเร็จขนาดประมาณ 65 ไร่ หรือ 26 เอเคอร์ โดยได้รับ
ใบอนญุาตประกอบการเรียบร้อยแล้ว จะเปิด Pre-launch ในทาวน์เฮาส์ และ บ้านเด่ียวเฟสแรกท่ีเขต Budigere 

 

• ในเมืองมมุไบ, อินเดีย บริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั SOHAM Group of Companies เพ่ือร่วมพฒันา
ท่ีดิน เพ่ือเปิดขายทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝดท่ีเขต Pimplas, Thane 

 

• ในเมืองไฮฟง, เวียตนาม บริษัทฯ ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุในสดัสว่น 85% กบั Hoang Huy Service 
Investment Co. 

 

•  ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 5,000 ล้านบาท แบง่เป็น 3 ปี 3,000 ล้าน
บาท และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 ตามลําดบั  

 

   • บริษัท ฯ เร่ิมขยายธุรกิจสูต่า่งจงัหวดั โดยเร่ิมเปิดโครงการบ้านแนวราบท่ี จ. อยธุยา ในเดือนมิถนุายน 2553 
 

   • บริษัท ฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete Factory-PCF) โรง PCF 4 และ โรง PCF 5  
เสร็จเรียบร้อย ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และ เร่ิม test run ผลติได้เม่ือ กลางเดือนธนัวาคม  2553  โดยโรง PCF 5 
สามารถผลิตบ้านได้ 430 หลงัต่อเดือน เม่ือรวมกบักําลงัการผลิตปัจจบุนัของโรง PCF 1 ทําให้กําลงัการผลติบ้านรวมเป็น 
690 หลงัตอ่เดือน  โดยโรง  PCF 5  ท่ีสร้างใหม่ เป็นโรงงานผลติแผน่ Precast ท่ีขนาดกําลงัการผลติสงูท่ีสดุในโลก มี 
Production Area ท่ี 14,200 ตารางเมตร  มี Stock Area 9,800 ตารางเมตร    

 
ปี 2554 
 

• โรงงานผลติแผน่ Precast (PCF) คือ PCF 4 และ โรง PCF 5 ท่ีเร่ิมทดลองผลิต (test run) เม่ือ ปลายปี 2553 
สามารถขยายความพร้อมกําลงัการผลิตให้เตม็ท่ีได้ ในกลางปี 2554   
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• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ ดงันี ้
• ทาวน์เฮาส์ คือ “วิลเลต” “เดอะ รีโน่” และ “พาทิโอ” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึบน 
• บ้านเด่ียว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปริู” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบับน 
• อาคารชดุ คือ  “พลมั” เพ่ือเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางลงมา 
 

           • ขยายโครงการออกไปสูต่ลาดตา่งจงัหวดัเพิ่ม เช่น ภเูก็ต (พฤกษาวิลล์)  และ ขอนแก่น (บ้านเด่ียว /  บ้านแฝด ใน
แบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”) 
 

• ในเมืองบงักาลอร์ ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ ในช่ือโครงการ Pruksa Silvana มีจํานวน
ทัง้หมด 401 ยนิูต   มียอดจองท่ี 469 ล้านบาทในปี 2554  โดยบริษัท ฯ เร่ิมโอนบ้านยนิูตแรกได้ ในเดือนธนัวาคม 2554  

   

• ท่ีประเทศมลัดีฟส์ ซึง่บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการอาคารชดุโครงการแรก ช่ือ Coral Ville บนเกาะฮลูมูาเล ่
(Hulumale') จํานวน 9 อาคาร  ซึง่ได้โอนกรรมสิทธ์ิไปแล้วจํานวน 2 อาคาร  

 

• เดือนพฤศจิกายน  เกิดวิกฤตินํา้ทว่มใหญ่ในเขต กรุงเทพชัน้นอกและปริมณฑล ทําให้เกิดยอดยกเลกิทัง้การจอง
และการโอน แม้กระนัน้ก็ตาม บริษัท ฯ ยงัสามารถรักษายอดโอนได้สงูเป็นอนัดบั 1 ของผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศยั คือท่ี 
23,231 ล้านบาท  สว่นยอดจองได้ท่ี 25,554 ล้านบาท สงูเป็นอนัดบั 2 ของยอดจองท่ีบริษัท ฯ เคยทําได้   โรงงานพรีคาสท์ 
มีนํา้เข้าทว่มเลก็น้อย โดยหยดุผลติ 40 วนั และเร่ิมผลติในเดือนธนัวาคม    

 

• ผลจากนํา้ทว่มใหญ่ ทําให้บริษัทต้องเล่ือนการเปิดโครงการใหม ่จากแผนทัง้หมด 78 โครงการ  เปิดโครงการใหม่
จริงเพียง 50 โครงการ 

 
ปี 2555      
 

   • เพ่ือลดการพึง่พิงแรงงาน  ลดชัว่โมงทํางาน และใช้แรงงานท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั ให้คุ้มคา่ท่ีสดุ บริษัทได้นําเทคโนโลยี
การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอม็ เข้ามาใช้เพ่ือควบคมุการก่อสร้างบ้านแนวราบ 
ตามลําดบัขัน้ตอน ในระหวา่งการก่อสร้างเพ่ือให้บ้านมีคณุภาพ   อาร์อีเอม็ เป็นระบบท่ีใช้แรงงานก่อสร้างอยา่งมี
ประสทิธิภาพ โดยจะให้ ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้างเฉพาะให้สว่นงานท่ีตนเองมีความถนดัเพียงกิจกรรมเดียว จน
สําเร็จทัง้เฟส หรือโครงการ ณ จดุดงักลา่ว ซึง่กระบวนการผลิตจะเหมือนกบัการผลติรถยนต์  คาดวา่สามารถยน่ระยะเวลา
ก่อสร้างลงให้เหลือเฉล่ีย 21 วนั จากระยะ  เวลาก่อสร้างเฉล่ีย 45 วนั 

 

   • ผลจากวิกฤตินํา้ทว่ม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม ่ๆ ของบริษัท   จะมีข้อปฏิบติั ท่ีต้องกระทํา เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงหรือ เตรียมความพร้อมจากนํา้ทว่มในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพท่ีดิน (ท่ีราบลุม่, ท่ีลาดชนั ฯลฯ)  การถมท่ีดิน 
(เทียบกบัถนนเมน, ระดบันํา้ทว่มสงูสดุท่ีผา่นมา)  ระบบระบายนํา้     

    • ในวนัท่ี  21 กนัยายน  พ.ศ. 2555   บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม  5,000 ล้านบาท แบง่เป็น 3.5  ปี  3,000 ล้าน
บาท และ 5  ปี   2,000 ล้านบาท  ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี  2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลําดบั    
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2.4 ประเภทของผลติภัณฑ์ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2 สว่น คือ 
 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
 

 โดยไมว่า่จะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ บริษัทฯ จะดํา เนินในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความ
ชํานาญเทา่นัน้นัน่คือธุรกิจพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ท่ีสะสมมา
เป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเทา่นัน้ 
 

1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีอยู่อาศยั 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์/ บ้านแฝด อาคาร
ชดุโดยเน้นการพฒันาโครงการทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ใน
ทําเลท่ีมีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสงู ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขาย โครงการในตา่งจงัหวดั ได้แก่ นครปฐม ชลบรีุ 
และภเูก็ต ในปี 2554 ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่นและเปิดขายเพิ่มในจงัหวดัภเูก็ต  การเปิดขายบ้านในตา่งจงัหวดัท่ี
ศกัยภาพ เป็นแผนธุรกิจของบริษัท ฯ ตอ่เน่ืองมาถงึในปี 2555 

 
2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
  

ในปี 2553 บริษัทฯ เร่ิมเปิดขายโครงการท่ีตา่งประเทศ คือ มลัดีฟส์ เป็นโครงการแรก ตามด้วย  ประเทศอินเดีย 
โดยกําลงัศกึษาการขายบ้านในประเทศอ่ืน ๆ ในเอเซีย เช่น อินโดนีเซีย 
 

2.1 อินเดีย เมือง  บงักะลอร์ : ทาวน์เฮาส์ / บ้านแฝด / บ้านเด่ียว ใน อินเดีย  
     ซิลวานา (บริษัทยอ่ยถือหุ้น 100%) 
ทัง้โครงการ มีทัง้หมด 401 ยนิูต รวมมลูคา่โครงการ 1,645 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 321 ยนิูต  และ

ทาวน์เฮาส์ 80 ยนิูต เร่ิมโอนยนิูตแรกในเดือนธนัวาคม 2554  ยอดจอง ปี ’55 ทําได้   123   ล้านบาท ยอดโอน ทําได้ 252 
ล้านบาท ทัง้นี ้มียอดจองสะสมท่ี 720 ล้านบาท และโอนสะสมท่ี 256 ล้านบาท มีแผนจะซือ้ท่ีดินอีก  1 แหง่ โดยยงัคงเน้น
บ้านเด่ียว จบักลุม่เป้าหมายลกูค้ารายได้คอ่นข้างสงู  เพ่ือสร้าง Brand  ในกลุม่เป้าหมายนี ้สว่นเมือง มมุไบ  และ เมือง 
เชนไน อยูร่ะหว่างการศกึษาโครงการ   
 

2.2  มลัดีฟส์ :  คอรัล วิลล์ คอนโดมิเนียม  
       ร่วมทนุ 80% กบั Housing Development Corporation (HDC)  
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เปิดขายคอนโดขนาดกลาง 5 ชัน้ ใน เมือง ฮลูมูาเล ่ เปิดขายเฟสแรก (9 ตกึ)  โดยได้ยอดจองเตม็ 180 ยนิูต 
เทียบเป็นเงินสกลุบาทปัจจบุนั ท่ี 480 ล้านบาท โอนกรรมสทิธ์ิแล้ว 70% คาดวา่จะโอนเสร็จสิน้ ครบทกุยนิูต ภายในไตร
มาส 2 ปี 2556     

 
 

2.3  เวียตนาม คอนโดมิเนียม ท่ีเมือง ไฮฟง  
       ร่วมทนุ ในสดัสว่น 85% กบั Hoang Huy Service Investment Co.  
บริษัท ฯ ได้รับใบอนญุาติลงทนุแล้ว  ในเดือนมกราคม 2556 กําลงัอยูร่ะหวา่งการรวบรวมท่ีดินซึง่ ณ เดือน

มกราคม 2556  มีความก้าวหน้าไป 70%   มีแผนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซึง่น่าจะเปิดจองได้ภายในปี 2555 
 

ตัง้แตปี่ 2536 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 329 โครงการ โดยบริษัทฯ มี
รายได้หลกัจากการขายบ้าน    โดยแยกประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้ 

  

ประเภท

ผลติภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮาส์ 

(ไทย) 
9,729 51% 11,948 51% 11,504 50% 14,908 55% 

บ้านเดี่ยว 

(ไทย) 
5,619 30% 7,723 33% 7,140 31% 8,775 33% 

อาคารชุด 

(ไทย) 
3,595 19% 3,608 16% 4,487 19% 2,837 11% 

มัลดีฟส์   

(อาคารชุด) 
‐ ‐ ‐ ‐ 96 0.4% 222 0.8% 

อนิเดีย      

(บ้านแนวราบ) 
‐ ‐ ‐ ‐ 4 0.02% 252 0.9% 

รวมรายได้จาก

การขายบ้าน 
18,943  100% 23,280 100% 23,231 100% 26,993 100% 
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3. การประกอบธุรกจิในแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
  3.1 บ้านทาวน์เฮาส์ /บ้านแฝด 
 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 
 

บ้านพฤกษา เร่ิมเปิดขาย ปี 2553 เร่ิมเปิดขาย ปี 2554 เร่ิมเปิดขาย ปี 2555 

เดอะคอนเนค เออร์บาโนทาวน์เฮาส์ วิลเลต  พริเว ่

พฤกษาวิลล์ พฤกษานารา (ผสมในโครงการบ้านเด่ียว) เดอะ รีโน่   วีท ู

เดอะแพลนท์ ซิตี ้  ซิลวาน่า (อินเดีย) พาทิโอ     

พฤกษาทาวน์   
 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮาส์ 
 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ มีขนาดประมาณ  14 % ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย 
 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิใน
โครงการทาวน์เฮาส์ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวน (หลงั) 1 5,716 6,803 7,651 9,150 8,384 9,140   
รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1 5,302.3 7,535.6 9,729 11,948 11,504 

 
14,908 

จํานวนบ้านทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิชย์ และบ้านแฝด ท่ีจด
ทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  2 

16,367 13,149 10,771 13,827 13,407 12,402 

สว่นแบง่การตลาด  3 34.4% 51.2% 71 % 66% 62%      72% 

หมายเหต ุ  1.  จํานวนบา้นทีโ่อนกรรมสิทธ์ิ และรายไดจ้ากการขายรวม อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด รวมถึงอาคารพาณิชย์ และบา้นแฝดทีพ่ฒันา

รวมอยู่ในโครงการบ้านเดีย่ว หรืออาคารชดุ และไม่รวมบา้นเดีย่วทีพ่ฒันาและขายรวมอยู่ในโครงการทาวน์เฮาส์บางโครงการ ยอดโอน

บา้นเดีย่วดงักล่าวจะนบัรวมอยู่ในกลุ่มบา้นเดีย่ว 

 2.  ทีม่า: ศูนย์ขอ้มูลอสงัหาริมทรพัย์ นบัเฉพาะทีส่ร้างโดยผูป้ระกอบการ 

 3. คํานวณจากจํานวนบา้นทีโ่อนกรรมสิทธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพ่ิมในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงอาจจะมีความคลาดเคลือ่น

เนือ่งจากการขอจดทะเบียนเพ่ิมและการโอนกรรมสิทธ์ิไม่ไดก้ระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ 3 การประกอบธรุกิจ ฯ            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2555 

 

 
สว่นท่ี 2 หน้า 21 

 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ มีขนาดประมาณ  14 % ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยั ใน ปี 2555 และมีสดัสว่นรายได้ประมาณ 
55% ของรายได้บริษัท ฯ ลา่สดุในปี 2555 บริษัทมีสว่นแบ่งตลาด 71 %   โดยปี 2555 บริษัท ฯ เปิดขายโครงการทาวน์
เฮ้าส์ 21 โครงการ   

 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยตัง้ราคาของทาวน์เฮาส์ ตัง้แต่ 0.6 ล้านบาท ถึง 4 ล้านบาท ต่อหลงั ตราสินค้าท่ีเพิ่งเปิดขายในปี 2554 คือ 
วิลเลต, เดอะ รีโน่  และ พาทิโอ ปี 2555 มี แบรนด์ใหม ่คือ  วี ท ู     สว่นแบง่ตลาดทาวเฮาส์รวมของบริษัท ในรูปของหน่วย
โอน เป็นอนัดบัหนึง่ในตลาดหลายปีติดตอ่กนัแล้ว  

 

 โดยบริษัทฯ มุง่เน้นลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําจนถงึคอ่นข้างสงู  ท่ีต้องการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และมิใช่
เพ่ือการเก็งกําไร ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้แนวคิด “บ้านสําหรับทกุคน” โดยก่อสร้างให้บ้านมีคณุภาพ
ท่ีทดัเทียมและตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของผู้ ซือ้ได้ในราคาท่ีคุ้มคา่ 
 

 เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลท่ีใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนโดยทัว่ไป บ้านทาวน์เฮาส์
ของบริษัทฯจะมีราคาขายท่ีต่ํากว่าประกอบการรายอ่ืนอยู่ประมาณร้อยละ 15-20 อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ บริหาร
จดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์ท่ีพฒันาไว้ โดยมีการวิจยัความต้องการลกูค้าแล้วนํามาปรับปรุง
ในผลิตภณัฑ์และบริการ ทําให้ส่วนแบ่งการตลาดสงูถึงประมาณ 60 – 70 % ซึง่มีรอบธุรกิจรวมถึงเวลาก่อสร้างท่ีสัน้
ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ท่ี กระตุ้นความต้องการท่ีอยู่อาศยัผ่านนโยบายภาษี โครงการกู้ ซือ้บ้าน
ดอกเบีย้ต่ํา โครงการช่วยเหลือผู้ ท่ีมีบ้านเรือนอยู่ในโซนนํา้ท่วม ในรูปแบบดอกเบีย้ หรือ ระยะเวลาในการกู้  บริษัทจึงมีการ
พฒันาโครงการเพ่ือให้ผู้ ซือ้บ้านรับสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว   
 

โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ผลกัดนัการพฒันาทาวน์เฮาส์ในตราสินค้าเดิมไปในพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ โดยครอบคลมุ
ทัว่ทัง้กรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ตราสินค้าใหม่ เออร์บาโน (Urbano) ซึง่เป็นทาวน์เฮาส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่ และมี
การปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเน่ือง เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัภายใต้ช่ือ “พฤกษา นารา” 
ในจงัหวดัอยธุยา, ชลบรีุ, ขอนแก่น “เดอะคอนเนค” ขยายพืน้ท่ีตลาดใหม่ๆ ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ยงั
ไมมี่โครงการดําเนินการอยู ่และ “พฤกษาวิลล์” ขยายธุรกิจไปในตา่งจงัหวดั เช่น ภเูก็ต 

 

ต่อมา  บริษัทฯ ได้มีการเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ท่ีเป็นลกัษณะทาวน์โฮมมากขึน้ โดยมีพืน้ท่ีใช้สอย 3 – 4 ชัน้ เช่น 
 แบรนด์ “วิลเลต” , “พาทิโอ” และ “วีท”ู  เพ่ือเจาะลกูค้าระดบักลางถึงบน   ใกล้เขตเมืองมากขึน้ ราคาสงูขึน้ เช่น ในเมือง
ทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ หรือย่านถนนพฒันาการ ซอย 38 ซึ่งเป็นท่ีดินขนาดใหญ่ใกล้แหล่งธุรกิจ เดินทางสะดวก นํา้ไม่
ทว่ม  และราคาท่ีดงึดดู  อีกทัง้ยา่นดงักลา่ว ปัจจบุนัผู้ประกอบการรายอ่ืน มีการเสนอขายบ้านแนวราบน้อยมาก สว่นใหญ่
จะเป็นอาคารชุด แต่เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนค่าท่ีดินต่ําจากการประมูลจาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(บสท.) ทําให้ขายบ้านแนวราบสนองความต้องการในราคาท่ีดงึดดูผู้ ซือ้บ้านได้มาก คือ ราคาเร่ิมต้นท่ี 2.5 ล้านบาท ทําให้
มียอดจองสงูในเวลาอนัรวดเร็ว 
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แผนธุรกิจ ปี 2556 บริษัท ฯ ตัง้เป้าเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ 47  โครงการ ซึง่อยู่ในต่างจงัหวดั 4 โครงการ เป้าหมาย

ยอดจอง  16,329  ล้านบาท  คิดเป็น 46% จากยอดจองทัง้หมด 
 

เร่ิมจากปี 2555 หลงัเกิดภาวะนํา้ท่วม บริษัท ฯ ได้พฒันารูปแบบทาวน์เฮาส์ เพ่ือ ป้องกันปัญหานํา้ท่วมใน

อนาคต ทัง้ในระดบัโครงการและระดบัตวับ้าน เช่น การปรับระดบัดินถมของโครงการให้สงูขึน้เทียบเท่าระดบันํา้ท่วมสงูสดุ

ท่ีผ่านมา, การปรับเปล่ียนรัว้โครงการและรัว้ตวับ้านเป็นรัว้แบบทบึนํา้, การใช้วสัดทุนนํา้, การออกแบบระบบสขุาภิบาล

ใหมแ่ละพฒันาระบบป้องกนันํา้ทว่ม   

 
3.2. บ้านเดี่ยว 

 
โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 

ภสัสร พฤกษาแกลเลอร่ี เดอะแพลนท์ พฤกษานารา 

พฤกษาวิลเลจ ซิลวาน่า (อินเดีย) พฤกษาปริู 
(เร่ิมขาย 2554) 

เนเชอร่า 
(เร่ิมขาย 2554) 

 
ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเดี่ยว 

ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาด 12.7 % ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย จากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2555 
  

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการ
บ้านเดี่ยว 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวน (หลงั) 1 1,331 1,668 1,870 2,416 2,085 2,213 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท) 1 3,735 4,869 5,593     7,723     7,140 8,775 
จํานวนบ้านเด่ียว ท่ีจดทะเบียนเพ่ิม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2 

16,374 13,229 10,309 11,461 13,687 11,260 

สว่นแบง่การตลาด 3 8.5% 12.0 % 18% 21% 15% 18% 
 

หมายเหต ุ 1.  จํานวนบา้นทีโ่อนกรรมสิทธ์ิ และรายไดจ้ากการขายขา้งตน้ไม่รวม อาคารพาณิชย์ หรือบ้านแฝดทีมี่การพฒันาปะปนรวมอยู่ในโครงการบา้น

เดีย่ว ยอดขายอาคารพาณิชย์ หรือบา้นแฝดดงักล่าวจะนบัรวมอยู่ในกลุ่มบา้นทาวน์เฮาส์ 

   2.  ทีม่าศูนย์ขอ้มูลอสงัหาริมทรพัย์ นบัเฉพาะทีส่ร้างโดยผูป้ระกอบการ 

   3.  คํานวณจากจํานวนบา้นทีโ่อนกรรมสิทธ์ิเทียบกบัจํานวนบ้านจดทะเบียนเพ่ิมในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงอาจจะมีความคลาดเคลือ่น  

เนือ่งจากการจดทะเบียนเพ่ิม และการโอนกรรมสิทธ์ิ ไม่ไดก้ระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ตลาดบ้านเด่ียวมีขนาดประมาณ 12.7% ของตลาดรวมท่ีอยูอ่าศยั จากหน่วยบ้านท่ีจดทะเบียนเพิ่มในปี 2555 

และมีสดัสว่นรายได้ประมาณ  33 % ของรายได้บริษัท ฯ ลา่สดุในปี 2555 บริษัทมีสว่นแบง่ตลาด  18%   โดยปี 2555 
บริษัท ฯ เปิดขายโครงการบ้านเด่ียว    5 โครงการ   

  บริษัทฯ ได้พฒันาสนิค้าบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์แรก ๆ คือ “ภสัสร” ตามมาด้วย  “ พฤกษาวิลเลจ” และ “เดอะ 

แพลนท์   จากการผลกัดนัตลาดบ้านเด่ียวของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองในหลายปีท่ีผา่นมา ทําให้บริษัทฯ มีสว่นแบง่ตลาดใน
บ้านเด่ียวสงูขึน้มาก โดยในปี 2548 บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดเพียง 4%  แตใ่นปี 2555บริษัทฯ มีสว่นแบง่สงูขึน้เป็น 
18%   

 

แผนการในอนาคต – บ้านเด่ียว 

แผนธุรกิจ ปี 2556 บริษัท ฯ ตัง้เป้าเปิดขายบ้านเด่ียว 16 โครงการ เป้าหมายยอดจอง 9,105  ล้านบาท คิดเป็น 

26% จากยอดจองทัง้หมด 

บริษัท ฯ  ได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียวท่ีเข้าใกล้เมืองป้อนตลาดบนมากขึน้ โดยระดบัราคาในสินค้าใหม่ท่ีจะ

เปิดตวั อยู่ในช่วงราคา 4 – 10 ล้านบาท เพ่ือเพิ่มสว่นแบ่งการตลาดในบ้านเด่ียว  เจาะกลุม่ผู้ ซือ้ระดบัปานกลางถึงสงู ท่ีมี

อํานาจซือ้ในเขตเข้าใกล้เมือง เช่น ย่านพฒันาการ ซอย 38 หรือย่านแจ้งวฒันะ ซึ่งเป็นท่ีดิน 2 แห่งใหญ่ท่ีบริษัท ฯ เร่ิม

พฒันาเต็มท่ีในปี 2555 ซึ่งก็ประสบความสําเร็จอย่างสงู มีการเปิดขายบ้านแนวราบน้อยมาก ซึ่งบริษัท ฯ มัน่ใจว่า บ้าน

เด่ียวแบรนด์ใหม่ ๆ ท่ีจะเปิดขายด้วยราคาเร่ิมต้น 5 ล้านบาท จะได้รับความนิยมจากผู้ ซือ้เพราะใกล้เขตเมืองมาก นํา้ไม่

ทว่ม คาดวา่จะเป็นแหลง่ใหญ่ของรายได้บ้านเด่ียวในอนาคต  

นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันาแบรนด์ หรือ รุ่นบ้านใหม ่ในราคาสงูขึน้ เช่น    เดอะปาร์ม และ ภสัสร เพรสทีจ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีแผนเปิดเพิ่มในหวัเมืองต่างจงัหวดั เช่น ชลบรีุ ขอนแก่น ภเูก็ต เชียงใหม่ สมทุรสาคร อยธุยา นครปฐม 

เป็นต้น ทัง้นีร้ายได้และยอดจองจากต่างจงัหวดัปี 2555   มีสดัสว่นประมาณ 4 – 5% และจะเพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ  สว่น ผู้ ซือ้

บ้านได้กลบัมาซือ้และโอนบ้านในทําเลท่ีเคยถกูนํา้ทว่ม เพราะใกล้กบัแหลง่งาน  นิคมอตุสาหกรรม 

เร่ิมจากปี 2555 หลงัเกิดภาวะนํา้ท่วม บริษัท ฯ ได้พฒันารูปแบบบ้าน เพ่ือ ป้องกนัปัญหานํา้ท่วมในอนาคต ทัง้

ในระดบัโครงการและระดบัตวับ้าน เช่น การปรับระดบัดินถมของโครงการให้สงูขึน้เทียบเท่าระดบันํา้ท่วมสงูสดุท่ีผ่านมา, 

การปรับเปล่ียนรัว้โครงการและรัว้ตวับ้านเป็นรัว้แบบทึบนํา้, การใช้วสัดทุนนํา้, การออกแบบระบบสขุาภิบาลใหม่และ

พฒันาระบบป้องกนันํา้ทว่ม            

 
3.3 อาคารชุด (Condominium) 
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โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้
 

ซิตีว้ิลล์ เดอะ ทรี เออร์บาโน คอนโด 
ไอว่ี คอนโดเลต แชปเตอร์วนั 
เดอะซ๊ีด ฟิวส์ คอรัล วิลล์ (มลัดีฟส์) 
บี ย ู พลมั ( เร่ิมเปิดขายปี 2554)   

 
ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 

ตลาดอาคารชุด มีขนาด 73 % ของตลาดรวมที่อยู่อาศัย จากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี  2555 

ยอดโอนกรรมสทิธ์ิใน
โครงการอาคารชุด 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จํานวน (หลงั)  1 27 421 1,728 1,283 1,686 930  
รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  1 17 563.9 3,607 3,608 4,487 2,837 

จํานวนอาคารชดุ ท่ีจดทะเบียน
เพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

2 

 
16,229 29,681 46,452 57,167 34,051 64,716 

สว่นแบง่การตลาด  2 0.26% 1.7% 3.7% 2.2% 5.0% 1.4% 
หมายเหต ุ  1.  ทีม่าศูนย์ขอ้มูลอสงัหาริมทรพัย์  

2.  คํานวณจากจํานวนบ้านที่โอนกรรมสิทธ์ิเทียบกับจํานวนบ้านจดทะเบียนเพ่ิมในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 

เนือ่งจากการจดทะเบียนเพ่ิม และการโอนกรรมสิทธ์ิ ไม่ไดก้ระทําในช่วงเวลาเดียวกนั 

 
ตลาดอาคารชดุ มีขนาด 73 % ของตลาดรวมท่ีอยู่อาศยั จากหน่วยบ้านท่ีจดทะเบียนเพิ่มในปี  2555  โดยมี

สดัสว่นรายได้เป็น 11%  บริษัท ฯ มีสว่นแบ่งตลาดประมาณ 1.4  % โดยปี 2555 บริษัท ฯ เปิดขายโครงการอาคารชดุรวม  
4 โครงการ     

             บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์การตลาด และโครงสร้างรายได้จากการเลง็เห็นการเปล่ียนแปลงของความต้องการท่ีอยู่
อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัระบบการขนสง่สาธารณะท่ีเปล่ียนแปลง เช่น โครงการรถไฟฟ้า 
ทําให้เกิดความต้องการท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชดุสงูมาก ตัง้แตปี่ 2550 

 ตัง้แต่ปี 2552  บริษัทฯ มีการพฒันาตลาดใหม่ๆ โดยเร่ิมจากการพฒันารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า 
“เดอะซ๊ีด ธีม” (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชดุ ไม่ว่าจะเป็น เดอะซ๊ีด มซ่ีู สขุมุวิท 26 และเดอะซ๊ีด เมมโมร่ี
สยาม ซึง่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชดุได้อย่างน่าประทบัใจ โดยสะท้อนจากการ
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สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันา
โครงการอาคารชดุ เพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการสง่เสริมการลงทนุท่ีอยู่อาศยัระดบัลา่งถึงปานกลางในระดบัราคาไม่
เกิน 1,000,000 บาท และขนาดพืน้ท่ีใช้สอยไม่ต่ํากว่า 28 ตารางเมตร โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาด
อาคารชดุ BOI ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี” โดยเร่ิมโครงการแรกคือ เดอะทรี ลาดพร้าว ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้า
อย่างดีและปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ตามด้วยตราสินค้า บี ย ูต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชดุ
อย่างมาก และต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาคาร
ชดุของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นอาคารชดุสําหรับตลาดระดบักลางถงึระดบัลา่งหรือตลาดอาคารชดุ BOI 

 ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่คือ คอนโดเลต (Condolette), แชปเตอร์วนั, ฟิวส์, เออร์บาโน คอนโดมิเนียม 
และ คอรัล วิลล์ ในมลัดีฟส์จากความสําเร็จดงักลา่วข้างต้น ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมาทําให้บริษัทฯ สามารถ
ผลกัดนัส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯในการจองอาคารชดุได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจองสงูสดุ 
(12,910 ล้านบาท) ในอตุสาหกรรม 

  ปลายปี 2553 ตลาดอาคารชดุเร่ิมส่งสญัญาณชะลอลง จากการท่ีมีผู้ขายมากราย (oversupply) อีกทัง้สดัสว่น
เงินกู้ ท่ีให้ผู้ ซือ้บ้าน (Loan to value) ท่ีเข้มงวดขึน้ ในปี 2554 บริษัท ฯ จึงไม่เน้นการเปิดขายคอนโดมาก และได้เปิดตวั
เพียง 1 แบรนด์ใหม ่ช่ือ “เดอะพลมั” ราคา 1 – 2 ล้านบาท เพ่ือเจาะตลาดลกูค้าปานกลางถงึต่ํา  

  โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจยัท่ีไม่เอือ้ต่อการเปิดขายอาคารชดุ ทัง้ในแง่ Oversupply และ มาตรการท่ีลา่ช้า
และไมแ่น่นอนจากภาครัฐ ผู้จองซือ้ลงัเล ทําให้ยอดจองอาคารชดุลดลง ซึง่ก็เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยบริษัท ฯ ได้หนัมา
เน้นการเร่งโอนอาคารชดุใน Backlog ซึง่ก็ประสบผลสําเร็จอยา่งสงู    

ในปี 2555 ตลาดอาคารชดุกลบัมาสดใส ทัง้จากเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัจากภาวะนํา้ท่วม ความต้องการท่ีอยู่อาศยัริม
รถไฟฟ้าตามเส้นทางท่ีมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าตามแผน ความต้องการมีบ้านท่ี 2 เพ่ืออยู่อาศยัเป็นครัง้คราว และ
การเดินทางเข้ามาทํางานในเขต กทม. และปริมณฑล สว่นยอดจองและยอดโอนอาคารชดุก็เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 
 
แผนการในอนาคต – อาคารชุด 

   ในปี 2556  บริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายอาคารชดุหลายระดบัราคา 12 แห่งในเขต กทม. และปริมณฑล อีก 1 
แหง่ในตา่งจงัหวดั  คาดวา่จะได้ยอดจอง 9,410 ล้านบาท คิดเป็น 27% จากยอดจองทัง้หมด  

 
3.4  โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2555 
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โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย 141 โครงการ แบ่งเป็น มูลค่าทัง้หมด ขายได้แล้วและยัง

ไม่ขาย ดังนี ้

โครงการ จาํนวน
โครงการ 

มูลค่าโครงการ  ขายได้แล้ว ยังไม่ได้ขาย 

31 ธันวาคม 2555 ยูนิต ล.บาท ยูนิต ล.บาท ยูนิต ล.บาท 

จํานวนทัง้สิน้ 141 53,780 127,506 34,676 78,220 19,104 49,286 

บ้านพฤกษา 22 12,055 13,977 8,233 9,439 3,822 4,539 
พฤกษา นารา 3 919 2,769 419 1,291 500 1,478 
พฤกษา วิลล์ 24 8,563 15,540 6,032 10,651 2,531 4,889 

เดอะ คอนเนค 8 2,855 7,233 1,546 3,880 1,309 3,352 

ภสัสร 10 3,528 13,856 1,955 7,750 1,573 6,106 

เดอะ แพลนท์ 10 2,607 11,727 1,208 6,052 1,399 5,675 

พฤกษา วิลเลจ 14 3,940 11,476 2,129 5,977 1,811 5,499 
พฤกษา ทาวน์ 16 4,635 10,876 2,494 5,745 2,141 5,130 
เนเชอร่า 2 350 1,262 134 443 216 819 
ริโน 1 128 254 111 218 17 36 

พฤกษา ปริู 3 616 2,486 255 940 361 1,546 
ไอว่ี 3 495 2,849 436 2,305 59 543 

เดอะ ทรี 3 2,444 5,870 2,032 4,572 412 1,298 

พลมั คอนโด 3 1,726 1,659 1,420 1,372 306 286 

เออร์บาโน่ 2 804 3,244 767 2,964 37 280 
พาทิโอ 3 670 2,848 247 1,050 423 1,798 
เดอะ ซีด้ 2 531 1,777 495 1,651 36 126 

แชปเตอร์วนั  1 1,875 4,006 1,599 3,451 276 555 
คอนโดเลต 4 1,127 3,937 905 2,896 222 1,041 
วิลเลต 2 740 2,365 206 654 534 1,711 
ฟิวส์ 3 2,591 5,686 1,676 3,726 915 1,960 

คอรัลวิลล์ (มลัดีฟส์) 1 180 473 180 473 ‐ ‐ 
ซิลวาน่า (อินเดีย) 1 401 1,338 197 720 204 618 

จํานวนทัง้สิน้ 141 53,780 127,506 34,676 78,220 19,104 49,286 
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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 
 
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 
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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 

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
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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  
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 (พฤกษาวิลล์ 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 
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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
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
สําหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวน 3,600 หลงัต่อปีและ บริษัททําการปรับปรุงกําลงัการผลิต จากเดิม 60% ของ
การผลติสงูสดุเป็น 80% ของกําลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 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 
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ในปี 2550  ทางบริษัทได้เข้ามาบกุตลาด Condominium ทางผู้บริหารระดบัสงูจึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน 
PCF3 เพ่ือผลิตชิน้สว่นผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนงัภายในและโครงสร้างหลกัยงัเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม  
ตอ่มาในปี 2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast จงึได้มีการดดัแปลงโรงงาน PCF3 เพ่ือผลิตพืน้ Pre-stress  
รองรับแผนความต้องการ        

 ปี 2553  โรง PCF 4 และ โรง PCF 5 ได้ก่อเสร็จเรียบร้อย ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และ เร่ิม test run ผลิต
ได้เม่ือ กลางเดือนธันวาคม  2553  โดยโรง PCF 5 สามารถผลิตบ้านได้ 430 หลงัต่อเดือน เม่ือรวมกับกําลงัการผลิต
ปัจจบุนัของโรง PCF 1 ทําให้กําลงัการผลิตบ้านรวมเป็น 690 หลงัต่อเดือน  โดยโรง  PCF 5  ท่ีสร้างใหม่ เป็นโรงงานผลิต
แผ่น Precast ท่ีขนาดกําลงัการผลิตสงูท่ีสดุในโลก มี Production Area ท่ี 14,200 ตารางเมตร  มี Stock Area 9,800 
ตารางเมตร    

 ปี 2554, โรงงาน       PCF 4 และ โรง PCF 5 ท่ีเร่ิมทดลองผลิต (test run) เม่ือ ปลายปี 2553 สามารถขยาย
ความพร้อมกําลงัการผลิตให้เต็มท่ีได้ ในกลางปี 2554  ต่อมาในช่วง  ปลายเดือน ตลุาคม 2554 เกิดมหนัต์ภยัอทุกภยัครัง้
ใหญ่ใน กทม. และปริมณฑล  นํา้ไหลเข้าท่วม โรงงาน โดยบริษัท ฯ ได้เตรียมการล่วงหน้า โดยยกเคร่ืองจกัรสําคญัและ
มลูค่าสงูขึน้ท่ีสงู และก่อกระสอบทรายและพนงักัน้นํา้  และใช้เคร่ืองสบูนํา้ออก โดยนํา้เข้าท่วมในโรงงานผลิตสําคญั คือ 
โรงงาน PCF 1 และ PCF 5 ระดบันํา้สงูสดุท่ี 10 เซนติเมตร บริษัท ฯ ได้ หยดุการผลิต ไปทัง้สิน้ 40 วนั ความเสียหายใน
โรงงานนบัเป็นมลูค่า 28 ล้านบาท โดยได้รับการชดเชย 21 ล้านบาทจากการประกนัภยั ขณะนี ้โรงงานได้กลบัมามีความ
พร้อมในการผลติเตม็ท่ีได้ 

ตารางสรุปย่อโรงงานเดมิ และใหม่ 
 

โรงงาน ระบบการผลติ ผลติภัณฑ์ 

กาํลังการผลติตาม

คุณสมบัตขิอง

เคร่ืองจักร (Name 

Plate Capacity)  /

เดือน 

กาํลังการผลติที่

สามารถปฏิบัตจิริง 

(Expected 

Capacity)  /เดอืน 

PCF1 

(Carrousel I) 

Semi Automated 

Carrousel System 

House Wall  

(ผนงับ้าน) 

 

88,000  ตร.ม.

(gross area) หรือ

บ้าน 300 หลงั 

76,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 240 หลงั 

PCF2 

(Fence Factory) (ทาํรัว้) 

Fixed  Mold 

System (แบบหลอ่

ตายตวั) 

Fence House 

& Townhouse (รัว้

บ้าน) 

3,000 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 1,400 

หลงั 

2,600 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 1,200 หลงั 
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PCF3 

(Slab & Special Element 

Factory) (พืน้และ

ส่วนประกอบบ้าน) 

Fixed Mold 

System (แบบหลอ่

ตายตวั) 

-Slab & Special 

Element House 

(พืน้และชิน้สว่น

บ้าน) 

5,600  ลบ.ม. 

หรือบ้าน 800 หลงั 

4,800 ลบ.ม. 

หรือบ้าน 690 หลงั 

PCF4 

(Condo & Façade   

Factory) (อาคารชุดและ

ส่วนนอกอาคาร) 

Fixed Mold 

System  

(แบบหลอ่ตายตวั) 

- Wall Condo 

(ผนงัอาคารชดุ) 

-Townhouse 

Façade (หน้ากาก

บ้าน) 

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 

House Wall  

(ผนงับ้าน) 

146,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 500 หลงั 

126,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 400 หลงั 
 
3.6 การบริหารการตลาด 

 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลติภัณฑ์ 
 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้

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 
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กลยทุธ์ด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์   บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุงานขาย โดย 
1) การโฆษณาตามส่ือตา่ง  ๆ ในรายการวิทย ุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 
2) การโฆษณาในรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  
3) การออกบธูตา่ง ๆ  
4) การโฆษณาผา่นป้ายโฆษณา (Billboard) เพ่ือโฆษณาโครงการของบริษัทฯ ในพืน้ท่ี 
5) Brand-Building   ให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนในวงกว้าง โดยการเข้าเป็นผู้สนบัสนนุในรายการต่าง ๆ  หรือโดย

การนําระบบการสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations Management) มาใช้ เช่น การจัดให้มีการมอบ
ทนุการศึกษาแก่บตุร ธิดาของผู้อาศยัในโครงการต่าง ๆ การจดัหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออกให้บริการแก่ ผู้อาศยัในโครงการ
ตา่ง ๆ เพ่ือตรวจสขุภาพโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่ายใด ๆ หรือ การจดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ ในโครงการ 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 

 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 
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 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 30- 60 วนั นอกจากนี ้นับตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงด้านวสัดุก่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหลก็, 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”  

 
3.7.4.  เทคโนโลยีการผลติ 

บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชดุ   เช่น 
ระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในท่ีด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology   เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง
บ้านทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้  

ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้  เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 
Prefabrication)  คือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ  Precast 
มาใช้  ซึง่แผน่ Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแตง่ของอาคารชดุได้ด้วย 
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 เพ่ือเป็นการพฒันากระบวนการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ท่ีได้ดําเนินการในปี 2554 
และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิม อย่างต่อเน่ือง กระบวนการต่างๆท่ีเป็น supply chainทัง้หมด เร่ิมต้นตัง้แต่การ สรรหา
ท่ีดิน  การออกแบบ การทํางบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง การขนส่ง การจัดการกําลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึง่จะทําให้สามารถควบคมุต้นทนุ เวลา และคณุภาพอย่าง
มีประสทิธิภาพเช่นเดียวกนั 

 
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  

ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปล่อยของ
เสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้มีการ
กําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการด้วย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภท คือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิต
คอนกรีตจะถกูควบคมุให้ไหลไปท่ีบอ่ตกตะกอน จากนัน้จะคดัแยกหินและทราย นํากลบัไปใช้ สว่นนํา้ก็นํากลบัไปใช้ในการ
ผลิตไม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่ชมุชนหรือลํารางสาธารณะ (ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศ ได้จดัให้มีการสเปรย์พ่นนํา้ท่ี
บริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหิน ทรายเข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์นํา้ขณะชกัลากหิน ทราย เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการ
ผสมคอนกรีต เพ่ือมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชมุชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี ้ในกระบวนการผลิตยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ น
ตลอดจนมีเคร่ืองขดัทําความสะอาดพืน้เพ่ือลดฝุ่ นตกค้างในอาคาร สําหรับพืน้ท่ีถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการ
ฉีดพรมนํา้ก่อนทําการกวาดถนนเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง จากการผลิตสว่นใหญ่
เกิดจากการใช้เคร่ืองอดัคอนกรีต โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ีเกิดขึน้
จากการผลิต และต่อมาได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองอดัคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า ( Shaking System) แทนระบบเดิมท่ี
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เป็นระบบสัน่ (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้มีการ
ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียง ทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี 
 
 
 
 3.8 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – บ้านทาวน์เฮาส์ และ
อาคารชุด 

 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนเดมิ 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ 

สาํหรับ BOI 1 ล้านบาท  
(อาคารชุด) 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ 

สาํหรับ BOI 1.2  ล้านบาท  
(ห้องแถวหรือบ้านเดี่ยว) 

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 
150 หน่วยสําหรับในเขต 1 และ
ไมน้่อยกวา่ 75 หน่วย สําหรับ
เขต 2 และ 3 

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 50 
หน่วยทกุเขต  

 ต้องจดัท่ีอยูอ่าศยัไมน้่อยกวา่ 50 
หน่วยทกุเขต 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 
31 ตารางเมตร 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 28 
ตารางเมตรสําหรับเขต 1 และไม่
น้อยกวา่ 31 ตารางเมตร สําหรับ
เขต 2 และ 3 

 พืน้ท่ีตอ่หน่วยต้องไมน้่อยกวา่ 70 
ตารางเมตรสําหรับเขต 1  

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วย
ละไมเ่กิน 6 แสนบาท (รวมราคา
ท่ีดิน) 

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วยละ
ไมเ่กิน 1 ล้านบาท (รวมราคา
ท่ีดิน) สําหรับเขตท่ี 1 และไมเ่กิน 
6 แสนบาท สําหรับเขตท่ี 2 และ 3 

 ต้องจําหน่ายในราคาตอ่หน่วยละ
ไมเ่กิน 1.2 ล้านบาท (รวมราคา
ท่ีดิน) สําหรับเขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 
แสนบาท สําหรับเขตท่ี 2 และ 3 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบญัญติัควบคมุ
อาคารหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบญัญติัควบคมุ
อาคารหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบญัญติัควบคมุ
อาคารหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: 1) โครงการในเขต 1 ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ สมทุรปราการ สมทุรสาคร ปทมุธานี นนทบรีุและนครปฐม 

                 2) โครงการในเขต 2 ประกอบดว้ย 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบรีุ ฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม นครนายก สระบรีุ อยธุยา ราชบรีุ  

       อ่างทอง สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    
                 3)  โครงการในเขต 3 ไดแ้ก่ จงัหวดัอืน่ๆ ทีเ่หลือและนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
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3.9 แนวโน้มธุรกจิ และปัจจัยที่มีผลกระทบ 

ภาพรวมเศรษฐก ิจปี 2555 และแนวโน้มเศรษฐกจิปี 2556 

แนวโน้มเศรษฐกจิประเทศไทย 
 

  2554 2555F 2556F 
ไทย 
   มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวม(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)      347,172       371,476       401,186  
   สดัสว่นตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมโลก 0.50% 0.51% 0.54% 
   อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม 0.10% 5.50% 4.5 - 5.5% 
   มลูคา่หนีส้าธารณะ(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)      155,880       164,081       185,187  
   สดัสว่นหนีส้าธารณะตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวม 44.90% 44.17% 46.16% 
   อตัราเงินเฟ้อ 3.80% 3.00% 2.5 - 3.5% 
   อตัราดอกเบีย้นโยบาย 3.25% 2.75% 2.5 - 2.75% 
ท่ีมา : NESDB , BOT , IMF , Bloomberg       
* คํานวณโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 30.36 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ *     

คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 5.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งตวัขึน้ของ
การผลติภาคอตุสาหกรรมในคร่ึงปีหลงั แนวโน้มการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของอปุสงค์ในประเทศทัง้การอปุโภคบริโภคและ
การลงทนุภาคเอกชน ประกอบกบัแรงกดดนัด้านราคานํา้มนัและอตัราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ต่ํา ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุการ
ดําเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายท่ีเอือ้ตอ่การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2555 อยู่ในช่วงร้อย
ละ 3.0  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้มท่ีจะชะลอตวัเข้าสู่อตัราการขยายตวัปกติมากขึน้ อปุสงค์ภาคเอกชน
ในประเทศยงัคงมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัการปรับตวัดีขึน้ของเง่ือนไขด้านเศรษฐกิจโลกทําให้ภาคการ
ส่งออกมีบทบาทมากขึน้ในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ใน
เกณฑ์ดี คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 4.5 – 5.5 ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2556 อยู่
ในช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 ธนาคารแหง่ประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะค่อยๆ ปรับตวัดีขึน้ แต่ยงัคงมีความ
ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของการส่งออกในระยะต่อไป ขณะท่ีการใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตวัได้ดี แต่ชะลอลงหลงัจากการลงทนุเพ่ือการฟืน้ฟจูากผลของอทุกภยัหมดลง สําหรับสินเช่ือภาคเอกชน
ยงัขยายตวัในระดบัสงูและยงัต้องติดตามต่อไป สว่นแรงกดดนัเงินเฟ้อทรงตวัอยู่ในระดบัท่ีรับได้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีความเหน็วา่ ในภาวะท่ีความเส่ียงด้านเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต่ํา ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกยงัออ่นแอและมีความเส่ียงสงู นโยบาย
การเงินควรผอ่นคลายเพิ่มเติมเพ่ือรองรับความเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงสง่ของอปุสงค์ในประเทศท่ีอาจจะอ่อน
แรงลงในระยะตอ่ไป จงึลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 3.00 เป็นร้อยละ 2.75 เม่ือเดือนตลุาคม และ
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แนวโน้มอัตราดอกเบีย้นโยบายในปี 2556 ยงัมีโอกาสท่ีจะมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะส่ง
สญัญาณดีขึน้  

 สําหรับสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP อยู่ท่ีระดบั 46.16% อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ําจึงทําให้รัฐบาลสามารถดําเนิน
มาตรการนโยบายทางการคลงัได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

1. การบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว แม้ว่าแรงกระตุ้นจากเงินชดเชยสําหรับผู้ ได้รับความ

เสียหายจากปัญหาอุทกภัยจะเร่ิมลดลงในช่วงคร่ึงหลังของปี แต่การจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนยังมี

แนวโน้มท่ีจะขยายตวัในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากกําลงัซือ้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ

ท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ดีตาม ภาคการผลิตท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวัต่อเน่ือง เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

การดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการการปรับ

ขึน้เงินเดือนและค่าแรงขัน้ต่ํารวมทัง้การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และมาตรการคืนภาษีสําหรับผู้ ซือ้รถยนต์

คนัแรก 

2. การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ในช่วงคร่ึงหลังของปี โดยได้รับปัจจัย

สนบัสนนุจาก การฟืน้ตวัของกําลงัการผลิตในภาคอตุสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะมีการเร่งรัดให้ฟืน้ตวัซึ่งจะส่งผลให้

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพมากขึน้ ฐานการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีต่ํา

ผิดปกติในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 มาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะการขยายระยะเวลามาตรการคืน

ภาษีสําหรับผู้ ซือ้รถยนต์คนัแรกซึ่งจะสนับสนุนการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างต่อเน่ือง และความ

คืบหน้าในการสร้างเข่ือนรอบนิคมอตุสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมัน่ใจติดตัง้เคร่ืองจกัรและใช้

กําลงัผลติของฐานการผลติในประเทศไทยมากขึน้ 
 

3. การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการลงทนุเพ่ือฟืน้ฟูกําลงัการ

ผลิตของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความล่าช้าในคร่ึงปีแรก การลงทุนเพ่ือย้ายฐานการผลิตภายในประเทศเพ่ือ

หลีกเล่ียงความเส่ียงจากปัญหาอทุกภยั การลงทนุของภาคเอกชนเพ่ือปกป้องตนเองจากปัญหานํา้ทว่ม 
 

4. แรงกดดันด้านราคานํา้มันและอัตราเงินเฟ้อที่ ยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ซึ่งสนบัสนนุการดําเนินนโยบายการเงิน

แบบผอ่นคลายเพ่ือเอือ้อํานวยตอ่การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและประเทศสําคญั ๆ ท่ีเป็นตลาดสง่ออก

ของประเทศไทย 
 

5. อัตราดอกเบีย้ที่อยู่ในภาวะทรงตัว ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังคงแข่งขันกันขยายสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

สะท้อนถงึกําลงัซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศ 
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6. การเร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน และระบบป้องกนันํา้ท่วม โครงการรถไฟ

ความเร็วสงู 
 

ปัจจัยเส่ียงและข้อจาํกัด 
 

1. เศรษฐกิจโลกแม้จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความวิตก

กงัวลในเร่ือง วิกฤติเศรษฐกิจยโุรปและความคืบหน้าของการดําเนินมาตรการแก้ปัญหาของทางการยโูร การปรับ

ลดการขาดดลุงบประมาณของสหรัฐฯ การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน แนวโน้มการฟืน้ตวัอยา่งช้า ๆ ของเศรษฐกิจ

โลกดงักลา่วยงัเป็นข้อจํากดัตอ่การขยายตวัของการสง่ออกและการใช้กําลงัการผลติของภาคอตุสาหกรรม 

2. เศรษฐกิจยุโรป ยงัมีความเส่ียงและเหตุการณ์สําคญัๆ หลายประการท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจยโุรปและส่งผลให้วิกฤติการณ์กลบัมาทวีความรุนแรงและสง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพ

ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกซึง่เป็นสถานการณ์ท่ีจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด 

3. การฟ้ืนตัวของบางอุตสาหกรรมยังมีความล่าช้า นอกจากนัน้ ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกเป็นความเส่ียงท่ีอาจทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจชะลอการฟื้นกําลงัการผลิตและชะลอการใช้

กําลงัการผลติ โดยเฉพาะการผลติในกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเคร่ืองจกัรมีมลูคา่สงู 
 

4. ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงยังมีแนวโน้มที่จะหดตัว จากการสญูเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านแรงงานและแนวโน้มการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําทัว่ประเทศ นอกจากนัน้การผลิตของอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน

สงูท่ีมีตลาดสง่ออกหลกัท่ียโุรปยงัมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบซํา้เติมจากการลดลงของอปุสงค์ในต่างประเทศ 

เง่ือนไขดงักลา่วจะยงัคงเป็นข้อจํากดัตอ่การขยายตวัของการผลติในภาคอตุสาหกรรม 
 

5. สภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ท่ีเกิดจากมาตรการขยายปริมาณเงินของประเทศ
ต่างๆ ยงัเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะสร้าง แรงกดดนัให้เงินบาทแข็งค่า รวมถึงการโยกย้ายเงินทนุออกจากตลาด
พนัธบตัรของประเทศท่ีมีความปลอดภยั (Safe Haven) ออกมาแสวงหากําไรในตลาดเงิน ตลาดทนุของประเทศ
กาลงัพฒันาและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ตา่ง ๆ มากขึน้  

 

6. ปัญหาด้านแรงงานและคุณภาพการศึกษา คณุภาพการศึกษาไทยยงัด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ และแรงงานไทย
ยงัขาดทักษะท่ีจําเป็นต่อการทํางานทัง้ด้าน IT ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการมี
ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกบัแรงงานยงัเลือกงาน 
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รายละเอียดภาวะเศรษฐกจิและข้อมูลที่สาํคัญสรุปได้ดังนี ้คือ 
 

ข้อมูลสาํคัญของเศรษฐกจิไทย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555F 2556F 

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ    
ปีปัจจบุนั (พนัล้านบาท) 

7,844.9 8,525.1 9080.4 9,041.5 10,104.8 10,539.4 11,278 12,180 

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ    
ปีฐาน 2531 (พนัล้านบาท) 

4,054.5 4,259.0 4,364.8 4,263.1 4,596.1 4,599.6 4,921.5 5,315.2 

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 5.5 4.5 - 5.5 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (RP) 5.0 3.25 2.75 1.25 2.0 3.25 2.75 2.5 - 2.75 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี 4.0 2.3 1.7 0.7 1.4 2.7 2.5 2.5 – 3.0 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้า 
ชัน้ดี (MLR) 

7.68 6.86 6.75 5.85 6.12 7.25 7.0 7.0 – 7.5 

อตัราเงินเฟ้อ (CPI) 4.6 2.2 5.4 -0.9 3.3 3.8 3.0 2.5 - 3.5 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย ,สํานกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ 
         สงัคมแห่งชาติ  , IMF , Bloomberg 

  
กลุ่มประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน 
 

แนวโน้มเศรษฐกจิอนิเดีย 
 

  2554 2555F 2556F 
อนิเดีย 

   มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวม(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)      251,344       263,660       279,479  

   สดัสว่นตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมโลก 0.4% 0.4% 0.4% 

   อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม 6.80% 4.90% 6.00% 

   มลูคา่หนีส้าธารณะ(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)      126,929       178,208       186,329  

   สดัสว่นหนีส้าธารณะตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวม 50.50% 67.59% 66.67% 

   อตัราเงินเฟ้อ 8.90% 10.20% 9.60% 

   อตัราดอกเบีย้นโยบาย 8.50% 8.00% 7.50% 
ท่ีมา : IMF , Bloomberg 
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คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.9 ในปี 2555 และขยายตวัร้อยละ 6.0 ในปี 2556 ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจใน
ประเทศยงัอยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยเฉพาะปัญหาการขาดดลุงบประมาณและการขาดดลุบญัชีเดินสะพดัซึ่งสง่ผลให้ค่าเงิน
อ่อนตวัและแรงกดดนัด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดบัสงู ธนาคารกลางอินเดียได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจากร้อยละ 8.5 
ในช่วงไตรมาสท่ีสอง เป็นร้อยละ 8.0 และธนาคารกลางอินเดียได้ประกาศคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เท่าเดิมท่ีร้อยละ 8.0 
เพ่ือพยายามสกดัเงินเฟ้อ 

 

ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อในปี 2555 จะอยู่ท่ีร้อยละ 10.2 และชะลอตวัลงในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 9.6 สําหรับสดัส่วน
หนีส้าธารณะต่อ GDP ยงัอยู่ในระดบัต่ํา จึงทําให้รัฐบาลอินเดียสามารถดําเนินมาตรการนโยบายทางการคลงัได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
แนวโน้มเศรษฐกจิเวียดนาม 

 
  2554 2555F 2556F 

เวียดนาม 

   มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวม(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)        16,286         17,117         18,126  

   สดัสว่นตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมโลก 0.02% 0.02% 0.02% 

   อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม 5.90% 5.10% 5.90% 

   มลูคา่หนีส้าธารณะ(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)         7,948          8,230          8,800  

   สดัสว่นหนีส้าธารณะตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวม 48.80% 48.08% 48.55% 

   อตัราเงินเฟ้อ 18.70% 8.10% 6.20% 

   อตัราดอกเบีย้นโยบาย 9.00% 9.00% n/a 
ท่ีมา : IMF , Bloomberg 

คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 5.1 ในปี 2555 และขยายตวัร้อยละ 5.9 ในปี 2556 ในขณะท่ีแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ
เร่ิมผอ่นคลายลงตามการลดลงของราคานํา้มนัและสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก โดยท่ีอตัราเงินเฟ้อในปี 2555 จะอยู่ท่ีร้อย
ละ 8.1 และมีแนวโน้มชะลอตวัลงในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 6.2 ธนาคารกลางเวียดนามได้คงดอกเบีย้นโยบายไว้เท่าเดิมท่ี
ร้อยละ 9.0 ติดต่อกนั นบัตัง้แต่ปี 2554 สําหรับสดัสว่นหนีส้าธารณะต่อ GDP ยงัอยู่ในระดบัต่ํา จึงทําให้รัฐบาลเวียดนาม
สามารถดําเนินมาตรการนโยบายทางการคลงัได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  
สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2555 

สภาวะตลาดท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทยในปี 2555  ตลาดท่ีอยู่อาศยัต่างจงัหวดัมีการเติบโตสงู โดยปัจจยัหลกัมา

จากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสงู คนต่างจงัหวดัมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้  เกิดการขยายตวัด้านการลงทนุและ

การศึกษาเพิ่มขึน้ อีกทัง้พฤติกรรมการลงทนุท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมเร่ิมกระจายออกสู่ตลาดต่างจงัหวดั ทําให้

ผู้ประกอบการท่ีพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ได้ขยายการพัฒนาฯไปสู่ต่างจังหวัดมากขึน้   ส่วนตลาดกรุงเทพฯและ
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ปริมณฑลนัน้ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้หลงัจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมช่วงปี 2554 ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ในทําเล

และตดัสนิใจซือ้บ้านอีกครัง้  ตลอดจนมาตรการกระตุ้นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีของภาครัฐบาลจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธ.ค. 

2555 นี ้อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา สําหรับผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศยัหลงัแรก ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท และ

มาตรการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัสําหรับผู้ มีรายได้น้อย ราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท รับสิทธ์ิ  อตัราดอกเบีย้ 0% เป็นเวลา 3 ปี  

ปัจจยัทัง้หมดได้สนบัสนนุให้ตลาดท่ีอยูอ่าศยัเติบโตอยูใ่นเกณฑ์ดี 

มลูคา่ของตลาดท่ีอยูอ่าศยัของไทยในปี 2555 มีทัง้สิน้ประมาณ   626,000 ล้านบาท  โดยพืน้ท่ีทางภาคเหนือมี

สดัสว่น ร้อยละ  4 ภาคใต้มีสดัสว่นร้อยละ 9 ภาคตะวนัออกมีสดัสว่นร้อยละ 16  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัสว่นร้อย

ละ 9 ภาคกลางมีสดัสว่นร้อยละ 12 และกรุงเทพและปริมณฑลมีสดัสว่นร้อยละ 50 

 

ตารางที่ 1 : แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแบ่งตามภูมภิาค ปี 2555 

 
ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 
กรุงเทพฯ
และ

ปริมณฑล 
รวม 

มลูคา่ตลาด 
(ล้านบาท) 

23,000 55,000 99,000 57,000 80,000 312,000 626,000 

สดัสว่นร้อยละ 4 9 16 9 12 50 100 
ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า , บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

สภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ    และปริมณฑลในปี 2555   ได้เข้าสูภ่าวะปกติหลงัจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม 

ในปี 2554 ท่ีสง่ผลให้สภาวการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพและปริมณฑลมีการชะลอตวัลง โดยมลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2555 มีมลูคา่ประมาณ 312,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในปี 2544 ร้อยละ 20  

แผนภาพที่ 1 : แสดงมูลค่าตลาดและอัตราการเตบิโตของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ ฯและปริมณฑล ปี 2553-2555 
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ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

ในปี 2555 นีโ้ครงสร้างของตลาดท่ีอยูอ่าศยัโดยรวมในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีลกัษณะเช่นเดียวกบั  ในปี 2554 

คือสนิค้าคอนโดมิเนียมมีสดัสว่นของตลาดสงูท่ีสดุ คือร้อยละ 53  รองลงมาเป็นบ้านเด่ียว มีสดัสว่นร้อยละ 23  ทาวน์เฮาส์ 

มีสดัสว่นร้อยละ 17 และบ้านแฝด มีสดัสว่นร้อยละ 3 ตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2555 นีส้ินค้ามีการกระจายตวัออกสูบ่ริเวณ

ชานเมืองมากขึน้ เน่ืองมาจากการพฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามวลชนกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีต่อเน่ือง   โดยเฉพาะ

สายสขุมุวิท (หมอชิต – แบร่ิง),สายสีลม (สนามกีฬาแหง่ชาติ-ตลาดพล)ูท่ีเปิดใช้บริการสว่นต่อขยาย และ สายสีม่วง  (คาด

วา่จะเปิดให้บริการในปี 2558) 

 

แผนภาพที่ 2 : แสดงสัดส่วนประเภทสนิค้าของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2555 

ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในกรุงเทพและปริมณฑล 

หน่วย : ลา้นบาท 
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 มลูคา่ตลาดรวมของบ้านเด่ียวในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2555 ประมาณ 70,500 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2554 เลก็น้อย เน่ืองจากตลาดบ้านเด่ียวในไตรมาส 1 อยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟโูครงการของผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ทําให้บ้านเด่ียวในไตรมาส 1 ออกสูต่ลาดไมม่ากนกั และตลาดเข้าสูภ่าวะปกติในไตรมาส 2 เป็นต้น

มา  โดยในปี 2555  บ้านเด่ียวระดบัราคา 3-5 ล้านบาท ยงัคงมีสดัสว่นสงูสดุของตลาดร้อยละ 36 ของมลูคา่ตลาดบ้าน

เด่ียว สว่นบ้านเด่ียวระดบัราคา 5-7 ล้านบาท มีมลูคา่ตลาดเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปี 2554   

 

 

 

แผนภาพที่ 3-4 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย บ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2555 

 

           

ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

เม่ือพิจารณาจํานวนหน่วยขายบ้านเด่ียวท่ีขายได้จะพบวา่จํานวนหน่วยขายท่ีขายได้ในปี  2555 มีจํานวนหน่วย

ขายลดลง ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปี 2554 ขณะท่ีราคาเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าอยูท่ี่ 5.04 ล้านบาท (ปี 2554 ราคา

เฉล่ียท่ี 4.68 ล้านบาท) เน่ืองมาจากบ้านเด่ียวโครงการเปิดใหมใ่นตลาดปรับตวัสงูขึน้ทกุระดบัราคา 

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพและปริมณฑล 

 มลูคา่ตลาดรวมของทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2555 ประมาณ 53,288 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจาก

ปี 2554 ประมาณร้อยละ 6 ในสว่นนีบ้ริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน)ยงัครองสว่นแบ่งตลาดสงูท่ีสดุ เน่ืองจาก

สามารถฟืน้ฟโูครงการท่ีได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมได้ในระยะเวลารวดเร็ว สง่ผลให้สามารถพฒันาโครงการตา่งๆได้อยา่ง

หน่วย : หน่วยขาย หน่วย : ลา้นบาท 
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ตอ่เน่ือง สอดรับกบัภาวะท่ีผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่ได้มากขึน้   โดยในปี 2555 นี ้ ทาวน์เฮ้าส์ระดบัราคา 1-2 ล้านบาท 

ยงัคงมีสดัสว่นสงูสดุของตลาดมีสดัสว่นร้อยละ 36 ของมลูคา่ตลาดทาวน์เฮาส์ สว่นทาวน์เฮ้าส์ท่ีระดบัราคา 3-5 ล้านบาท 

มีมลูคา่ตลาดเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 2554  ซึง่ระดบัราคานีส้ว่นใหญ่เป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชัน้ ตัง้อยูใ่นทําเลท่ี

เช่ือมตอ่ระหวา่งเขตชานเมืองกบัเมือง   

 

 

 

แผนภาพที่ 5-6 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย ทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2555 

 

          

ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

เม่ือพิจารณาจํานวนหน่วยขายทาวน์เฮาส์ท่ีขายได้จะพบว่าจํานวนหน่วยขายท่ีขายได้ในปี 2555 มีจํานวนหน่วย

ขายลดลง ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยทาวน์เฮาส์ 2555 มีราคาเฉล่ียท่ี 2.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่มี

ราคาเฉล่ียท่ี 1.19 ล้านบาท เน่ืองมาจากโครงการเปิดใหมป่รับตวัสงูขึน้ทกุระดบัราคาเช่นเดียวกนั 

สถานการณ์ตลาดคอนโดมเินียมในกรุงเทพและปริมณฑล 

มลูคา่ตลาดรวมของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2555 ประมาณ 166,785 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

จากปี 2554 ประมาณร้อยละ 38 ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงค์จากเหตกุารณ์นํา้ท่วมทําให้ผู้ ท่ีสนใจหาท่ีอยู่อาศยั เปล่ียนการ

ตัดสินใจมาพิจารณาซือ้คอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึน้  กรอปกับการพัฒนาส่วนต่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามวลชน

หน่วย : หน่วยขาย หน่วย : ลา้นบาท 
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กรุงเทพมหานครกับพืน้ท่ีรอบนอกมีความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้มีการพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมระดบัราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาทเกิดขึน้ โดยรอบ ทําเลดงักล่าวมากขึน้  ทําให้ในปี 2555 นี ้ คอนโดมิเนียม

ระดบัราคา ต่ํากวา่ 2 ล้านบาท มีสดัสว่นสงูสดุของตลาด โดยมีสดัสว่นร้อยละ 34ของมลูค่าคอนโดมิเนียมทัง้หมด  สําหรับ

คอนโดมิเนียมระดบัราคา 2-3  และ 3-5 ล้านบาท   ทําเลในเมืองและจดุเช่ือมต่อรถไฟฟ้าเดิม ยงัคงได้รับความนิยมใน

ตลาดอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้สินค้าท่ีระดบัราคา 2-3 และ 3-5 ล้านบาท มีมลูค่าตลาดเพิ่มขึน้ร้อยละ 204 และร้อยละ 47 

ตามลําดบั 

 

          

ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

เม่ือพิจารณาจํานวนหน่วยขายคอนโดมิเนียมท่ีขายได้จะพบวา่จํานวนหน่วยขายท่ีขายได้ในปี 2555 มีจํานวน

หน่วยขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยคอนโดมิเนียมปี 2555 มีราคาเฉล่ียท่ี 2.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2554 ซึง่มีราคาเฉล่ียท่ี 2.68 ล้านบาท เน่ืองมาจากโครงการเปิดใหมใ่นตลาดสว่นใหญ่กระจายตวัในทําเลพืน้ท่ีรอบนอก

และมีระดบัราคาต่ํากวา่ 

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : หน่วยขาย 
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สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยในต่างจังหวัด 

ในปี 2555 ตลาดท่ีอยู่อาศยัในต่างจงัหวดัมีอตัราเติบโตสงูกว่าตลาดกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจยัสนบัสนนุคือ 

นโยบายการลงทนุระบบสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ ค่าแรงท่ีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของแหลง่งานในสว่นภมิูภาค เพ่ือรองรับ

การเปิด AEC ในอนาคต นอกจากนีย้งัได้รับอานิสงค์จากผลของนํา้ท่วมท่ีผ่านมา ทําให้คนกรุงเทพและปริมณฑลมีความ

ต้องการท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 2 เพิ่มมากขึน้   ประกอบกบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัเดิมในตา่งจงัหวดัมีให้เลือกน้อยและราคาแพง เม่ือมี

ผู้ประกอบการรายใหญ่ เร่ิมพฒันาท่ีอยู่อาศยัในต่างจังหวดัมากขึน้ จึงส่งผลให้ตลาดท่ีอยู่อาศยัในต่างจงัหวดัเติบโตสงู

มากเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา  โดยตลาดท่ีอยูอ่าศยัในตา่งจงัหวดัท่ีมีการเติบโตสงู คือจงัหวดัหวัเมืองด้านเศรษฐกิจในแต่

ละภาค จังหวดัท่ีเป็นเมืองมหาวิทยาลยั  ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ประชากรของจังหวดัดังกล่าวมีรายได้ต่อหวัประชากร

สูงขึน้  โดยมูลค่าตลาดต่างจังหวัดโดยรวมทัง้ประเทศมีประมาณ 314,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 50 ของประเทศ 

เทา่กบัมลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2556 

จากการคาดการณ์มลูคา่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยโดยรวมในปี 2556 ประมาณ 715,000 ล้านบาท โดย  

กรุงเทพและปริมณฑลยงัคงมีสว่นแบง่ตลาดสงูสดุอยูท่ี่ ร้อยละ 46 มลูคา่ตลาดประมาณ 330,000 ล้านบาท สดัสว่นบ้าน

เด่ียวและทาวน์เฮาส์จะปรับตวัสงูขึน้กวา่ปี 2555 สดัสว่นของคอนโดมิเนียมเร่ิมลดลงเข้าสูส่ภาวะตลาดปกติ ระดบัราคา 3-

7 ล้านบาทยงัคงมีสว่นแบง่ตลาดสงู อนัดบัสองเป็นภาคตะวนัออกสดัสว่นอยูท่ี่ ร้อยละ 19  มลูคา่ตลาดประมาณ 137,000 

ล้านบาท เน่ืองจากมีการขยายฐานผลติ กําลงัซือ้ของลกูค้ามีมากขึน้  การเติบโตของเมืองยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดี  สว่นภาคอ่ืน 

ๆ ยงัคงเติบโตเช่นกนัแตม่ลูคา่ตลาดยงัไมถ่งึ 100,000 ล้านบาท   

 

ตารางที่ 2 : แสดงประมาณมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแบ่งตามภูมภิาค ปี 2556 

 
ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 
กรุงเทพฯ

และ
ปริมณฑล 

รวม 

มลูคา่ตลาด 
(ล้านบาท) 

26,000 65,000 137,000 60,000 98,000 330,000 715,000 

สดัสว่นร้อยละ 4 9 19 8 14 46 100 
ท่ีมา: ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพฤติกรรมลกูค้า, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 
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คาดว่าการพฒันาท่ีอยู่อาศยัจะกระจายออกสู่ต่างจงัหวดัมากขึน้ โดยจงัหวดัท่ีเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการ

จะอยู่ในภมิูภาคท่ีประกอบกิจการอตุสาหกรรม การท่องเท่ียว และสถาบนัการศึกษาเป็นหลกั เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีการขนาด

การลงทุนสูงและประชากรมีรายได้สูง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  

โลจิสติกส์ จะเพิ่มศกัยภาพพืน้ท่ีนัน้ๆให้น่าลงทุนย่ิงขึน้  อย่างไรก็ตามลกัษณะทางวฒันธรรม พฤติกรรม ทศันคติ  และ

ความต้องการของประชากรแตกต่างกัน เน่ืองจากความหลากหลายของผู้อยู่อาศัย อาทิ ประชากรอาศัยถาวร อาศัย

ชัว่คราว หรือนกัลงทนุ ล้วนสง่ผลตอ่รูปแบบการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ความสามารถในการซือ้สง่ผลตอ่ระดบัราคา เป็นต้น  
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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
 5.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2555  สนิทรัพย์ถาวรท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากบั 2,220  ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สนิถาวร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหัก 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจาก 
การด้อยค่า(ล้านบาท) 

1. ท่ีดินและอาคาร 980 
2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,024 
3. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สํานกังาน 117 

4.   ยานพาหนะ 10 
5.   งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งการติดตัง้ 89 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 2,220 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัโดยมีการนําสนิทรัพย์และโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 

รายการ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานพรีคาส                              690  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ                              128  

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา (ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง)                         10,105  

รวม    10,923 

 
รายละเอียดวงเงินสนิเช่ือท่ีได้นําหลกัทรัพย์ดงักลา่วไปคํา้ประกนั ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน  9,637 ล้านบาท 

(ข)   วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน  61 ล้านบาท 

(ค)   วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  6,521 ล้านบาท  

(ง)    วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจํานวน  9,145 ล้านบาท  

(จ)    วงเงินสนิเช่ืออ่ืน  555 ล้านบาท 
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5.2 สนิค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ 

 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

บ้านพฤกษา 3 
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00 

  
2.03 2.03 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 5  
พทุธมณฑลสาย 5  นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00 

  
0.77 0.77 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 7 
คลอง 8 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 
0-0-52.20 

  
0.82 0.82 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 8  
พทุธมณฑลสาย 4 นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 
0-0-95.30 

  
0.74 0.74 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 9  
คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 
0-1-43.40 

  
2.76 2.76 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 15 
เทพารักษ์สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 
4-2-96.46 32.88 24.15 18.46   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 18/1 
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 
1-0-51.10   12.67 12.67   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 20 
คลอง 2 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00   7.63 1.21 LG มี 

บ้านพฤกษา 22 (B) 
รังสติ คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00   0.64 0.64   ไมมี่ 

บ้านเกสร 
รังสติ คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00   0.76 0   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 24  
บางนํา้เปรีย้ว  ฉะเชิงทรา 

เป็นเจ้าของ 
2-0-44.00 

  
19.99 15.29 

  
ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 25 
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 
0-0-0.00   0.54 0.54   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 28 
แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 
1-2-83.80 19.35 12.6 11.92 LG มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

บ้านพฤกษา 28/1 
แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 
16-0-85.80   162.54 145.63 LG มี 

บ้านพฤกษา 28/2 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.44 0 LG มี 

พนาลี 29/1 
ต.พนัท้ายนรสงิห์ สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 0-0-70.60 1.8 2.89 2.06 LG มี 

พทุธชาด 29/2 
ต.พนัท้ายนรสงิห์ สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 28-1-21.70   66.23 67.47 LG มี 

พฤกษา 29/3 
ต.พนัท้ายนรสงิห์ สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 19-0-95.10   26.23 26.23 LG มี 

พทุธชาด 29/4 
ต.พนัท้ายนรสงิห์ สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 23-0-71.50   22.9 22.9 LG มี 

พนาลี 29/5 
ต.พนัท้ายนรสงิห์ สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 19-0-70.40   21.9 21.9 LG มี 

บ้านพฤกษา 30/2 บางครัูด+
คลองพระราชาพิมล  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00  1.18 0  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 32  ลําลกูกา
คลอง 6 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00  0 0  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 33/1 
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-31.00   0.61 0.61   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 33/2 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.46     ไมมี่ 

บ้านพนาลี 34/1 
ประชาอทุิศ 90 กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-88.80   4.92 0.99 เงินกู้  ไมมี่ 

บ้านพทุธชาด 34/2 
ประชาอทุิศ 90 กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-42.80   11.61 5.26   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 35 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.01 0 LG มี 

พนาลี 3 (36) เป็นเจ้าของ 0-2-61.20   37.59 5.91 LG มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ฉะเชิงเทรา 
บ้านพฤกษา 36/1 
ฉะเชิงเทรา 

เป็นเจ้าของ 0-1-39.60 4.04 4.1 3.62   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 38/1 
ไทรน้อย  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-1-2.30   13.37 11.08   ไมมี่ 

พนาลี 6  (38/2) 
ไทรน้อย  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-1-64.40   14.7 14.29 LG มี 

บ้านพฤกษา 38/3 
ไทรน้อย  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 22-2-28.30   33.97 33.97 เงินกู้  มี 

บ้านพฤกษา 39 
บางใหญ่  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-18.00   0.66 0.65   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 40 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-95.50   38.81 2.65   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 40/1 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   1.78 0   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 40/2 
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-52.70   53.76 1.3   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 41 
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-29.00   0.93 0.9 LG มี 

พนาลี 7  (42) 
อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 0-1-16.30   10.82 3.27   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 44 
คลองหลวง ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 45/1 
บางบวัทอง  จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-54.90   64.11 1.98   ไมมี่ 

บ้านพทุธชาด 45/2 
บางบวัทอง  จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-77.90   7.86     ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 46 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   1.91 0 LG มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

พนาลี47/1 
บางเมือง สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-2-3.80 10.95 6.81 7.78   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 47/2 
เทพารักษ์  สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   19.08 0   ไมมี่ 

บ้านพทุธชาด 48/1 
สามพราน  จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-2-76.10   23.68 13.4   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 48/2 
สามพราน  จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-3-56.80   85.08 11.62   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 2A 
จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 3-1-9.80   0 0.01   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 49/1 
บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 49/2 
บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-60.60   5.24 1.21   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 50 
จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-2-28.40   19.01 7.32   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 51 
ลาดกระบงั 

เป็นเจ้าของ     2.36     ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 52/1 
นวนคร  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-89.50   11.44 3.01   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 52/2 
นวนคร  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   32.66 0   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 53 
โรจนะ  จ.อยธุยา 

เป็นเจ้าของ 27-3-26.90   245.99 208.91   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 54/1 
วงแหวน-คลองถนน 
จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 5-0-74.50   135.8 92.39   ไมมี่ 

บ้านพนาลี 54/2 
วงแหวน-คลองถนน 

เป็นเจ้าของ 10-3-17.50   51.42 66.15   ไมมี่ 
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สว่นท่ี 2  หน้าท่ี  58 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

จ.นนทบรีุ 
บ้านพฤกษา 54/3 
วงแหวน-คลองถนน 
จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-96.60   11.55 8.32   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 55 
หนองมน  จ.ชลบรีุ 

เป็นเจ้าของ 16-3-36.20   190.68 175.8   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 56 
ถ.สขุสวสัด์ิ  จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 16-0-76.40   140.69 153.23   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 57 
ลําลกูกา  จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-2-31.10   79.96 7.05   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 58/1 
ลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 2-2-36.10   85.13 37.98   ไมมี่ 

บ้านพนาลี 58/2 
 

เป็นเจ้าของ 6-3-33.10   55.56 73.76   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 59/1 
บางป ู จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 3-1-23.20   117.81 55.07   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 59/2 
บางป ู จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 15-0-0.10   11.56 114.42   ไมมี่ 

บ้านพทุธชาด 60 
 

เป็นเจ้าของ 15-3-75.50   108.34 140.17   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 61 
 

เป็นเจ้าของ 7-0-55.90   173.8 110.65   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 62 
หนามแดง  จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 1-3-88.10   121.63 33.03   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 63/1 
 

เป็นเจ้าของ 25-2-71.00   94.07 154.93   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 63/2 
 

เป็นเจ้าของ NA   0.43 0.43   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 64/1 เป็นเจ้าของ 29-1-11.90   86.88 95.89   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

 
บ้านพฤกษา 64/2 เป็นเจ้าของ N/A   3.23 42.47   ไมมี่ 
บ้านพฤกษา 65/1 
 

เป็นเจ้าของ 7-1-38.30   78.15 76.95   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 65/2 
 

เป็นเจ้าของ 14-0-20.60   59.83 70.27   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 66 
 

เป็นเจ้าของ 5-3-19.00   148.36 86.26   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 67 
 

เป็นเจ้าของ 25-2-52.30   168.35 213.17   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 68  
จ.ขอนแก่น 

เป็นเจ้าของ 27-1-91.90   215.5 225.27   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 69 
 

เป็นเจ้าของ 1-2-54.70   68.16 21.15   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 70 
 

เป็นเจ้าของ 5-3-84.50   117.31 59.37   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 71 
 

เป็นเจ้าของ 14-3-24.10   109.17 110.37   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 72 
 

เป็นเจ้าของ 20-1-70.10   62.78 59.53   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 73 
 

เป็นเจ้าของ 24-3-57.90   79.96  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 74 
 

เป็นเจ้าของ 16-1-47.00   115.97  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 75 
 

เป็นเจ้าของ 20-3-49.80   1.19 157.75  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 76 
 

เป็นเจ้าของ 17-0-92.30   0.06 140.59   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 77/1 เป็นเจ้าของ N/A   42.55  ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

 
บ้านพฤกษา 77/2 เป็นเจ้าของ N/A   20.43  ไมมี่ 
บ้านพฤกษา 78  
ฉลองกรุง 

เป็นเจ้าของ N/A   87.24  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 79 
 

เป็นเจ้าของ N/A   13.32  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 80 
 

 N/A   0.43  ไมมี่ 

บ้านพฤกษา 81 
 

 N/A   0.05  ไมมี่ 

บ้านเกสร 2  
รังสติคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 0-3-10.50   9.06 2.17   ไมมี่ 

บ้านพฤกษา D  
รังสติคลอง 3 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

รังสติคลองแปด 3   
คลอง 8 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-70.00   1.9 1.27   ไมมี่ 

ริมคลอง 1  
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.47 0.47   ไมมี่ 

ริมคลอง 3  
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-34.50   0.58 0.58   ไมมี่ 

ริมคลอง 4  
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-36.60   0.66 0   ไมมี่ 

ริมคลอง 5  
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   5.12 5.12   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 1  
คลอง 2 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-3-7.50   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 3  
บางเขน กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-1-59.40 1.44 4.94 2.8   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 4  เป็นเจ้าของ 0-1-12.00 6.07 3.4 3.4   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
พฤกษาวิลล์ 5 
มีนบรีุ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   1.43 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 7 
 ลําลกูกาคลอง 2 

เป็นเจ้าของ 0-0-24.30   1.54 1.5 LG มี 

พฤกษา วิลล์8/1 
 ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 14-3-71.40  93.8 98.2  ไมมี่ 

พฤกษา วิลล์8/2  
 สีกนั-ดอนเมือง กรุงเทพ 

เป็นเจ้าของ 0-0-55.30 2.63 7.52 2.06  ไมมี่ 

พนาลี 5 (วิลล์ 9 )  
แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-91.10   8.61 1.35   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 10  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 11  
อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   1.6 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 12  
อ.บางกรวย นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 12A  
บางเขน กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 14  
มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-78.30   2.65 1.71   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 15  
บางบวัทอง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0.04   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 16/1  
รังสติคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 5-1-43.80   103.01 15.48 LG มี 

พฤกษาวิลล์ 16/2  
รังสติคลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 1-1-76.30   27.95 5.37 LG มี 

พฤกษาวิลล์ 17  
อ.ทุง่ครุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0 LG มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

พฤกษาวิลล์ 18  
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.07 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 19  
บางกรวย จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-26.50 2.06 1.47 1.47   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 20  
คลอง 3 จ.ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-93.40   4.56 4.54   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 21  
สขุสวสัด์ิ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 22  
จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-53.20   3.35 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 23  
มีนบรีุ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-2-26.10 8.5 5.48 6.72   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 24  
บางพลี จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-1-80.80   14.54 5.17   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 25  
ทุง่ครุ บางมด 

เป็นเจ้าของ 0-0-65.50   3.64 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 26  
สรรพาวธุ   จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 6-1-84.00   65.4 16.5   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 26/1  
สรรพาวธุ จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-1-44.40   22.44 3.89   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 27  
มีนบรีุ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.67 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 28  
บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ    8.52 4.63   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 29  
เพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-97.10   19.43 18.43   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 30  
บางพลี สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-19.80   4.38 -0.02   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 31  เป็นเจ้าของ 0-2-91.90   64.28 1.56   ไมมี่ 



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ 5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ    บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากดั (มหาชน), 56-1 ปี  2555 

 
 

สว่นท่ี 2  หน้าท่ี  63 

ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ถ. สายไหม จ.กรุงเทพฯ 
พฤกษาวิลล์ 32  
บางขนุเทียน กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-3-16.80   26.2 13.21   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 33  
ถ. กาญจนภิเษก จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-2-23.00   95.28 22.44   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 34  
เพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-2-40.00   107.31 28.55   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 35  
จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 1-0-92.70   68.49 20.45   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 36  
สรงประภา  จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 5-1-28.70   144.43 8.73   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 37 วชัรพล   
จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 14-2-35.30   254.71 176.4   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 38 
 

เป็นเจ้าของ 21-3-23.30   140.44 166.53   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 38/1 
 

เป็นเจ้าของ 26-2-63.80   0.1 139.92   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 39 
 

เป็นเจ้าของ 15-1-45.70   2.8 107.54   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 40 
พนาลี 

เป็นเจ้าของ 7-2-7.20   141.93 14.03   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 41 
 

เป็นเจ้าของ 11-3-94.30   204.58 50.7   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 41/1 
 

เป็นเจ้าของ   0.75 95.54  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 42 
 

เป็นเจ้าของ 20-0-21.90   240.72 268.96   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 43  
พระราม 5 นครอินทร์ 

เป็นเจ้าของ 9-2-29.60   175.28 18   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

พฤกษาวิลล์ 44  
ป่ินเกล้า  จ.กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 8-2-95.60   203.74 84.94   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 45  
จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 6-2-82.40   96.86 65.05   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 46/1 
 

เป็นเจ้าของ 17-1-11.80   113.4 102.66   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 46/2 
 

เป็นเจ้าของ 13-2-86.20   32.7 33.78   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 47/1 
 

เป็นเจ้าของ 0-3-32.20   30.65 11.52   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 47/2 
 

เป็นเจ้าของ 17-2-77.40   64.32 242.55   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 48 
 

เป็นเจ้าของ 8-2-29.60   67.43 104.66   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 49 
 

เป็นเจ้าของ 31-0-17.20   155.02 211.03   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 50/1 
 

เป็นเจ้าของ 12-0-53.70   295.27 61.07   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 50/2 
 

เป็นเจ้าของ 18-0-41.50   8.67 198.14   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 51 
 

เป็นเจ้าของ 12-0-57.70   1.61 80.3   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 52/1 
 

เป็นเจ้าของ 12-0-69.40   39.58 157.99 เงินกู้  มี 

พฤกษาวิลล์ 52/2 
 

เป็นเจ้าของ    1.09 114.95   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 53 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   11.88 13.13   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 53/1 เป็นเจ้าของ 11-2-44.00   245.17 51.73   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

 
พฤกษาวิลล์ 53/2 เป็นเจ้าของ 25-0-42.70   3.73 201.98   ไมมี่ 
พฤกษาวิลล์ 54 
 

เป็นเจ้าของ 8-3-77.80   8.24 93.34   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 55/1 
 

เป็นเจ้าของ 21-0-28.70   10.95 134.19   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 55/2 
 

เป็นเจ้าของ 18-1-78.30   10.11 98.32   ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 57 
 

 31-0-11.30   300.58  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 58/1 
 

 12-1-92.00   48  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 61  
บางมว่ง 

 N/A   2.96  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 60 
 

 N/A   0.7  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 60/1 
 

 N/A   6.31  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 58 
 

 N/A   0.08  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 59/1 
กระทู้ ป่าตอง 

 17-3-61.20   0.01  ไมมี่ 

พฤกษาวิลล์ 58/2 
 

 N/A   0.03  ไมมี่ 

The connect 1  
ก่ิงแก้ว  สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0 0   ไมมี่ 

The Connect 2   
สวุรรณภมิู สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0  0 0  ไมมี่ 

พนาลี (The Connect 3) เป็นเจ้าของ 0-0-0   0.16 0   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
The Connect 4  
ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0.07 0   ไมมี่ 

พนาลี (The Connect 5) 
คู้บอน  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0 0   ไมมี่ 

The Connect 6  
บางนา  กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0 0   ไมมี่ 

The Connect 7/1  
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0.56 -0.02   ไมมี่ 

The Connect 7/2 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   0.16 0   ไมมี่ 

เดอะ คอนเนค 8  
บางพลี สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   1.41 0   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 9  
บางกะปิ กทม. 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   12.59 0   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 10 
 

เป็นเจ้าของ 0-3-19.00   153.64 14.93   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 10/1 
 

เป็นเจ้าของ 0-3-47.20   1.26 9.57   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 11 
 

เป็นเจ้าของ 9-3-31.50   357.81 221.47   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 11/1 
 

เป็นเจ้าของ 1-2-74.60  0 24.52  ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 11/2 
 

เป็นเจ้าของ 12-1-75.70   95.37 127.44   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 12 
 

เป็นเจ้าของ 12-1-19.50   15.84 29.41   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 13 
 

เป็นเจ้าของ 12-1-7.70   181.87 152.76   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

เดอะคอนเนค 14 
 

เป็นเจ้าของ 22-1-17.30   186.06 212.68   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 15 
 

เป็นเจ้าของ 0-1-96.40   115 9.76   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 15/1 
 

เป็นเจ้าของ 12-1-7.80   84.4 138.74   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 16 
 

เป็นเจ้าของ 10-1-21.20   198.24 240.39   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 17 
 

เป็นเจ้าของ 23-2-32.00   265.87 0.18   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 19/1 
 

เป็นเจ้าของ 4-0-49.00   235.74 37.08 เงินกู้  มี 

เดอะคอนเนค 19/2 
 

เป็นเจ้าของ 11-2-35.40   3.89 203.78 เงินกู้  มี 

เดอะคอนเนค 20 
 

เป็นเจ้าของ 10-3-33.70   259.87 186.27   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 21 ยงัไมโ่อน
กรรมสทิธ์ิ 

N/A  4.33 3.17  ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 22 
 

เป็นเจ้าของ 22-1-13.60   376.42 331.47   ไมมี่ 

เดอะคอนเนค 23 
 

เป็นเจ้าของ 9-2-82.90   225.47 237.88   ไมมี่ 

ภสัสร 2  
คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

ภสัสร 4  
คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0   0.02 0   ไมมี่ 

ภสัสร 7 (3)  
บางบวัทอง  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 8-3-73.40   126.45 61.46   ไมมี่ 

ภสัสร 12  เป็นเจ้าของ     0.03     ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

คลอง 3 ปทมุธานี 
ภสัสร 12/1  
รังสติคลอง 3  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ  0-0-90.30   0.85 1.97  ไมมี่ 

ภสัสร C 
 

เป็นเจ้าของ 14-1-44.50   30.89 3.39 LG มี 

ภสัสร 13  
สวุินทวงศ์ 

เป็นเจ้าของ     3.17     ไมมี่ 

ภสัสร 14  
บางใหญ่  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-21.30 12.3 5.59 3.95   ไมมี่ 

ภสัสร 16  
คู้บอน  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-61.60 5.3 3.18 3.18   ไมมี่ 

The plant   
ราชพฤกษ์  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ     0 0.26   ไมมี่ 

ภสัสร 19   
จตโุชติ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 36-0-78.40   306.73 239.98   ไมมี่ 

The Plant   วงแหวน - ราม
อินทรา 2  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0.23 0   ไมมี่ 

ภสัสร 21 วงแหวนพระราม 9  
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

The Plant วงแหวนพระราม 
9  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-2-15.80 16.73 12.78 11.76   ไมมี่ 

The Plant   
สรงประภา  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0.19 0   ไมมี่ 

The Plant City  
สาทร  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

The Plant   
บางนา กม 13  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 11-1-84.00  309.73 173.84  ไมมี่ 

ภสัสร 25  
บางนา กม 13  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  16-0-42.90   143.53 116.46  ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ภสัสร 26 ราชพฤกษ์ 
ติวานนท์  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  54-0-3.50   426.32 399.67  ไมมี่ 

ภสัสร 27 วงแหวนออ่นนชุ/ 
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  26-2-63.20   469.76 241.82  ไมมี่ 

ภสัสร 28  
หนามแดง  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  11-0-72.00   184.02 101  ไมมี่ 

ภสัสร 29  
รังสติ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 32-3-36.70   296.91 250.06   ไมมี่ 

The Plant  
บางแค  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 16-1-49.60   468.65 259.55   ไมมี่ 

The Plant  
บางกระดี  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  46-3-74.75   294.72 302.26  ไมมี่ 

The Plant  พระราม 9 วง
แหวน 2  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ  23-0-59.20   251.65 217.91  ไมมี่ 

The Plant 
นวมินทร์ (ภสัสร32) 

เป็นเจ้าของ  14-2-83.80   67.03 225.69  ไมมี่ 

The Plant 
เมืองทอง (ภสัสร34) 

เป็นเจ้าของ  24-2-52.70   606.16 342.43  ไมมี่ 

The Plant  
กนัตนา (ภสัสร35) 

เป็นเจ้าของ 18-2-34.00   181.35 197.19   ไมมี่ 

The Plant  
พฒันาการ (ภสัสร 36) 

เป็นเจ้าของ 21-3-41.90   22.27 307.84   ไมมี่ 

ภสัสร 37  
The palm พฒันาการ 

เป็นเจ้าของ N/A   4.35  ไมมี่ 

ภสัสร 38  
พฒันาการ 

เป็นเจ้าของ N/A   266.61  ไมมี่ 

ภสัสร 39  
พระราม5 สิรินธร 

เป็นเจ้าของ 38-1-24.70   288.69  ไมมี่ 

The Plant  เป็นเจ้าของ 18-3-80.00  0.06 315.38  ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ซิตินวมินทร์ (ภสัสร40) 
The Plant Light  
รังสติ-บางพลู (ภสัสร 41) 

เป็นเจ้าของ N/A   0   

The Palm  
ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ N/A   0   

Patio  
เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 19-3-89.60  15.94 333.77  ไมมี่ 

Condo Patio (MT2) 
 

เป็นเจ้าของ 8-3-63.60   203.33 366.23 เงินกู้  มี 

Condo Patio  
พระราม2 

เป็นเจ้าของ 14-0-95.10   321.2 414.77   ไมมี่ 

Condo Patio 
พฒันาการ(พนาลี) 

เป็นเจ้าของ  5-0-25.20    176.6   

พฤกษาวิลเลจ 1 ลําลกูกา
คลอง 6 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 2 ธญับรีุ
คลอง 7  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-1-6.60   2.2 2.18   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 3 รังสิตคลอง 
3  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-60.50   3.06 2.99   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 6   ต.พนัท้าย 
นรสงิห์  จ. สมทุรสาคร 

เป็นเจ้าของ 29-3-86.20  75.52 70.48 LG มี 

พฤกษาวิลเลจ 7  
ประชาอทุิศ 90 กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 4-1-94.50   41.74 23.43   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 10  
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-42.06   2.54 2.56   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 11 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00   0.5 0   ไมมี่ 

The Plant วชัรพล  
วชัรพล  กทม. 

เป็นเจ้าของ 3-3-70.80   70.49 63.52   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

พฤกษาวิลเลจ 15  
แพรกษา สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 13-3-26.10   104.74 78.32   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 16 
 

เป็นเจ้าของ 0-0-0.00  0.02 0  ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 17  
ธญับรีุ  ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-57.60   2.76 2.63   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 18 
 บางกร่าง  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0   16.57 0 LG มี 

พฤกษาวิลเลจ 18/1  
บางกร่าง  นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-2-69.70   23.84 14.39   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 18/2  
บางกร่าง นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 7-1-17.40   117.04 106.17   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 18/3 
 

เป็นเจ้าของ 9-1-88.10  105.66 122.09 เงินกู้  ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 19  
บางนา กม.10 

เป็นเจ้าของ 0   4.2 0   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 21 
ลําลกูกา คลองส่ี 

เป็นเจ้าของ 1-0-32.50   76.33 19.33   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 22 
บางกรวย จ.นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 0-0-93.80   19.66 3.85   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 23 
สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 4-0-68.90   143.47 66.4   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 24 
คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 27-2-25.00   281.29 295.76   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 25  
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 13-1-29.2   178.35 169.58   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 26  
ประชาอทุิศ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 22-1-76.   183.47 172.42   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 27 เป็นเจ้าของ 11-1-52.80   158.69 74.78   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

 
พฤกษาวิลเลจ 28  
บางใหญ่ นนทบรีุ 

เป็นเจ้าของ 25-1-60.60   255.27 220.29   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 29  
คลอง 3 ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ 0-0-51.50   23.5 2.66   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 30 
 

เป็นเจ้าของ 22-3-22.30   208.17 143.27   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 31 
 

เป็นเจ้าของ 29-0-60.90   193.52 182.09   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 32 
 

เป็นเจ้าของ 21-1-0.60   212.09 211.01   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 33 
 

เป็นเจ้าของ N/A   7.36 1.67   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 34 
 

เป็นเจ้าของ 19-0-18.80   359.45 266.31   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 35 
 

เป็นเจ้าของ 35-3-10.00   203.64 205.99   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 36 
 

เป็นเจ้าของ 19-1-30.50   194.79 212.8   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 37 ยงัไมโ่อน
กรรมสทิธ์ิ 

N/A  0.2 0.02  ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 38 
 

เป็นเจ้าของ 11-1-99.90  0 60.79  ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 39 ยงัไมโ่อน
กรรมสทิธ์ิ 

27-2-45.50  0 0.33  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์  
เทพารักษ์ สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 1-1-52.30   88.84 26.65   ไมมี่ 

พฤกษาแกลอร่ี 
ป่ินเกล้า 

เป็นเจ้าของ 26-0-34.60   245.06 306.97   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์ 
ป่ินเกล้า - พทุธมณฑล 

เป็นเจ้าของ 19-2-79.00  300.54 330.41  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์   
เพชรเกษม 81 (TH1) 

เป็นเจ้าของ 3-2-15.10  91.01 75.52  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์   
เพชรเกษม 81 (SH) 

เป็นเจ้าของ 6-0-19.30  158.75 76.25  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์ 3  
เพชรเกษม 81 

เป็นเจ้าของ 1-1-24.90   15.71 20.98   มี 

พฤกษาทาวน์ 4  
เพชรเกษม 81 

เป็นเจ้าของ 1-1-24.90   6.93 9.53   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์ 5  
เพชรเกษม 81 

เป็นเจ้าของ 0-2-19.81   11.29 11.44   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์  
เพชรเกษม 81 (TH2) 

เป็นเจ้าของ 15-2-83.20  265.81 293.9  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์   
เอกมยั-รามอินทรา 

เป็นเจ้าของ 0-1-26.70  39.09 11.38  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์   
แพรกษา(พทุธชาด) 

เป็นเจ้าของ 18-1-56.10  103.47 120.51  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์   
แพรกษา 

เป็นเจ้าของ 0   7.66 8.4   ไมมี่ 

พฤกษาแกลเลอร่ี  
แพรกษา 

เป็นเจ้าของ 15-2-48.90   189.92 162.74   ไมมี่ 

เดอะ รีโน่ 
 

เป็นเจ้าของ 1-1-63.90   49.85 16.99   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์  
ออ่นนชุ-พระราม 9 

เป็นเจ้าของ 26-1-94.20   351.7 352.04   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์  
ติวานนท์ 

เป็นเจ้าของ 6-2-49.40   222.15 154.03   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์  พรีเว ่ เป็นเจ้าของ 4-1-59.42   178.05 146.89   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

รัชดา - รามอินทรา 
พฤกษาทาวน์  พรีเว ่  
รัชดา - รามอินทรา 2 

เป็นเจ้าของ 4-1-33.93   70.29 124.02   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์    
พระยาสเุรนทร์ 

เป็นเจ้าของ 11-2-75.90   160.46 191.66   ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์เน็กซ์  
บางนา กม.5 

เป็นเจ้าของ 32-0-41.40   231.32 365.98   ไมมี่ 

พฤกษาวิลเลจ 25/1 ยงัไมโ่อน
กรรมสทิธ์ิ 

0-0-0.00  1.37 8.29  ไมมี่ 

พฤกษาทาวน์ 
พระยาสเุรนทร์ 2 

เป็นเจ้าของ 38-2-15.91   0.57 2.01   ไมมี่ 

โครงการพฤกษาทาวน์ 
พฒันาการ 32 (TH11) 

 N/A  0 260.94   

ซิตีว้ิลล์ 1  
สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

ไอว่ี ริเวอร์  
ราษฎร์บรูณะ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-51.79 13.92 15.73 7.05   ไมมี่ 

ไอว่ี สาทร  
สาทร กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-16.82   12.45 4.38   ไมมี่ 

ไอว่ี ไชน่าทาวน์  
ป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-3-93.62   215.2 236.72   ไมมี่ 

ไอว่ี  ป่ินเกล้า  
บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-2-92.45   141.73 60.16   ไมมี่ 

ไอว่ี  ทองหลอ่  
พระโขนง  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-67.14   468 24.09   ไมมี่ 

Urbano   
รามคําแหง  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 1-3-24.09   191.2 50.34   ไมมี่ 

The Tree  
ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   8.85 0   ไมมี่ 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

The Tree  
เกียกกาย  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 21-1-74.00  131.95 132.67 เงินกู้  มี 

Urbano Absolute  
สาทร  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 17-0-72.30  610.75 1,072.91 เงินกู้  มี 

ไอว่ี แอมพิโอ  
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 8-2-82.50   393.93 462.55 เงินกู้  มี 

พลมั  
นวมินทร์  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-1-35.00   31.06 334.78   ไมมี่ 

The Tree 
บางโพ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 14-3-91.50   274.48 540.04 เงินกู้  มี 

The Tree  
บางโพ2 Interchange 

เป็นเจ้าของ 23-2-58.88  235.02 467.09 เงินกู้  มี 

พลมัคอนโด  
พหลโยธิน 89 

 N/A   1.3   

TheSeed พฤกษาคอนโด 
รัชดาห้วยขวาง /กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

พนาลี  The Seed  
รัชดาห้วยขวาง /กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

The Seed  
สาทร ตากสนิ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

The Seed 
แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   0 0   ไมมี่ 

The Seed เตร์เร่  
รัชโยธิน  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0   2.37 0   ไมมี่ 

The Seed Musee  
สขุมุวิท 26  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-12.04   59.75 3.72   ไมมี่ 

The Seed Memories  
Siam  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-96.59  220.93 28.1  ไมมี่ 

Chapter One River Side เป็นเจ้าของ 50-0-40.61  590.36 940.35 เงินกู้  มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 
The Seed Atom  
อารีย์  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 15-3-11.69  499.25 516.59 เงินกู้  มี 

The Seed Mingle  
สวนพล ู กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 13-1-56.18  535.72 919.86 เงินกู้  มี 

The Plant Citi  
ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0  0.37 0  ไมมี่ 

Condolette  
ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-41.53   92.28 2.4   ไมมี่ 

Condolette  
รัชดา 36  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 7-2-76.97  188.48 298.55 เงินกู้  ไมมี่ 

Condolette  
สีลม  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 3-0-21.85   219.52 305.22 เงินกู้  มี 

Condolette  
ราชเทวี  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 6-3-93.35  318.17 412.54 เงินกู้  มี 

Be You  
โชคชยั 4  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-0-0   47.16 0   ไมมี่ 

Fuse  
สาทร ตากสนิ  กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 0-2-38.73  624.21 46.01 เงินกู้  ไมมี่ 

Fuse Mobius 
กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 27-3-19.41   554.19 1,154.11 เงินกู้  มี 

Fuse Chan-Sathorn 
 

เป็นเจ้าของ   0 7.54  ไมมี่ 

Fuse ภเูก็ต 
 

เป็นเจ้าของ 7-2-41.38  0 2.66   

FUSE Bangkae 
 

เป็นเจ้าของ 15-1-31.13  0 2.05  ไมมี่ 

Plum Condo Ladprao101 
 

เป็นเจ้าของ 9-3-24.90   3.44 179.41   มี 
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ช่ือและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

เนือ้ที่
คงเหลือ 

(ไร่–งาน–วา) 

ราคา
ประเมนิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพัน  
ณ ธ.ค.  2555   

ณ ธ.ค. 
2555 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2554 

(ล้านบาท) 

ณ ธ.ค.  
2555 

(ล้านบาท) 
วงเงนิ มี/ไม่มี 

Plum condo เพชรเกษม 
 

เป็นเจ้าของ 5-0-34.00  0 50.33  ไมมี่ 

Condolette IZE Dwell 
 

เป็นเจ้าของ 5-0-34.78  298.31 347.53 เงินกู้  มี 

วิลล์เลต กาญจนาภิเษก 
 

เป็นเจ้าของ 10-2-0.60   227.23 267.8   ไมมี่ 

Condolette พระรามเก้า 
 

 NA  0 4.58  ไมมี่ 

วิลเลตต์ พฒันาการ 32 
 

เป็นเจ้าของ NA  0 133.32  ไมมี่ 

พฤกษาปริู 1 ก่ิงแก้ว 37 
 

เป็นเจ้าของ 26-2-14.90   262.16 194.45   ไมมี่ 

พฤกษาปริู 2 
 

เป็นเจ้าของ 24-3-99.80   327 324.31   ไมมี่ 

พฤกษาปริู 3 
 

เป็นเจ้าของ 20-2-84.30   199.24 170.96   ไมมี่ 

พฤกษาปริู 4 
 

เป็นเจ้าของ 25-0-13.70   2.21 144.78   ไมมี่ 

วิลล์เลต ไลท์ พฒันาการ 32 
 

 24-3-99.56   20.35  ไมมี่ 

วิลล์เลตซิตี ้พฒันาการ 32 
 

 28-0-0.40   285.39  ไมมี่ 

รวม   137.97      

หมายเหต ุ  ณ วนัที ่21 ธค. 2555 - 10 มค.2556  โดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เป็นผูป้ระเมินโครงการ 

5.3 สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มีมลูค่าสทุธิตามบญัชี รวมทัง้สิน้ 173 
ล้านบาท 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไมไ่ด้สิน้สดุซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างเงนิทุน   

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

8.1.1. หุน้สามญั 

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2555 จํานวน 2,250,812,000 
บาท  (หุ้นสามญัจํานวน  2,250,812,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,213,222,000 บาท (หุ้น
สามญัจํานวน 2,213,222,000  หุ้นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท)โดยมีการเปล่ียนแปลงหลงัการเข้าซือ้ – ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีสําคญัดงันี ้

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบียน เพิ่ม 
/ (ลด) ที่ ก.พาณิชย์ 

ทุนที่ชาํระแล้ว 
(บาท) 

30 มิ.ย '49 2,232,500,000 6,992,400 6,992,400 5 ก.ค '49 2,166,745,800 
31 ม.ค '50 2,232,500,000 7,104,600 7,104,600 ก.พ 2550 2,173,850,400 
20 เม.ย '50 (1) 2,224,753,400 ลดทนุจดทะเบียน  20 เม.ย '50 (1) 2,173,850,400 
23 มิ.ย '50 (2) 2,255,753,400 เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นรองรับ 
ESOP 

 23 มิ.ย '50 (2) 2,173,850,400 

31 ก.ค '50 2,255,753,400 6,327,800 6,327,800 9 ส.ค '50 2,180,178,200 
31 ม.ค '51 2,255,753,400 5,774,500 5,774,500 6 ก.พ '51 2,185,952,700 
31 ก.ค '51 2,255,753,400 5,441,500 5,441,500 8 ส.ค '51 2,191,394,200 
30 ม.ค '52 2,255,753,400 5,169,900 5,169,900 5 ก.พ '52 2,196,564,100 
23 เม.ย '52 (3) 2,224,753,400 ลดทนุจดทะเบียน โดย

การตดัหุ้นรองรับ 
ESOP 

 23 เม.ย '52 (3) 2,196,564,100 

31ก.ค '52 2,224,753,400 5,086,500 5,086,500 7 ส.ค '52 2,201,650,600 
30 พ.ย '52 2,224,753,400 5,161,400 5,161,400 4 ธ.ค '52 2,206,812,000 
3 พ.ค '53 (4) 2,206,812,000 ลดทนุจดทะเบียน โดย

การตดัหุ้นรองรับ 
ESOP 

 3 พ.ค '53 (4) 2,206,812,000 

6 พ.ค '53 (5) 2,228,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นรองรับ 

ESOP 

 6 พ.ค '53 (5) 2,206,812,000 

28 ก.พ '54 2,228,812,000 667,700 667,700 7 มี.ค '54 2,207,479,700 
 
3 พ.ค '54 

 
2,250,812,000 

 
เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย

  
3 พ.ค '54 

 
2,207,479,700 
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8.1.2. ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทฯเคยมีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการ
พนกังานและท่ีปรึกษาของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ช่ือหลักทรัพย์(PS-WC) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 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 และพฤศจิกายนของแตล่ะปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือ
สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Control Dilution) 

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

 

ช่ือหลักทรัพย์   (PS-WD) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WD) 

จํานวน 22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -   บาท 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น 15.30  บาท 

อาย ุ 4  ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

การออกหุ้นรองรับ 
ESOP 

31 พ.ค '54 2,250,812,000 947,900 947,900 6 มิ.ย '54 2,208,427,600 
31 ส.ค '54 2,250,812,000 979,600 979,600 8 ก.ย '54 2,209,407,200 
31 ส.ค '55 2,250,812,000 1,275,500 1,275,500 11 ก.ย '55 2,210,682,700 
31 ส.ค '55 2,250,812,000 509,200 509,200 11 ก.ย '55 2,211,191,900 
30 พ.ย '55 2,250,812,000 1,475,000 1,475,000 13 ธ.ค '55 2,212,666,900 
30 พ.ย '55 2,250,812,000 555,100 555,100 13 ธ.ค '55 2,213,222,000 
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือ
สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม
(Control Dilution)  

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

 
8.1.3. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 บริษัทฯมีหุ้นกู้ ท่ียงัไมค่รบไถ่ถอนจํานวนรวม 12,500 ล้านบาทแบง่ออกเป็น 3 ชดุ
รายละเอียดมีดงันี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

(มหาชน) 

ครัง้ที่ 1 /2553 ครบกาํหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 และ

พ.ศ. 2558” 

ครัง้ที่ 2/2553 ครบกาํหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 และ 

พ.ศ. 2558” 

ครัง้ที่ 1/2555 ครบกาํหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2560” 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไมมี่หลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ , นาย
ทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทนชําระเงิน 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย , 
ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย , 
ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 2,500,000,000  บาท 5,000,000,000 บาท 5,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 2,500,000 หน่วย 5,000,000  หน่วย 5,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้  
3 ปี และ 5  ปี นบัจากวนัออก

หุ้นกู้  
3 ปี และ 5  ปี นบัจากวนัออก

หุ้นกู้  
3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี นบัจาก

วนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  24 มิถนุายน  2553 10 พฤศจิกายน 2553 21 กนัยายน 2555 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ชดุท่ี 1: 24 มิถนุายน 2556 ชดุท่ี 1: 10 พฤศจิกายน 2556 ชดุท่ี 1: 21 มีนาคม 2559 

ชดุท่ี 2: 24 มิถนุายน  2558 ชดุท่ี 2: 10 พฤศจิกายน  2558 ชดุท่ี 2 : 21 กนัยายน 2560 

     ชดุท่ี 3: 21 มีนาคม 2559 

      ชดุท่ี 4: 21 กนัยายน 2560 
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8.2 ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ 
ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555  จํานวน 2,250,812,000  บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,250,812,000  หุ้น  มูลค่าตราไ ว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้ 2,213,222,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน  2,213,222,000 หุ้น มลูค่า
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
 
 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

ชดุท่ี 1: 3% ตอ่ปี  
จํานวน 1,500,000,000 บาท 

ชดุท่ี 1 : 3.1 % ตอ่ปี 
จํานวน 3,000,000,000 บาท 

ชดุท่ี 1 : 4.22% ตอ่ปี 
จํานวน 600,000,000 บาท 

ชดุท่ี 2:  3.75% ตอ่ปี 
จํานวน 1,000,000,000 บาท 

ชดุท่ี 2 :  3.75% ตอ่ปี  
จํานวน 2,000,000,000 บาท 

ชดุท่ี 2 :  4.5% ตอ่ปี  
จํานวน 600,000,000 บาท 

    
ชดุท่ี 3  : 4.22% ตอ่ปี 

จํานวน 2,400,000,000 บาท 

    
ชดุท่ี 4 :  4.5% ตอ่ปี  

จํานวน 1,400,000,000 บาท 

การชําระดอกเบีย้ ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ทกุๆ3 (สาม) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตามมลูคา่ท่ีตราไว้

ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายท่ียงัไมไ่ด้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อ่ืนๆ ได้ไมว่่าในเวลาใดๆ 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้  
โดย บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั  (TRIS) 

A เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 A เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 A เม่ือวนัท่ี 14  สงิหาคม  2555 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  มีดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 

1 ครอบครัว วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1,642,746,700 74.22 

2 CHASE NOMINEES LIMITED 28 62,590,900 2.83 

3 บริษัทไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 48,968,464 2.21 

4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,851,900 1.12 

5 กองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว  24,578,000 1.11 

6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 22,298,400 1.01 

7 สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 20,329,300 0.92 

8 ครอบครัว กิจธนามงคลชยั  14,040,000 0.63 

9 GOLDMAN SACHS & CO 11,534,000 0.52 

10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 11,417,900 0.52 

  รวม 10 อันดับแรก 1,883,355,564 85.10 

  จากหุ้นทัง้หมด 2,213,222,000 100.00 

 
8.3 ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ  10  ของทนุชําระแล้วของ
บริษัทฯ 

 
8.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และ เน่ืองจาก สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศ ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง การปฏิบติัตาม
วิธีการบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดย
กําหนดให้บริษัทใหญ่บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทนุจากเดิม
ท่ีกําหนด ให้ใช้วิธีการรับรู้สว่นได้เสียเท่านัน้ ซึง่บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีดงักลา่วตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2550 จึงสง่ผลให้กําไรสทุธิ และกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกบังบการเงินรวมต่างกนั ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนและมีความเข้าใจตรงกนัระหว่างบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 
5/2550 เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2550 ได้มีมติเหน็ชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากว่า

หมายเหต ุ   
(ก) ไม่มีการถือหุน้แทนกลุ่มนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ โดยผูถื้อหุน้สูงสดุ 10 รายแรกรายอืน่ข้างตน้ 
(ข) ครอบครวั วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประกอบดว้ย 1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 2) นางทิพย์สดุา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 3) ด.ญ.ชญัญา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 4) นางรตันา พรมสวสัด์ิ 5)  
นายจําลอง พรมสวสัด์ิ  6) น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 7) นายถาวร วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 8) น.ส อญัชลี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 9) นางพดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์   
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ร้อยละ 30.0 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของ
บริษัทย่อย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนัดงันี ้ ได้แก่ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทยอ่ย สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ย การขยายธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 

 นอกจากนี ้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ 
ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ท่ีได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผล
ท่ีได้รับไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไมมี่หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม  2555 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 
 

9.2 โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบวุ่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  ทัง้นี ้ในการดําเนินกิจการนัน้ 

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ  (ตาม

หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 13  ธันวาคม 2555)   ซึง่มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง มี

จํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 
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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  กรรมการอิสระ 

7. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 

8. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

9. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

10. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

11. นายครรชิต บนุะจินดา (1) กรรมการ 

12. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  กรรมการ 
 หมายเหต ุ  (1) นายครรชิต บนุะจินดา  ลาออกจากกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่12 มีนาคม 2555 

 
 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต  
หรือ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายปิยะ ประยงค์ หรือ นายเมธา  จันทร์แจ่มจรัส หรือ นายเอ็ดเวิร์ด 
โจเซฟ     คเูปอร์ จเูนียร์ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
 
การรวม หรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ 
อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร   ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและ
การบริหารงานประจําไว้อย่างชดัเจน  โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้ นําและเป็นผู้ควบคมุการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 
ช่วยเหลือ แนะนํา สอดส่องดแูลและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีอิสระในการเสนอวาระการประชมุ 
การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความถกูต้อง โปร่งใส 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบับริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ  เช่น  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  การ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หรือ

ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของ บริษัทฯ 

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึง

ประกาศข้อบงัคบั  และ /หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือ

พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

5. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั  และ /หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

6. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร  โดยเลือกจากกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ  พร้อมทัง้กําหนด

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

9. แต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

10. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ และ/หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น  ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

12. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ  มีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา

เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมี

หน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 

3 เดือนตอ่ครัง้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น
การอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ถอดถอน  หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท  นัน้  จะมีกําหนดไว้ในข้อบงัคบั

ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

)2(  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ี

ประชมุ เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ



สว่นท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 9 การจดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) , Form 56-1 ปี  2555 

 

 
สว่นท่ี  2 หน้า  90 

กบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 

นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 

กรรมการอสิระ   
 

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 5 ท่าน  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกําหนดไว้กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและ
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว้ โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

 
1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ  นิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง  พนกังาน หรือ ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร  ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทและบริษัทยอ่ย  

4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่
เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ รับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน 
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รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั  ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่าย
หนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือ ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  
ทัง้นี  ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระ
หนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จดัการ
ของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท   บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท   บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม  หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้ 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านบญัชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ (1) กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ   (1) นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่า
จําเป็นและเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
กําหนดโดยกฎหมายอยา่งโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสําคญัท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท 

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

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย
บริหารท่ีมีตอ่ประเดน็การตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมมี่ข้อจํากดั 

8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

12. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 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 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบัติการอ่ืนตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร  หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทจุริต 
หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 
การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการ
อิสระของบริษัทท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีกําหนด ว่าด้วยคณุสมบติัและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินของบริษัท โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียง 
4.     นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล (1) กรรมการบริหารความเส่ียง 
5.     นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 หมายเหต ุ   (1) นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 
  

  

 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย  แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบริษัท  ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มี
ความเส่ียงท่ีเหลืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้  
 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2549 โดยปัจจบุนั
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบรรษัทภิบาล 
4.  นายครรชิต  บนุะจินดา (1) กรรมการบรรษัทภิบาล 
5.  นายวีระศกัด์ิ  แก้วหนู  กรรมการบรรษัทภิบาล 
6.  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล (2) กรรมการบรรษัทภิบาล 

 หมายเหต ุ  (1) นายครรชิต บนุะจินดา  ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เมือ่วนัที ่12 มีนาคม 2555 

             (2) นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล  ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีดูแล กํากับและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติท่ีสําคญัของบริษัท

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  เสนอแนะ
ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท  ดแูล
ให้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบัติให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  พร้อมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะ
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เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม รวมถึงทบทวนและเสนอประกาศข้อความท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทท่ีออกสูส่าธารณชน  

 
9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมติัจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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  คดัเลือกและเสนอบคุคลให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการท่ีจะแต่งตัง้ใหม่ หรือแต่งตัง้แทนเม่ือครบวาระ หรือ
วา่งลงเน่ืองจากเหตอ่ืุน 

 
นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

อ่ืนๆ  สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  
กรรมการผู้จดัการ  และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล  และประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท  ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยูเ่สมอ 
 

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัท

ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่มีคณุสมบติัตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคมุดแูลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ 

ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 

6 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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  ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหาร 
3.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหาร 
4.    นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 
5. นายวีระศกัด์ิ  แก้วหน ู กรรมการบริหาร 
6.    นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์   กรรมการบริหาร 

 
 
 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.  ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน 

กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ

สภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดย

อาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจ้าง

แรงงาน 

6. กํากบัดแูลและอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ

อนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนมุติั
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รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

การสรรหากรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการ 
 

 
 
9.2.7 คณะผู้บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคณุสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มีจํานวน 8 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นาย ปิยะ  ประยงค์ รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 1 

3.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 2 
4.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 3 
5.    นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู รองกรรมการผู้จดัการ สํานกับริหาร 

6. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง 

7.    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

8. นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนการเงิน 

หมายเหต ุ:  ผูบ้ริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการหรือผูดํ้ารงตําแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผูดํ้ารงตําแหน่งระดบับริหารรายทีสี่ท่กุราย และใหห้มายรวมถึงผูดํ้ารงตําแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชี
และการเงิน ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

 
ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 

1. กรรมการผู้จดัการจะรับผิดชอบดแูลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ

สงสยัวา่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จ้างและการเลิกจ้างพนกังาน
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ของบริษัทฯ ท่ีไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามใน
สญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือ
ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอํานาจอ่ืนๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีสว่นรับผิดชอบ
ในเร่ืองนัน้ ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ
มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
อํานาจนัน้ๆ ได้ 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตท่ี
ชดัเจน 

9.2.8 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้นายไพศาล  รําพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤษภาคม 2551  
 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) 
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2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติั
ตามมติและนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการและติดตามให้
มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัท 

6. ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ  เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานประจําปีของบริษัท  รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจด
ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
  

 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ข้อ 9 การจดัการ Form 56-1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 2555 

 

 
สว่นที่  2 หน้า  100 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ปี 2555 และ 2554 

ชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 6 / 7 6 / 7 - - - - - -       3 / 3 - / 1 
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 7 / 7 7 / 7 - - 8 / 12 9 / 12 1 / 4 4 / 4 3 / 3 1 / 1 
3. ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ  
ดร.ตรึงใจ บรูณะสมภพ 

7 / 7 7 / 7 13 / 13  12 / 12 - - - - - - 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  7 / 7 7 / 7 13 / 13 12 / 12 12 / 12 12 / 12 - - 3 / 3 1 / 1 
5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 6 / 7 7 / 7 13 / 13 12 / 12 - - 4 / 4 4 / 4 - - 
6. นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ  (1) 7 / 7 7 / 7 7 / 7 - - - - - - - 
7. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 7 / 7 7 / 7 - - 12 / 12 10 / 12 4 / 4 4 / 4 - - 
8. นายปิยะ ประยงค์ 7 / 7 6 / 7 - - - - - - - - 
9. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 7 / 7 7 / 7 - - - - - - - - 

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

11. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส   7 / 7 7 / 7 - - - - - - - - 

12. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ 
จเูนียร์  

7 / 7 7 / 7 - - 11 / 12 12 / 12 - - - - 

13.นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล (3)
  - - - - 5 / 5 12/ / 12 2 / 2 2 / 4 - - 

14.นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู  - - - - - - 3 / 4 4 / 4 3 / 3 1 / 1 
 
หมายเหต ุ   (1) นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 
  (2) นายครรชิต บนุะจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล เมือ่วนัที ่12 มีนาคม 2555 
  (3) นายlสมบูรณ์ วศินชชัวาล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการบรรษัทภิบาล เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

  9.3.1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระ  
  
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวันท่ี 27เมษายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  22 ล้านบาท (ปี 2554 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 18 
ล้านบาทและ ปี 2553 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเท่านัน้ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย สําหรับกรรมการท่านอ่ืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนท่ี
จ่ายจริงในปี 2555 เม่ือเทียบกบัท่ีจ่ายในปี 2554  และ  2553 มีดงันี ้  

หน่วย: บาท                             

ช่ือ / ตาํแหน่ง ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

 คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) คา่ตอบแทน โบนสั(1) 
1. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม 
    ประธานกรรมการบริษัท , 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3,804,000 1,371,415.96 3,120,000 

 

523,772 3,140,000 1,200,725 

 5,175,415.96  4,340,725 
2. ศาตราจารย์เกียรติคณุ 
ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ 

    กรรมการบริษัท,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ     

2,246,400 822,849.57 1,747,200 293,312 

 

1,742,400 672,406 

 3,069,249.57  2,414,806 
3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 
    กรรมการบริษัท, 
    กรรมการตรวจสอบ,  ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

2,020,000 731,421.84 1,540,000 
251,410 

 

1,485,000 576,348 

 2,751,421.84  2,061,348 
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หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานคร่ึงปีแรกและ ผลงานคร่ึงปีหลงั ในผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายในเดือนมกราคม ในปีถดัไป ยอดที่
รายงานในปีไดร้วมรายรบัในเดือนมกราคมของปีถดัไปแลว้ 

 

9.3.1.2 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / คา่แรง 8 53,532,844 9 52,044,900 8 40,070,882 

โบนสั(1) 8 21,818,167 9 9,294,369 8 13,624,168 

เงินสะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 1,901,305 9 1,817,393 8 1,410,421 

เงินได้อ่ืนๆ 8 10,682,102 9 9,688,768 8 5,799,666 

รวม 8 87,934,418 9 72,845,430 8 60,905,137 

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

                         ถดัไป  ยอดทีร่ายงานในปีไดร้วมรายรบัในเดือนมกราคมของปีถดัไปแลว้ 

 

 
 

4. นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัด์ิ 
    กรรมการบริษัท,   กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

2,378,100 731,421.84 1,831,600 251,410  1,851,150 576,348 

 3,109,521.84 2,083,010 2,427,498  

5. นายวิสทุธ์ิศรีสพุรรณ 

กรรมการอิสระ 1,500,000 548,566.39 1,500,000 251,410 360,000 88,618 

 2,048,566.39 1,751,410 448,618  

รวม 11,948,500 4,205,675.6 9,738,800 1,571,314 8,578,550 3,114,444 

 16,154,175.6 11,310,114 11,692,994  
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9.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ

อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 3 (PS-WC) จํานวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สทิธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ต่อหุ้นสามญั 1หุ้นและในปี 2554 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 4 (PS-WD) จํานวน 

22,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้ 2 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทําการ

สดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี เว้นแตก่ารใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้

สิทธิได้ภายในวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่บริษัทฯ ได้นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการ1และผู้บริหาร 7 ท่าน 

(ผู้บริหารในท่ีนีห้มายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา 

รวมถงึผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่ง

ในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า)   ได้รับการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิเป็นจํานวนรวม 7,639,700 หน่วย (PS-WC จํานวน   4,181,400 หน่วยและ PS-WD จํานวน 3,458,300 

หน่วย) และในปี  2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สทิธ์ิในใบสําคญัแสดงสทิธิดงันี ้

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร (PS-WC & PS-WD) และมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญในปี 2555 

ช่ือ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้รับ

การจัดสรร(หน่วย) 

ใบสาํคัญที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2555 (หน่วย) 

PS-WC PS-WD PS-WC PS-WD 

1.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 830,100 924,100 - - 

2.  นายปิยะ ประยงค์ 830,100 1,040,300 276,700 260,100 

3.  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 559,200 341,600 186,400 85,400 

4.  นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 626,700 356,200 100,000 - 

5.  นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู 463,800 348,900 - - 

6.  นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - 210,800 - 30,000 

7. นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ 201,000 214,800 67,000 53,700 

รวม 3,510,900 3,436,700 630,100 429,200 

                                                 
ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั แต่เน่ืองจากผูบ้ริหารดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย 
ดงันั้น จึงตอ้งถือว่าเป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 
เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
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 9.4 บุคลากร 

  9.4.1 จาํนวนพนักงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีพนกังาน  ทัง้สิน้จํานวน 2,737 คน ดงันี ้

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สํานกังานกรรมการผู้จดัการ                            454

สํานกัพฒันาธุรกิจ 1                            930 

สํานกัพฒันาธุรกิจ 2                            711 

สํานกัพฒันาธุรกิจ 3                          193 

สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง                            145 

สํานกับริหาร                            304 

รวม                         2,737

 
9.4.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานที่สาํคัญในช่วง 7 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 

-  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ จํานวน     2,619  คน 

-  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้  จํานวน     2,737  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 
การศึกษาบุตร เป็นต้น สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ มี
รายละเอียดดงันี ้
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ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2554 

เงินเดือนรวม 973,035,273 787,634,054 

เงินรางวลัพิเศษ(1) 391,850,770 132,747,485 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 28,891,866 20,994,975 

เงินสมทบประกนัสงัคม 15,501,715 21,413,820 

คา่ลว่งเวลา 50,687,914 70,583,278 

คา่ตอบแทนอ่ืน 244,534,976 145,689,764 
รวม 1,704,502,514 1,179,063,376 

หมายเหต ุ         (1)บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลงัจ่าย 31 มกราคม ในปีถดัไป ยอดเงิน  
                           รางวลัพิเศษ ทีป่รากฏในแต่ละปี ไดร้วมโบนสัทีจ่่ายในปีถดัไปไวแ้ลว้ 

 

9.5.2 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 

  นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543ตาม
พระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานเข้ากองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละ
ราย 

 
9.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

  
บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ (Competency Development) เพ่ือให้

พร้อมท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบรูณ์ ครบถ้วน และยงัมีแนวทางการพฒันาเพ่ือการวางแผนการเติบโต 
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Management) อีกด้วย 
 

ดงันัน้ ในการวางแผนการพฒันาพนกังาน จงึมีกระบวนการในการกําหนดหลกัสตูรการอบรมสําหรับพนกังานท่ี
มีความชดัเจนและเหมาะสม ซึง่ครอบคลมุในทกุๆ สว่นงาน โดยหน่วยงาน Employee Development ได้วิเคราะห์ความ
จําเป็นในการฝึกอบรมมาจากหลายส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งได้วิเคราะห์มาจากภารกิจงานของแต่ละตําแหน่ง (Job Profile) 
เน่ืองจากแต่ละตําแหน่งจะมีบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบแตกต่างกนัไป ดงันัน้ การฝึกอบรมจึงต้องมีความแตกต่างไป
ตามภารกิจงาน  
 

เม่ือได้มีการกําหนดภารกิจงานของแตล่ะตําแหน่ง (Job Profile) ท่ีชดัเจนแล้ว จะมีการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา และ
กําหนดความสามารถหลกัท่ีจําเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบติังาน (Functional Competency) อนัประกอบด้วย ทกัษะ (Skill) 
ความรู้ (Knowledge) และคณุลกัษณะ (Attribute) หลงัจากนัน้ พนกังานทกุคนจะได้รับการประเมินระดบัความสามารถ
ในปัจจบุนั (Competency Assessment) จํานวน 2 ครัง้ต่อปี ซึง่จะสามารถวางแผนการพฒันาให้มีความเหมาะสมตาม
ความจําเป็นของตําแหน่งงานเป็นรายบคุคล 
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สําหรับวิธีการพฒันานัน้ จะประกอบไปด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึง่เหมาะสมกบัความจําเป็นในการพฒันาใน

แต่ละด้าน เช่น แผนการฝึกอบรมประจําปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรม มีทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีหน้างานจริง 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการสร้างวฒันธรรมการโค้ชงาน (Coaching) โดยหวัหน้างาน อย่างเป็นระบบ และมีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีเป็นนโยบายชดัเจน ขณะท่ีมีความยืดหยุ่นให้หวัหน้างานปรับใช้ให้เหมาะสมกบัพนกังาน และสถานการณ์ไป
พร้อมกนั ซึง่ทัง้หมดนี ้เอือ้ให้หวัหน้างาน และพนกังานสามารถวางแผนเพ่ือรับการพฒันาร่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม 
 
 พฒันาระบบ Learning Management System กบั SAP เพ่ือให้พนกังาน และหวัหน้างาน สามารถท่ีจะบริหาร 

หรือวางแผนการพฒันาของตนเองและทีมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกบัความจําเป็นในการพฒันา
รายบคุคล  

 พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน และการเช่ือมโยงไปสู่การจดัสรรผลตอบแทน (Long 
Term Benefit / Shot Term Benefit) อยา่งเป็นธรรม  

 พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม โดยจดักลุม่เพ่ือให้มีความชดัเจน และเหมาะสมกบัทกุสว่นงาน 
 การพฒันาผู้ รับเหมา (Sub-Contractor) เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการทํางาน รวมถึงจดัหลกัสตูรอบรมให้แก่คู่ค้า 

(Vendor) ทางด้านการวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการทางธุรกิจ 
 จดัหลกัสตูรการอบรมพฒันาสําหรับพนกังานทกุระดบัได้แก่ ระดบั Individual Contributor ระดบั Supervisor  

ระดบั Manager และระดบั Executive โดยพนกังานทกุคนมีสิทธ์ิในการพิจารณาสมคัรเข้ารับการอบรมท่ีตรงกบั
ความจําเป็นในการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 

 พฒันา และปรับปรุง Competency Model ให้สอดคล้องกบัทิศทาง และสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือนํามาสูก่ารพฒันาพนกังาน ท่ีสนบัสนนุตอ่เป้าหมายขององค์กร 

 จดักิจกรรม Career Day และ Career Roadshow เพ่ือให้พนกังาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเส้นทางอาชีพของ
ตนเอง ตลอดจนองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีทําให้พนกังานสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้อยา่งชดัเจน 

 
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรในทกุสายอาชีพตามความจําเป็นในการปฏิบติังาน รวมถึง
การเตรียมความพร้อมในการทํางานของพนกังานใหม ่และผู้ ท่ีได้รับการเล่ือนตําแหน่ง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บคุลากรสามารถ
ใช้ศักยภาพในการทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพไปยังลูกค้าทัง้ลูกค้าภายในและ
ภายนอก อีกทัง้ความรู้และทกัษะท่ีพนกังานได้รับนัน้ก็ยงัเป็นความรู้ท่ีติดตวัไปกบัพนกังาน ซึง่สามารถนําไปต่อยอดในการ
ทํางานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยหลกัสตูรท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้สําหรับพนกังานทกุคน 
แบง่ออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานการปฏิบติังาน 
2. หมวดวิชาการปฏิบติัการด้านธุรกิจ 
3. หมวดวิชาการปฏิบติัการด้านการก่อสร้าง 
4. หมวดวิชาการปฏิบติังานสนบัสนนุ 
5. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภยั 
6. หมวดวิชาพฒันาทกัษะการบริหารงาน 
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7. หมวดวิชาทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
8. หมวดวิชารับรองความสามารถพนกังานปฏิบติัการ Precast 
9. หมวดวิชารับรองความสามารถผู้ รับเหมางานก่อสร้างระบบ REM 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานตัง้แตแ่รกเข้าทํางาน โดยการจดัทํา 

Training Passport (Green Card) เพ่ือให้พนกังานใหมไ่ด้ทราบแผนการพฒันาท่ีตรงกบัตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองเป็นรายบคุคลตัง้แตว่นัแรกของการเร่ิมงาน 
 

ในปี 2555 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวน 24 ล้านบาท โดยฝ่ายพฒันา
พนกังานได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) รวมทัง้สง่พนกังานไปฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก (Public 
Training) จํานวน 318 หลกัสตูร เฉล่ียเดือนละ 53 รุ่น (รวมทัง้ปี 630 รุ่น) ซึง่ครอบคลุมพนกังานทกุสายอาชีพโดย
พนกังานมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉล่ีย 87.80 % 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2555 

จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย (ชม./คน/ปี) 19 

จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ียจาํแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 

เพศหญิง 20  

เพศชาย 18 

จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ียจาํแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี) 

ระดบัปฏิบติัการ 15 

ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น 29 

ผู้บงัคบับญัชาระดบักลาง 41 

ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู 19 
 

ทัง้นีจํ้านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังานต่อคนในปี 2555เพิ่มขึน้เป็น 19 ชัว่โมง ต่อคน คิดเป็น 260.27%
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ีมีจํานวนอบรมชัว่โมงเฉล่ีย 7.3 ชัว่โมง  

 
การประเมนิผลพนักงาน 

บริษัทฯ ได้นําการบริหารเส้นทางอาชีพ (Career Management) มาใช้เป็นระบบขบัเคล่ือนการพฒันารูปแบบ
หนึ่งท่ีมีประสิทธิผลอย่างย่ิง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีแนวทางการเติบโตใน 2 ลกัษณะคือ สายบริหารจัดการ 
(Management Path) และ สายผู้ ชํานาญการ (Expertise Path) โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือช่วยพนกังานใน
การเลือกเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพท่ีเหมาะสม เช่น Harrison Inner view หรือ DISC เป็นต้น 
 

บริษัทฯ  ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้พนกังานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ โดยการจดัเตรียมเส้นทางการ
เติบโต (Career Path) ให้กบัพนกังานทกุตําแหน่ง รวมถึงการให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ือการวางแผนสายอาชีพ (Career 
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Planning) และพนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูนีไ้ด้โดยผ่านช่องทาง Pruksa Intranet ซึง่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้มี
การส่ือสาร เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ และความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Career Day, Career Road-show รวมถึง
การส่ือสารผ่านหวัหน้างานโดยตรงของพนักงาน เพ่ือสามารถ ส่ือสาร ถ่ายทอด ให้กบัพนกังานในสงักดั ได้เข้าใจอย่าง
ชดัเจน เพ่ือการวางแผนเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 

 
นอกจากนีย้ังมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ มีประสทิธิผลและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายสงูสดุของบริษัทฯ ท่ีมุ่งสร้างความพงึพอใจ และ
ความประทบัใจให้แก่ลกูค้า  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําหลกัการของ Balanced Scorecard มาประยกุต์ใช้ในการตัง้เป้าหมาย เพ่ือ
สร้างสมดลุในการบริหาร ทัง้ในด้านการเงิน ความพงึพอใจลกูค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพฒันาพนกังาน และการ
สร้างนวตักรรมทัง้สินค้า บริการ และนวตักรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถกูกระจายไปยงัพนกังานระดบั
ต่างๆ ทัว่ทัง้องค์กรโดยกลไกของการกําหนดตวัชีว้ดั (KPI) และการตัง้เป้าหมายย่อยในระดบัฝ่าย ไปถึงระดบัรายบุคคล 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้หวัหน้างานดําเนินการพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ เพ่ือพฒันาผลงานในปัจจบุนั และ
เพ่ือการเติบโตของพนกังานในอนาคต  ทัง้ด้วยวิธีการสอนงาน (Coaching) และการฝึกอบรมพนกังาน 

 
ด้านการจูงใจพนักงาน บริษัทฯ พัฒนาระบบประเมินผลงาน โดยเน้นการประเมินความสําเร็จตามตัวชีว้ัด

ผลงานหลกั (KPI) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหาร และจดัให้มีการประเมินผลงานทกุๆ 6 เดือนเพ่ือสามารถนํา
ข้อมูลผลงานมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุงการทํางานได้ทันท่วงที นอกจากนีบ้ริษัทฯยังจัดสรร
ค่าตอบแทนจงูใจตามผลงาน (Bonus) ปีละ 2 ครัง้ภายหลงัการประเมินผล โดยหลกัการจดัสรรมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบ
แทนความสําเร็จทัง้ในระดบัหน่วยงาน และความสําเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบคุคล เพ่ือจงูใจพนกังานให้
มีความทุม่เทในการปฏิบติังาน และปรับปรุงผลการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
 
การรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถงึข้อมูลของพนักงาน 

“ทกุเร่ืองราว บอกเลา่ได้ท่ีหมายเลข 2999 HR FOR YOU บริการด้วยใจ” เป็นสโลแกนท่ีหน่วยงาน Employee 

Relation ใช้ในการส่ือสารกบัพนกังาน และพร้อมท่ีจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนําพนกังานในเร่ืองตา่งๆ 
 

นอกจากนัน้แล้วพนกังานทกุคนสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีจําเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึง่เป็นเว็บไซต์
ภายในของบริษัทฯ ท่ีรวบรวมข้อมลูข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มท่ีจําเป็น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบติัของ
พนกังาน 
 

Pruksa Newspaper เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีผู้บริหารและพนกังานจะได้รับรู้ข่าวสารตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน
โดยตรง และข่าวสารท่ีเก่ียวกบัองค์กร โดยมีการส่งอีเมลถึงผู้บริหารและพนกังานทกุวนั วนัละ 2 ฉบบั เช้า – บ่าย เพ่ือ
ไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานพลาดข่าวสารท่ีสําคญั 
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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 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบ  จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินยั
เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและ
ดําเนินคดีในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฏหมาย 

9.7 หลักการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

บริษัท ฯ  ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate 
Governance) เพ่ือสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีดี บริษัท ฯ มีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งย่ิงวา่ กระบวนการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะช่วยสง่เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหวัใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีสําคญัย่ิง
อยา่งหนึง่ โดยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบง่เป็น 7 หมวด ได้แก่  

1) คณะกรรมการบริษัท  
2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
3) การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  
4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  
5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
6) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 

ทัง้นีไ้ด้มีการส่ือสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ฯ รับทราบถงึหลกัการดงักลา่ว
และถือปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ได้เปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบริษัท ฯ  (www.pruksa.com) 
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1) คณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนและต่อสงัคม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลการ
บริหารงานของบริษัท ฯ  เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารบริษัท ฯ ได้มุ่งมัน่สูก่ารดําเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึง
สภาวะของความเส่ียง 

 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555) มีจํานวน 11 ท่าน เป็นชาย 9 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่ในช่วง
อาย ุ30 - 50 ปี จํานวน 4 ทา่น  และช่วงอายมุากกวา่ 50 ปี จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 5 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 วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 
 

1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมี
เวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษัท ฯ ได้ 
 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั
กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบติัและขอบเขตการ
ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความขดัแย้ง
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 
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จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกันของกรรมการ 

บริษัทเห็นว่า กรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการท่ี
ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษัท ก็ย่อมจะต้อง
เคารพสทิธิของผู้ 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 
ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ     จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ 
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีและปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั รวมทัง้มีการปรึกษาหารือ
กบัผู้สอบบญัชีภายนอกเป็นประจํา 
 

1.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริษัท ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเส่ียงท่ี
เหลืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ 

1.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบการสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการท่ีจะแต่งตัง้ใหม่  หรือแต่งตัง้แทนเม่ือครบวาระ หรือ
วา่งลงเน่ืองจากเหตอ่ืุน 
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นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
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 ก็จะไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 
 

1.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ฯ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจูงใจพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้  ซึ่ง
แบ่งเป็นสองสว่น คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอคา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะ
เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 

 

1.8 การอบรมและการพัฒนาความรู้กรรมการ  

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 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 
Audit Committee Program (ACP) จํานวน 3 ท่าน   Role of the Compensation Committee จํานวน 2 ท่าน 
Successful Formulation & Execution of Strategy จํานวน 1 ท่านและFinance for Non-Finance Directors จํานวน 1 
ทา่น จากคณะกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 
 
 

1.9 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึงประเด็นสําคญัท่ีคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ 
ให้แก่บริษัทได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จดุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบติังานนีเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถงึนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 
 

1.10 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดัการตอ่ไป  
 

1.11 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษัท หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ โดยในปี 2555 ได้มีการประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ เม่ือ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 
 

2) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในการ
มอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้
ถือหุ้น สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ สทิธิในการออกเสียงแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น  
 

2.1.1 การกาํหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่จะจดัขึน้ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีงบดลุประจําปี บริษัทฯ 
จะกําหนดวนั 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 ้แตล่ะเร่ืองมีการระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้มีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 

บริษัทฯ จะประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกนั 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 
 

ในการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรนําเอกสารท่ีใช้แสดงตวัเพ่ือเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจําตวัประชาชน 
หรือหนงัสือเดินทาง 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 คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผู้สอบบญัชีภายนอก 
หรือตวัแทนจะเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

2.1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคดิเหน็ การลงมตแิละการบันทกึ
รายงานการประชุม 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุและระหว่าง

การประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสม ซึง่การออกเสียงลงคะแนนบริษัท ฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ มีการ
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บนัทกึมติท่ีประชมุโดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในรายงานการประชมุ และมีการบนัทกึคําถาม คําชีแ้จง และความคิดเหน็ของท่ีประชมุไว้อยา่งละเอียดด้วย 
 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด ห้ามออกเสียงในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออก
เสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 
 
 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  
 

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัท ฯ โดยจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ี
ประชมุ ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัท ฯ มีกําไรและไมมี่ยอดขาดทนุ
สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 
 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ บริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ 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 ถือหุ้นทุกราย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการ
ปฏิบติัและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 

กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคล พร้อมข้อมลูประกอบการ
พิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 
ลว่งหน้าก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณา
เห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ เป็นการ
ลว่งหน้าตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2555 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 
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3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น  

3.2.1 การกาํหนดวาระการประชุม 

ก่อนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาถงึความเหมาะสมในการบรรจวุาระ
ดงักลา่วในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุตอ่ไป 
 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมายงับริษัท ฯ  เป็นการลว่งหน้าตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555 จนถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 โดยได้
ประกาศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (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 website 
ของบริษัทฯ www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ / ประชมุผู้ ถือหุ้น) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 
  

3.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการ
แจ้งแนวทางดงักลา่วให้พนกังานในองค์กรถือปฏิบติั และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีถือครองหลกัทรัพย์ 
ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กรรมการเป็นประจํา 
 
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ  เคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ    
บริษัท ฯ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร 
ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ  ตามบทบาทและหน้าท่ี ทัง้นี ้ เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและ
ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้
ถือหุ้น โดยคํานงึถงึการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้การดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทฯ   บริษัทฯ จึง
ได้มุ่งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมตลอดจนปฏิบติัต่อ
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พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณา
บนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ฯ   
 

บริษัทฯ  ถือปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัไมคํ่านงึถงึ เพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเช่ือ 
  

บริษัทฯ  มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอและยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  
 

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์ และ
บริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธ์ภาพท่ีดี จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

สนิค้าและบริการ 
ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจงัเปิดเผย
ข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง 

 
 

การรักษาข้อมูลของลูกค้า 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือ
จากผู้ มีอํานาจของกลุ่มบริษัท ฯ  ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบท
บงัคบัของกฎหมาย 

คู่แข่ง : บริษัท ฯ สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาดหรือ
กําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัท ฯ เท่านัน้และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึง่
ข้อมลูของคูแ่ข่งขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จริยธรรม 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้: การดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าใดๆ ต้องไม่นํามาซึง่ความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท ฯ หรือขดั
ต่อกฎหมายใดๆ มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า การคดัเลือกคู่ค้าต้อง
ทําอยา่งยติุธรรม ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ถือวา่คูค้่าเป็นปัจจยัสําคญัในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กบัลกูค้า 
 

บริษัท ฯ  ยึดมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นสําคญัในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ 
และการดแูลหลกัประกนั 
 

สังคม  :  บริษัทฯ มุง่ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน จึงให้ความสําคญัในด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม อยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัวา่ องค์กรจะเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน ต้อง

ประกอบด้วยวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ควบคูก่บัการมีคณุธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน ด้วยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือเป็นกรอบใน

การปฏิบติังานด้านตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบติั เพ่ือให้มีการดําเนินการด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมตลอดทกุกระบวนการ (Process) และทัว่ทัง้องค์กร 

บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูน่อกกระบวนการ เพ่ือร่วมสร้างความยัง่ยืน

ให้กบัสงัคม ผา่นนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน ด้านสงัคมและ
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สิง่แวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม และด้านการช่วยเหลือเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉินและสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาส 

(รายละเอียดตามเนือ้หา ในหมวดความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม) 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการใหม่ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมากขึน้ อาทิ ในด้านสงัคมและ

สิง่แวดล้อม จดังานเสวนา “Sustainability Community 2012: อยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์ เพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน”  เพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง การบริหารโครงการหมูบ้่านจดัสรร การบริหารชมุชน และความรู้เบือ้งต้นของข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้บริโภค  จดัโครงการ "รวมแรงไทย รักษานํา้ใสทกุคคูลอง" เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนในการดแูลคู

คลอง และโครงการ “แนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ISO 26000”  เพ่ือสง่เสริมการ

รับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 ให้กบับริษัทคูค้่า เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันายกระดบัมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการ

จดัทํารายงานผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ของ Global Reporting 

Initiative (GRI version 3.1) เพ่ือให้การรายงานครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพ่ือสนบัสนนุการ

พฒันาท่ียัง่ยืนได้อยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน 

ผลของการดําเนินด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Asian CSR Award 

2012” ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใสใ่จในด้านความรับผิดชอบตอ่ผลติภณัฑ์และสทิธิของผู้บริโภค ให้ความสําคญัในด้านการ

พฒันาปรับปรุงการสร้างบ้านให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลัอนัทรง

เกียรติในปี 2555 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไมใ่ช่การเงินอยา่งครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อยา่งสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ  และส่ือมวลชนตา่งๆ 
 

บริษัทฯ  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนประสานงานระหวา่งบริษัท ฯ  กบัผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ  ให้ความสําคญัและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ 
อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทัว่ถึง เพียงพอและทนัเวลา โดยการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศได้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหวา่งบริษัท ฯ  กบัผู้
ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงาน
สารสนเทศตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วและข้อมลู
ในรูปแบบตา่งๆ ของบริษัท ฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางเวบ็ไซต์ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(Investor Relations) 
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นอกจากนี ้ ในปี 2555  ท่ีผ่านมา ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

 เผยแพร่ข่าวสารเป็นรายปีและรายไตรมาส เช่น งบการเงิน รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ ข้อมลู
ประจําปี (Form 56-1) แจ้งประชมุผู้ ถือหุ้น มติ - 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 2555  มี Company Visit  85  ครัง้ และมี Conference Call 7
ครัง้ เย่ียมโรงงานและบ้านเปิดขาย รวม 5 ครัง้ 

 นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูป (Precast 
Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ท่ีทนัสมยั
ท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์ และ
คอนโดมิเนียม  

 ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ตามคําเชิญของบริษัท ฯ  หลกัทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้
ข้อมลู ตอบข้อซกัถาม รวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจ ของผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ
สถาบนั โดยทัง้ปี 2555  มี Roadshow ในประเทศ 7 ครัง้ และมี ตา่งประเทศ   6  ครัง้ 

 เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์  เช่น TNN  
 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือจะได้

นํามาพฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท ฯ    

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบั
บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com  หมายเลขโทรศพัท์ 
(66) 2298 0101 ตอ่ 1863 หรือแฟกซ์ 02 – 298-0788 
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6) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ฯ  จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  
 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 
บริษัท ฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและ

ให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ 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 ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกํากบัดแูลเก่ียวกบั
ความเส่ียงท่ีสําคญั 
 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 

บริษัท ฯ  มีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีมาตรฐานความประพฤติ เป็น
แนวทางเดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัท ฯ  จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม ความ
ซ่ือสตัย์ ในวิถีทางท่ีสร้างสรรค์เทา่เทียมกนั โดยครอบคลมุถงึความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม การต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ การต่อต้านการให้สินบน การเก่ียวข้องกับการเมือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด การเคารพ
กฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน โดยพนกังานทุกคนจะได้รับคู่มือการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดยกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และศรัทธามาตัง้แตปี่ 2549 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2553 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนมุติั
การปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือให้ครอบคลมุแนวปฏิบติัต่างๆ ให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึน้  เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคณุธรรมและจริยธรรม
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เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์) อีกด้วย 

นอกจากนี ้  บริษัทฯ จดัทําวีดีทศัน์ (VDO) เพ่ือเผยแพร่และสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทัง้จัดให้มีการฉายให้
พนกังานใหม่รับทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี
ความเหมาะสมอยูเ่สมอด้วย 
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10. การควบคุมภายใน 

 10.1 การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน โดยจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกบัระดบัความเส่ียง และสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ของการปฏิบติังาน 
 
  ทัง้นีก้ารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในทกุไตรมาส มีการกําหนดวาระให้คณะกรรมการตรวจสอบแสดง
ความเหน็ตอ่การควบคมุภายในของบริษัทฯ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายจดัการ เพ่ือให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุง
ระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสม เพียงพอ 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานในเร่ืองนี ้ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ได้จดัให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปตามท่ี

บริษัทฯ มุง่หวงั รวมถงึการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และชีว้ดัผลได้โดยผา่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน  มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยให้

ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ฝ่ายจดัการได้ให้ความสําคญัตอ่ความซ่ือสตัย์ สจุริต และ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เพ่ือ

เป็นหลกัปฏิบติัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตัง้แตปี่ 2549 เป็นต้นมา โดยจดัช่องทางการส่ือสารเผยแพร่ผา่น

รายงานประจําปีของบริษัทฯ คูมื่อจรรยาบรรณ และทางเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) ตอ่มาในปี 2553 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการขยายตวัของ

ธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ ให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลท่ีดีของกิจการ  
 

การประเมนิความเส่ียง 

  บริษัท ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบ และ
แนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท ฯ และผู้บริหารได้ให้
ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียง และระบบป้องกนั เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ   ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการเชิญ
ตวัแทนจากสายการปฏิบติังานแตล่ะสายงาน มานําเสนอสิง่ท่ีได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับฟังถงึปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบติั ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้นีใ้นปี 2554 และปี 2555 ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้สิน้ปีละ 12 ครัง้ 
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และเม่ือปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูร Enterprise Risk Management (ERM) สําหรับผู้บริหารสงู และหลกัสตูร 
Enterprise Risk Management (ERM) สําหรับผู้บริหารกลาง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ในการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีตอ่ธุรกิจ รวมถงึหลกัการจดัการและบริหารความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต  

กจิกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคมุ โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 
และดชันีวดัความสําเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ มีการ
แบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เพ่ือตรวจสอบซึง่กนัและกนั  บริษัทฯ มีคูมื่อการปฏิบติังาน ซึง่ใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสทิธิภาพ ป้องกนั และลดความเส่ียงตอ่ความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานตา่งๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีระเบียบการกระจายอํานาจของ
บริษัทฯ เพ่ือใช้ในการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุติัในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด
ความคลอ่งตวั และชดัเจนในการปฏิบติังาน นอกจากนีเ้พ่ือให้มีการปฏิบติัอยา่งถกูต้อง และสอดคล้องกบักฎระเบียบ
บริษัทฯ   มีการกําหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีมาตรการท่ี
รัดกมุ เหมาะสม  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการถ่ายเท
ผลประโยชน์  เช่น ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุติัโดยผู้ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูการทํา
ธุรกรรมดงักลา่วตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตาม
มาตรฐานการบญัชี 

 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษัทฯ  มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอยา่งต่อเน่ือง  โดยจดัให้มีระบบข้อมลู และช่องทาง
การส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล คือครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา เพียง
พอท่ีจะใช้ในการตดัสนิใจ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอ่ืน ระบบด้านการส่ือสารภายในนัน้ บริษัทฯ ได้ให้
ข้อมลูข่าวสารท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานท่ีเพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์ โดยพนกังานทกุคนได้รับข้อมลูข่าวสารผา่น
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการส่ือสารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการติดตอ่ส่ือสารท่ีมี
การให้ข้อมลูข่าวสาร ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทัง้จดัสง่รายงานการดําเนินงานให้สถาบนั
ตา่งๆ ตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตามกําหนดเวลาอย่างมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทฯ มีระบบควบคมุการรับสง่ หรือนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบ มีการแบง่แยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ และอํานาจของบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ได้กําหนดสทิธิในการเข้าถงึข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเทา่นัน้ 
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การตดิตามประเมนิผล 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยผู้บริหารในแตล่ะสายงานได้เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกบัเป้าหมายท่ีกําหนดอยา่งสม่ําเสมอ  เพ่ือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมได้อยา่งทนัทว่งที ทัง้นี ้
คณะกรรมการได้รับทราบ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวา่ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส  

10.2 การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบท

กําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วนั ก่อนและ 1 
วนัหลงัจากงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน
วา่ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทาง
วินยัเพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้าง
และดําเนินคดีในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมาย   
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11. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัตามแตเ่หน็สมควร โดยจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ จะ
กําหนดกรอบของรายการดงักลา่วให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะนําเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักลา่ว เพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการทํารายการดงักลา่วตาม
กรอบท่ีกําหนดตอ่ไป 

 อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถกูนําไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่ว
จะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แตเ่ป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได้
คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

11.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนั กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

บุคคลที่
เก่ียวข้อง 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2555 

ณ 31 ธ.ค.  

2554 
ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1 

นายทองมา 

วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

 

 

 

กรรมการบริษัท

ฯ และผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

 

 

บริษัทฯเช่าพืน้ท่ีใน

อาคาร หลกัส่ีพลาซา่ 

ชัน้ 10 ซึง่เป็น

กรรมสทิธ์ิ ของ 

นายทองมา  

วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

 

3.2 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

สญัญาเช่าและบริการ พืน้ท่ี 425.68 

ตารางเมตร ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 – 

30 กนัยายน 2556 ในอตัราเดือนละ 

268,148 บาท 

สรุป - โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการ
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เพ่ือใช้เป็นศนูย์

ฝึกอบรมสว่นกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงักลา่วเป็นอตัราคา่เช่าและ

คา่บริการท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

และในเง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่งจากท่ี

บริษัทฯ เข้าทํากบับคุคลภายนอก 

โดยเทียบกบัอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีและ

คา่บริการท่ีบริษัทฯ เช่ากบัผู้ ให้เช่า

รายอ่ืน  

 
11.2 ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีได้มีการเปิดเผยข้างต้นและมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นรายการอนัเป็นปกติธุรกิจ และมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจมี
ความขดัแย้งแตอ่ยา่งใด 
 

11.3 มาตรการ หรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้

สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

จําเป็นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วจะถกูนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออก

เสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
12.1  งบการเงนิ 

 
12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัท่ีรายงาน   สําหรับปีสิน้สดุ 
นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 3731 16 ก.พ. 2554 31 ธ.ค. 2553 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2554 
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 22 ก.พ. 2556 31 ธ.ค. 2555 
  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 
จากรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั) ซึง่ได้ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555  มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

  
 
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  
 
 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2553 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2554 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2555 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                                                                      
(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

 จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

สนิทรัพย์             

สนิทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,439,382          4.22  837,375          1.99  715,679          1.63  

เงินลงทนุชัว่คราว 190,639          0.56  1,193,142          2.84  850,301          1.94  

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 27,922,719        81.91  36,159,787        86.13  37,817,666        86.30  

เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน  1,132,015          3.32  184,980          0.44  804,561          1.84  

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้า 425,205          1.25  383,900          0.91  521,335          1.19  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 248,151          0.73  156,929          0.37  279,569          0.64  

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 31,358,110      91.98  38,916,113      92.70  40,989,112      93.54  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 127,830          0.37  127,830          0.30  127,830          0.29  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,159,381          6.33  2,468,582          5.88  2,219,887          5.07  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 123,230          0.36  172,695          0.41  187,012          0.43  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 204,628          0.60  156,352          0.37  182,123          0.42  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 118,004          0.35  140,729          0.34  114,955          0.26  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,733,072       8.02  3,066,187       7.30  2,831,807       6.46  

รวมสนิทรัพย์ 34,091,182    100.00  41,982,300    100.00  43,820,918    100.00  
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

 จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,500,851        10.27 5,988,092        14.26 1,528,754          3.49 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 1,424,940          4.18 1,083,327          2.58 1,527,042          3.48 

เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน 1,571,958          4.61 395,897          0.94 468,096          1.07 

เงินกู้ ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 500,010          1.47 1,838,410          4.38 3,229,560          7.37 

หุ้นกู้ ระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - -         1,500,000          3.57         4,500,000        10.27 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,085          0.01                6,963          0.02              10,023          0.02 

เงินมดัจําจากลกูค้า 1,228,076          3.60         1,603,957          3.82         1,968,499          4.49 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 330,306          0.97            363,869          0.87            527,028          1.20 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,111,591          3.26         1,046,061          2.49         1,522,322          3.47 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 9,670,815      28.37 13,826,575      32.93 15,281,324      34.87 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน       

เงินกู้ ยืมระยะยาว 100,030          0.29 3,461,620          8.25 250,020          0.57 

หุ้นกู้ ระยะยาว 9,000,000        26.40 7,500,000        17.86 8,000,000        18.26 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,787          0.02 11,676          0.03 8,142          0.02 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 50,338          0.15 75,695          0.18 93,752          0.21 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ - - 110,389          0.26 105,895          0.24 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 9,157,155      26.86 11,159,379      26.58 8,457,809      19.30 

รวมหนีส้นิ 18,827,970      55.23     24,985,955      59.52     23,739,133      54.17 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
                                                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

 จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน   ร้อยละ  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น *             

ทนุเรือนหุ้น              

ทนุจดทะเบียน  2,228,812 
   

6.54  2,250,812 
   

5.36  2,250,812 
        

5.14  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว       2,206,812  
   

6.47  
   

2,209,407  
   

5.26  
   

2,213,222  
        

5.05  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั       1,361,595  
   

3.99  
   

1,396,241  
   

3.33  
   

1,451,559  
        

3.31  

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั - - 
   

17,193   0.04 

กําไรสะสม             

   จดัสรรแล้ว             

   ทนุสํารองตามกฎหมาย          225,575  
   

0.66  
   

225,575  
   

0.54  
   

225,575  
        

0.51  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร     11,502,725  
   

33.74  
   

13,233,802  
   

31.52  
   

16,248,182  
      

37.08  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผ้ถือหุ้น          (33,496) 
   

(0.10) 
   

(69,184) 
   

(0.16) 
   

(74,300) 
   

(0.17) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท    15,263,212  
  

44.77  
  

16,995,841      40.48  
  

20,081,431  
  

45.83  

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ                    -    
         
-    

   
504              -   

   
354  

         
-    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น     15,263,212  
  

44.77  
  

16,996,345      40.48  
  

20,081,785  
  

45.83  

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    34,091,182  
  

100.00  
  

41,982,300  
  

100.00  
  

43,820,918  
  

100.00  
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
   

23,307,115       99.57  
   

23,262,985  
   

99.32  
   

27,023,451  
   

99.57  

รายได้อ่ืน 
   

99,849         0.43  
   

159,330  
   

0.68  
   

117,285  
   

0.43  

รวมรายได้ 

   
23,406,964     100.00  

   
23,422,315  

   
100.00  

   
27,140,736  

   
100.00  

ค่าใช้จ่าย           

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 
   

14,560,829       62.21  
   

14,724,494  
   

62.87  
   

17,890,440  
   

65.92  

คา่ใช้จ่ายในการขาย 
   

2,034,033         8.69  
   

2,178,243  
   

9.30  
   

1,950,036  
   

7.18  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
   

2,208,767         9.44  
   

2,475,901  
   

10.57  
   

1,974,695  
   

7.28  

ต้นทนุทางการเงิน 
   

67,088         0.29  
   

137,438  
   

0.59  
   

304,676  
   

1.12  

รวมค่าใช้จ่าย 

   
18,870,717       80.62  

   
19,516,075  

   
83.32  

   
22,119,847  

   
81.50  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 
   

4,536,247       19.38  
   

3,906,239  
   

16.68  
   

5,020,889  
   

18.50  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   

(1,048,100) 
   

(4.48) 
   

(1,071,424) 
   

(4.57) 
   

(1,122,896) 
   

(4.14) 

กาํไรสาํหรับปี 
  

3,488,147      14.90  
  

2,834,816  
  

12.10  
  

3,897,994  
  

14.36  
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

จาํนวน     จาํนวน     จาํนวน     

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงาน             

   ตา่งประเทศ (33,886)   (36,353)   (4,723)   

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของ             

   เงินลงทนุเผ่ือขาย (181)   664    (393)   

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี-สทุธิจากภาษี (34,067)   (35,688)   (5,116)   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 3,454,080    2,799,127    3,892,878    

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31  ธันวาคม 

2553 2554 2555 

จาํนวน     จาํนวน     จาํนวน     

ส่วนของกาํไรที่เป็นของ             

  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
   

3,488,147    
   

2,834,816    
   

3,898,143    

  ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
              
-      

   
(1)   

   
(150)   

กาํไรสาํหรับปี 
  

3,488,147    
  

2,834,816    
  

3,897,994    

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.58   1.28   1.76   

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.58   1.28   1.76   
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

กําไรสทุธิ       3,488,147        2,834,816        3,897,994  

รายการปรับปรุง       

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา          133,931           171,836         (348,482) 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (กลบัรายการ)            (5,148)              9,985                    -   

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน                   -              12,200             22,939  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย          246,250           339,267           368,019  

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์            (3,915)            (1,697)               (152) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน          (33,886)          (57,322)            (2,470) 

ผลประโยชน์พนกังาน              9,338             25,357             18,057  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                   -                     -              20,572  

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ                   -              96,294             (4,494) 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว                   -                     -            (19,903) 

ต้นทนุทางการเงิน            67,088           137,438           304,676  

ภาษีเงินได้       1,048,100        1,071,424        1,122,896  

รวม     4,949,905      4,639,598      5,379,653  

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน       

ลกูหนีจ้ากบริษัทย่อย                   -                      -                      -    

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา   (14,637,976)     (7,677,572)        (678,636) 

เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน        (645,635)          934,835         (642,519) 

จ่ายเงินลว่งหน้าคา่สินค้า        (318,079)            41,305         (137,435) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน        (144,893)            91,222         (122,640) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน          (41,479)          (22,725)            25,774  

เจ้าหนีก้ารค้า -บริษัทอ่ืน          626,072         (335,210)          443,714  

เจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดิน       1,221,730      (1,176,061)            72,199  
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

เงินมดัจําจากลกูค้า          335,847           375,881           364,543  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน          172,126           (53,181)          480,572  

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน     (8,482,382)     (3,181,909)       5,185,223  

จ่ายภาษีเงินได้     (1,432,776)        (968,616)        (987,918) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน    (9,915,157)    (4,150,525)     4,197,305  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ       

เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินลดลง              1,122                           -                           -  

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์     (1,083,839)        (640,211)        (129,823) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์            11,291               5,174             37,303  

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน          (51,470)          (71,325)          (38,387) 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว   (16,133,755)   (15,454,792)   (19,823,498) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว     18,246,334      14,453,258      20,185,702  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)ในกจิกรรมลงทนุ       989,684     (1,707,896)       231,296  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

จ่ายต้นทนุทางการเงิน        (268,511)        (864,822)        (942,499) 

จ่ายเงินปันผล     (1,213,747)     (1,103,740)        (883,763) 

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       3,500,851        2,487,241      (4,459,338) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั                   -               37,745             55,753  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว          600,010        5,536,633        1,537,550  

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว                   -           (836,643)     (3,358,000) 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ ระยะยาว       7,500,000                    -          5,000,000  

ชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว        (600,000)                   -        (1,500,000) 

เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย                   -                      -                      -    

จ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย                   -                      -                      -    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ     9,518,602      5,256,414     (4,550,297) 

 (หน่วย: พนับาท) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ       593,129       (602,007)      (121,695) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี          846,253        1,439,382           837,375  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี     1,439,382        837,375        715,679  

รายการทีม่ใิช่เงนิสด: 

เจ้าหนีค้า่อปุกรณ์ท่ียงัมิได้ชําระเงิน              -          (2,480)         (3,055) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญที่สะท้อนถงึฐานะทางการเงนิ 
 

ประจาํปี   2553  2554  2555  
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
(LIQUIEITY RATION)         

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่                    3.24                    2.81                  2.68  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่                    0.17                    0.15                  0.10  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (1.42) (0.35) 0.29  

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 0.71  0.46  0.48  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั                508.38                783.38              744.30  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่                    7.02                    6.58                10.30  

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั                  51.25                  54.72                34.96  

Cash cycle วนั                457.13                728.66              709.35  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO)         

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ                  37.53                  36.70                33.80  

อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ                  19.46                  16.79                18.58  

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ               (218.58)             (106.25)               83.60  

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ                  14.90                  12.10                14.36  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ                  24.66                  17.58                21.03  
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ                   13.19                    7.45                  9.09  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  ร้อยละ                 215.09                136.23              180.94  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่                  88.49                  61.58                63.26  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL 
POLICY RATIO)         

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่                    1.23                    1.47                  1.18  

อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่                    0.86                    1.19                  0.87  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่                  16.22                    5.69                  6.47  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่                    0.39                    0.34                  0.50  

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  ร้อยละ                   31.60                  31.20                33.80  
 

หมายเหต ุ:  เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2554 ได้รับอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2555 
 เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในอตัรา 
0.50 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ในการอ่านคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควรศึกษา
ข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และข้อมลูท่ีนําเสนอ
ไว้ในเอกสารฉบบันีป้ระกอบ โดยบริษัทฯได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตาราง
ภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวมประจําปี การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินและมลูค่าต่างๆ  รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉล่ีย
ในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการคํานวณจากงบการเงินรายปี 

 
12.2.1 ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  
 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชดุ และถือเป็นผู้ นํา
ตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สําหรับผู้ ท่ีมีรายได้ระดบัต่ําถึงปานกลาง บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียง
ไม่ก่ีรายท่ีมีการบริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้บริษัทฯ 
ได้มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคาขายท่ีอยู่
อาศยัท่ีบริษัทฯ สร้างด้วยต้นทนุท่ีต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน เม่ือเทียบกบัท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบ ขนาด และทําเลท่ีใกล้เคียงกัน 
ด้วยกลยทุธ์ทางด้านราคาขายและการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทําให้บริษัทฯ 
ยงัสามารถครองใจผู้บริโภคตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯมียอดจองซือ้ใหม่และมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้ทุกปี 
ยกเว้นปี 2554 ท่ีมียอดจองซือ้ลดลงเน่ืองจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้
ผู้บริโภคชะลอการซือ้และการโอนกรรมสิทธ์ิในปีนัน้ แต่อย่างไรก็ตามสําหรับปี 2555 บริษัทฯ มียอดจองซือ้เพิ่มสงูขึน้จํานวน 
3,842.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.04 เม่ือเทียบกบัยอดจองซือ้ในปี 2554  

 
 หน่วย : ล้านบาท 

 

 สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2554 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ 2555 

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ   2553 

ยอดจองซือ้ใหม่สุทธิ 38,752.5 70.2 25,554.2 (34.1) 29,396.3 15.0 

รายได้รวม 23,406.9 23.0 23,422.3 0.1 27,140.7 15.9 

กาํไรสุทธิ 3,488.1 (3.7) 2,834.8 (18.7) 3,898.0 37.5 
 

 
ในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 23.0  ร้อยละ 0.1 และร้อยละ 15.9 

ตามลําดบั โดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.6 ร้อยละ 99.3 และร้อยละ 99.6 ของ
รายได้รวมในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั  การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลจากการขยาย
โครงการอย่างต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
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ได้มากขึน้ ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ให้ทนัสมยัและรวดเร็วทําให้บริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถโอนบ้านให้กับ
ลกูค้าได้เร็วขึน้  

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 เท่ากบั 3,898.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนเทา่กบั 1,063.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.5 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐบาลซึง่สิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา สําหรับผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศยัหลงัแรก ราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท และมาตรการสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัยสําหรับผู้ มีรายได้น้อย ราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถรับสิทธ์ิ  อัตราดอกเบีย้ 0% เป็นเวลา 3 ปี อีกทัง้ รัฐบาล
ประกาศปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2555 จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23  ปัจจยัทัง้หมดได้สนบัสนนุให้ตลาดท่ีอยู่อาศยั
เติบโตอยูใ่นเกณฑ์ดี สง่ผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ 

 
รายได้รวมของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 2554 2555 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์             
       บ้านทาวน์เฮาส์(1)- BOI  3,484.5 14.9 3,827.2 16.3 2,516.0 9.3 
       บ้านทาวน์เฮาส์(1)-ไม่ได้ BOI 9,294.8 39.7 8,501.4 36.3 13,086.5 48.2 
   บ้านทาวน์เฮาส์(1) รวม 12,779.3 54.6 12,328.5 52.6 15,602.5 57.5 
   บ้านเดี่ยว 6,892.1 29.4 6,315.3 27.0 8,065.6 29.7 
      อาคารชดุ- BOI  0.6 0.0 907.2 3.9 200.7 0.7 
      อาคารชดุ-ไม่ได้ BOI 3,607.8 15.4 3,570.3 15.2 2,639.4 9.7 
   อาคารชุด 3,608.4 15.4 4,477.5 19.1 2,840.1 10.5 
   ที่ดนิเปล่า 13.3 0.1 19.4 0.1 63.9 0.2 

   ค่าก่อสร้าง                -                  -   41.3 0.2 22.0 0.1 

   รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ     80.9 0.3 429.4 1.6 
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 23,293.1 99.5 23,263.0 99.3 27,023.5 99.6 
รายได้อ่ืน             
รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (2) 63.1 0.3         73.0  0.3 13.9 0.1 
   อ่ืน ๆ (3)   50.7 0.2 86.3 0.4 103.3 0.4 
รายได้รวม 23,406.9 100.0 23,422.3 100.0 27,140.7 100.0 

 

หมายเหต ุ (1)   รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ รวมรายได้จากการขายบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์  
(2)  ได้แก่เงินท่ีได้จากการยกเลิกสญัญาและการเปล่ียนแปลงสญัญาจะซือ้จะขายท่ีอยู่อาศยั  
(3) ได้แก่เงินท่ีได้จากการ การขายทรัพย์สิน คา่เช่า ดอกเบีย้ และรายได้อ่ืน 

 
ท่ีมา :  ข้อมลูบริษัทฯ 
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สําหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม  23,406.9  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2552  เท่ากบั 4,373.4  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 23.0  ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้  2,868.9 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.9 โดยรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)เพิ่มขึน้  1,957.2 ล้านบาท  หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 128.1  สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้  911.7 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 เม่ือเทียบกบัปี 2552 เน่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุได้ขยายเง่ือนไขราคาขายของบ้านเด่ียว 
หรือบ้านแถวเพิ่มขึน้  จากราคาขายไม่เกินหน่วยละ หกแสนบาท เพิ่มขึน้เป็นราคาขายไม่เกินหน่วยละ  หนึ่งล้านสองแสนบาท  ทํา
ให้บริษัทได้เพิ่มสดัสว่นของการลงทนุในบ้านทาวน์เฮาส์ 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 

 
สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 23,422.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.07 ซึง่การเพิ่มขึน้

ของรายได้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอาคารชดุจํานวน 950.0 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากอาคารชดุท่ีได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้จํานวน 906.6 ล้านบาท ซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2553 ซึง่มีรายได้จากสว่นนีเ้พียง 0.6 ล้านบาท และ
รายได้จากอาคารชดุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) จํานวน 43.4 ล้านบาท  

รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้ 342.7 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8  
สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ลดลงจํานวน 793.4 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 
8.5 เม่ือเทียบกบัปี 2553 เน่ืองจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้ขยายเง่ือนไขราคาขายของบ้านเด่ียว หรือบ้านแถวเพิ่มขึน้  
จากราคาขายไมเ่กินหน่วยละ 600,000 บาท เพิ่มขึน้เป็นราคาขายไมเ่กินหน่วยละ  1,200,000 บาท และสว่นของอาคารชดุหน่วยละ
ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ดงันัน้บริษัทจงึเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในหน่วยท่ีเป็นบ้านและอาคารชดุ BOI มากย่ิงขึน้    

สําหรับรายได้จากบ้านเด่ียวลดลง 576.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกบัปี 2553 สาเหตหุนึ่งของรายได้รวม
ของปี 2554 เพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากผลกระทบของเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่ในช่วงไตรมาส 4 ทํา
ให้ลกูค้าจํานวนหนึง่ชะลอการซือ้ และการโอนบ้าน สง่ผลกระทบตอ่การเพิ่มขึน้รายได้ของบริษัทตามท่ีกลา่วข้างต้น 

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ในปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ
ให้สอดรับกบัสถานการณ์วิกฤตินํา้ท่วม โดยชะลอการลงทนุและเร่งสํารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั เพ่ือ
ฟืน้ฟูโครงการ ปรับเปล่ียนและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ และสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกบับริษัทได้มีแผนการเปิดโครงการในทําเลใหม่ๆ ภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้แผนการ
ลงทนุในตา่งประเทศของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย เวียดนามและมลัดีฟส์นัน้ มีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ 
เร่ิมรับรู้รายได้จากการสง่มอบห้องชดุโครงการคอรัล วิลล์ ประเทศมลัดีฟส์ จํานวน 38 ยนิูต มลูค่า 96.2 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้
รายได้เพิ่มขึน้ในปี 2555 ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มดีขึน้เร่ือยๆ นัน้ ทําให้ฝ่ายจดัการ
เช่ือมัน่วา่รายได้ของบริษัทฯ ยงัสามารถมีอตัราการเติบโตได้เพิ่มขึน้อยา่งแน่นอน 

 
สําหรับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,140.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,718.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เป็นผลจาก

การปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจหลงัจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 ทัง้การปรับเปล่ียนและพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ของโครงการใหม่ๆ ท่ีเปิดขายโดยรองรับเหตกุารณ์นํา้ท่วมท่ีอาจจะเกิดขึน้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค การ
เพิ่มขึน้โดยรวมของรายได้คือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 3,274 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 
แบง่เป็นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้ 4,585.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
53.9 และรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ลดลงจํานวน 1,311.1 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 
34.3 เม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองจากโครงการสว่นใหญ่ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํา้ท่วม
เม่ือปลายปี 2554 

 
สําหรับรายได้จากบ้านเด่ียวเพ่ิมขึน้ 1,750.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.7 เม่ือเทียบกบัปี 2554 สาเหตกุารเพิ่มขึน้

เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑ์ของบ้านเด่ียวให้ทนัสมยัเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดมาก
ขึน้ รวมทัง้โครงการบ้านเด่ียวท่ีเปิดใหม่ยงัตัง้อยู่ในทําเลท่ีต้องการของผู้บริโภค เช่น โครงการ The Plant พฒันาการ โครงการ The 
Plant City นวมินทร์ โครงการ The Plant แจ้งวฒันะ โครงการภสัสร 27 โครงการภสัสร 28 เป็นต้น สง่ผลให้รายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่ม
สงูขึน้ 

สําหรับรายได้จากการขายอาคารชดุจํานวนลดลง 1,637.4 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.6 เม่ือเทียบกบัปี 2554 แบ่งเป็น
รายได้จากอาคารชดุท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ลดลงจํานวน 706.5 ล้านบาท และรายได้จากอาคารชดุสว่นท่ีไม่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ลดลงจํานวน 930.8 ล้านบาท ทัง้นีเ้น่ืองจากมีอาคารชดุหลายโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้
ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ในปีนี ้เช่น โครงการ The Tree Interchange โครงการ The Tree บางโพ โครงการ Chapter One  Modern 
Dutch โครงการ Condo FUSE โมเบียส รามคําแหง สเตชัน่ เป็นต้น  

 
 นอกจากนัน้แผนการลงทนุในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอินเดีย เวียดนามและมลัดีฟส์นัน้ มีความ

คืบหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ CORAL VILL ประเทศมลัดีฟส์ และจากโครงการ SILVANA  
BANGALORE ประเทศอินเดีย โดยมีรายได้จากสว่นงานต่างประเทศในปี 2555 ทัง้สิน้ 429.4 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้
เพิ่มขึน้ในปี 2556 ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มดีขึน้เร่ือยๆ นัน้ ทําให้ฝ่ายจดัการเช่ือมัน่
วา่รายได้ของบริษัทฯ ยงัสามารถมีอตัราการเติบโตได้เพิ่มขึน้อยา่งแน่นอน  

 
ค่าใช้จ่าย 
 
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์  
 

ปี 2553 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 14,560.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 ของรายรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์   ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีสงูขึน้กว่าอตัราต้นทนุขายของปี 2552 เลก็น้อย สว่นหนึ่งมาจากต้นทนุค่าวสัดกุ่อสร้างและต้นทนุ
คา่ขนสง่ท่ีเพิ่มขึน้   

ปี 2554 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 14,724.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 ของรายรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์   ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีสงูขึน้กว่าอตัราต้นทนุขายของปี 2553 สว่นหนึ่งมาจากต้นทนุค่าวสัดกุ่อสร้างและต้นทนุค่าขนสง่
ท่ีเพิ่มขึน้  ประกอบกบัต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จากผลกระทบของเหตกุารณ์นํา้ทว่ม 

ปี 2555 ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 17,890.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ สาเหตุการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายเน่ืองจากต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงท่ีสูงขึน้ และต้นทุนส่วนเพิ่มจาก
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ผลกระทบของเหตกุารณ์อทุกภยัในปลายปี 2554 อีกทัง้บริษัทฯมีการปรับเปล่ียนรูปแบบผลติภณัฑ์ให้ทนัสมยัและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดมากขึน้สง่ผลให้อตัราต้นทนุขายของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ 
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
 

ในปี 2553   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 1,804.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 74.0  ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก 
- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งเพิ่มขึน้ 624 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุ

มาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสว่นของภาคอสงัหาริมทรัพย์  
- การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ซึง่เพิ่มขึน้เทา่กบั 216 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8  
- การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซึ่งเพิ่มขึน้เท่ากับ 384 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 

119.3 
- สําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรเพ่ิมขึน้  424  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.0 เน่ืองจากการรับ

พนกังานใหมเ่พิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขยายโครงการท่ีเพิ่มขึน้ 
 

ในปี 2554   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 411.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 เม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของปี 2553  มีสาเหตมุาจาก 
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้ 144.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 โดยค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมใน

การโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้  274.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากการสิน้สดุมาตรการทางภาษี เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในส่วนของภาคอสงัหาริมทรัพย์  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และการส่งเสริมการขายลดลง 148.0 
ล้านบาท   

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้  267.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1 เน่ืองจากการตัง้ประมาณการการด้อยค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 76.0 ล้านบาท และประมาณการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีความเพิ่มขึน้ 94.0 ล้าน
บาท สว่นคา่ใช้จ่ายบริหารอ่ืนเพิ่มขึน้ 97.1 ล้านบาท 

-  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 3,924.7 ล้านบาทซึง่ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 729.4 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.7 มีสาเหตมุาจาก 
-  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 228.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.5 จากปีก่อน ซึ่งปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งลดลงถึง 358.6 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 29.5 จากปีก่อน ในขณะท่ีคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้ 117.8 ล้านบาทและ 18.5 
ล้านบาทตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2555 ลดลงจํานวน 501.2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.2 เป็นผลมาจาก
การลดลงของค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์และประมาณการความเสียหายจากคดีความ และผลจากการควบคุม
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 

ตน้ทนุทางการเงิน 
 

ในปี 2553 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จากปี 2552 เป็นจํานวน 20.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.6  
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ในปี 2554   บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 70.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.8 เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ ได้กู้ ยืม
เงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

และสําหรับปี 2555 เท่ากบั 304.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 167.2 ล้านบาทจากปีก่อน เน่ืองจากในระหว่างปี 2555 บริษัทมี
การออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพ่ือลดภาระต้นทนุทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตโดย
นํามาจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจท่ีเป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหว่างปีมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 1,500 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับสําหรับปี 2554 เท่ากบั 1,071.4 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 4.6 ของรายได้รวม ซึง่สงูกว่า
ของปีก่อนในรอบระยะเวลาเดียวกนัท่ีมีมลูค่าเท่ากบั 1,048.1 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 4.5 ของรายได้รวม เน่ืองจากสิทธิ
ประโยชน์ของการลดอตัราภาษีเงินได้ฯ จากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิน้สดุลงในปี 2554 ทําให้บริษัทเสีย
ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จากอตัราร้อยละ 25 เป็น อตัราร้อยละ 30 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2555 เท่ากบั 1,122.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของรายได้รวม ซึง่เป็นผลมาจาก
การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23 

กาํไรสุทธิ 
 

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
คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 151.3 สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวมเพิ่มสงูขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 36.2 และค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 16.8 เพ่ือรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2554 เท่ากบั 2,834.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในรอบระยะเวลาเดียวกนัเท่ากบั 653.3 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.7 สาเหตท่ีุกําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจากผลกระทบของเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ใน
ไตรมาส 4 ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่ารายได้รวม อนัเป็นผลมาจาก
การขยายตัวของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่ๆ จํานวนมากอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ของ
โครงการเหลา่นีไ้ด้ โดยบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมในปี 2554 เพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 7.1 สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมในปี 2554 เพิ่มสงูขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 12.1 ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 70.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.8 เป็นผลจาก
การท่ีบริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

 
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 เท่ากบั 3,898.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปีก่อน



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1, 2555 

 

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 143 

 

เท่ากบั 1,063.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.5 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์
และความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สนิทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 34,091.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้  15,279.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
81.2  จาก ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2552  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง  1,520.8 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 645.6 
ล้าน บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง 14,720.8 ล้านบาท  ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 860.2 ล้านบาทซึง่การ
เพิ่มขึน้ดงักล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯมีการขยายโครงการมากขึน้ และโครงการเหล่านีอ้ยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มลูค่าคงเหลือ
ของอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มสงูขึน้ แต่ทัง้นีส้อดคล้องกบัยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้สงูในปีนีเ้ช่นกนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
มีการลงทนุในการขยายโรงงานผลติแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการ
ก่อสร้าง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และลดระยะเวลาการดําเนินการดงักล่าวให้สัน้ลง สามารถส่งมอบบ้านให้ลกูค้าได้
อยา่งรวดเร็ว อนันําไปสูเ่งินทนุหมนุเวียนของบริษัทมีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 41,982.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้  7,891.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

23.1  จาก ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2553  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้  400.5 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินลดลง 947.0 
ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง 8,237.1 ล้านบาท  ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 309.2 ล้านบาทซึง่การ
เพิ่มขึน้ดงักล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯมีการขยายโครงการมากขึน้ ทําให้มีมลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ มีการลงทุน
เพิ่มขึน้ในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการก่อสร้าง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 43,820.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้  1,838.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 

จาก ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2554  เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 464.5 ล้านบาท เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้ 619.6 ล้านบาท 
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถึง 1,657.9 ล้านบาท  เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึน้และอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 2,984 ล้านบาท แต่ท่ีดินและบ้านเพ่ือขายลดลง 886 ล้านบาท ท่ีดินอาคาร
และอปุกรณ์ลดลง 248.7 ล้านบาท  

 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1,439.4 ล้านบาท 
837.4 ล้านบาทและ 715.7 ล้านบาทตามลําดบั  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด สว่นใหญ่เป็นรายการเงินรับจากการขาย
ในช่วงใกล้วนัสิน้งวด ท่ีบริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึง่มีโอกาสเพิ่มลดได้ตามยอดโอนในช่วงปลายปี 
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สินคา้คงเหลือ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จํานวน  27,922.7  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,720.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ในอตัราร้อยละ 111.5 จากปี 2552 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพฒันา จํานวน 7,224.5 ล้านบาทเน่ืองจากในปีนี ้ บริษัทได้
มีการซือ้ท่ีดินใหม่เข้ามาเพ่ือพฒันาให้เป็นไปตามแผนการขยายโครงการ ซึ่งมีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 41 โครงการในปี 
2553 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และบางสว่น
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ จึงทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในสว่นของโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จาก
ปี 2552 และทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 395.6 วนั ในปี 2552 เป็น 508.4  วนั ในปี 2553 นอกจากนีต้ามแผนการ
ขยายโครงการในปี 2554 ท่ีบริษัทฯ จํานวนโครงการใหม่รวม 78 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 42 โครงการ บ้านเด่ียว 17 
โครงการ คอนโดมิเนียม 15 โครงการ และโครงการในตา่งประเทศ 4 โครงการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จํานวน  36,159.8  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,237.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ในอตัราร้อยล 29.5 จากปี 2553 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพฒันา จํานวน 6,902 ล้านบาทเน่ืองจากในปีนี ้  บริษัทได้มี
การซือ้ท่ีดินใหม่เข้ามาเพ่ือพฒันาให้เป็นไปตามแผนการขยายโครงการ ซึง่มีการจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 31 โครงการในปี 
2554 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และบางสว่น
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ จึงทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในสว่นของโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จาก
ปี 2553 และทําให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 508.4 วนั ในปี 2553 เป็น 783.4  วนั ในปี 2554 นอกจากนีต้ามแผนการ
ขยายโครงการในปี 2555 ท่ีบริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 49 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 28 โครงการ บ้านเด่ียว 15 
โครงการ คอนโดมิเนียม 4 โครงการ และโครงการในตา่งประเทศ 2 โครงการ โดยจะเร่ิมเปิดขายในประเทศอินเดียและเวียดนาม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จํานวน  37,817.7  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,657.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 4.6 จากปี 2554 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพฒันาจํานวน 2,984 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการใหม่และอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีการจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 30 โครงการในปี 2555 โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอน
ให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ท่ี
เพิ่มขึน้ จึงทําให้สินค้าคงเหลือท่ีอยู่ในส่วนของโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จากปี 2554 แต่บริษัทฯ มีมลูค่าท่ีดินและท่ีดิน
พร้อมบ้านเพ่ือขายลดลง 886 ล้านบาท สง่ผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียลดลงจาก 783.4  วนัในปี 2554 เป็น 744.3  วนัในปี 
2555 นอกจากนีต้ามแผนการขยายโครงการในปี 2556 ท่ีบริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 78 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 47 
โครงการ บ้านเด่ียว 16 โครงการ คอนโดมิเนียม13 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 2 โครงการ โดยจะเร่ิมเปิดขายในประเทศ
อินเดียและเวียดนาม  

 
เงินมดัจําค่าซ้ือทีดิ่น 

 
บริษัทฯ  มีเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน  ณ  สิน้  ปี  2553  2554 และปี 2555     เป็นจํานวน 1,132.0 ล้านบาท 185 ล้านบาทและ

804.6 ล้านบาทตามลําดบั   ซึง่ยอดเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้หรือลดลงของยอดคงค้าง
ดงักลา่วเป็นไปตามจงัหวะเวลา  โอกาส และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ   ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2553 มียอดเงินมดัจําค่าซือ้
ท่ีดินเพิ่มขึน้กวา่ปี 2552 เน่ืองจากบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหมเ่ป็นจํานวนมากในปี 2554  จึงซือ้ท่ีดินไว้เตรียมไว้ เพ่ือรอการพฒันา
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โครงการ แตสํ่าหรับปี 2554 นัน้บริษัทฯ มีจํานวนเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินลดลงเป็นจํานวน 947 ล้านบาท สว่นหนึ่งมาจากการท่ีบริษัทฯ 
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ทําให้มีการชะลอการลงทนุ และเร่งสํารวจโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั 
เพ่ือฟืน้ฟโูครงการจงึทําให้มลูคา่เงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดินเทา่กบั 185 ล้านบาท และในปี 2555 จะเห็นว่าเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้เป็น 
804.6 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการใหมทํ่าให้มีการจ่ายเงินมดัจําคา่ท่ีดินจํานวนมาก 

 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

บริษัทฯมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  ณ  สิน้ปี  2555 2554  และ 2555  เป็นจํานวน 425.2 ล้านบาท 383.9 ล้านบาท  และ
521.3 ล้านบาทตามลําดบั   โดยบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าหลกัๆ คือ การจัดหาวสัดกุ่อสร้างเช่น เหล็ก ไว้ล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัราคาเหลก็ท่ีเพิ่มสงูขึน้ และชําระเงินคา่วสัดดุงักลา่วด้วยตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่มีอายไุถ่ถอนในแตล่ะช่วงเวลาท่ีตา่งกนั  

 
สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

 
ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 248.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 150.4 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 153.8 จากปี 2552  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 156.9 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 91.2 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 36.8 จากปี 2553 

ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 279.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 122.7 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 78.2 จากปี 2555  

 
ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 

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

ปี 2552 สาเหตหุลกัเป็นการเพิ่มขึน้ของงานระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้จํานวน 756 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทมีการขยายโรงงานเพ่ิม 2 โรง และมีการนําเข้าเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศทัง้ระบบการผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป
เพ่ือให้มีกําลงัการผลติสามารถรองรับการขยายตวัของบริษัทได้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 309.2  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.3  จาก

ปี 2553 มาจากการท่ีบริษัทฯ ลงทุนในการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและนํา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการก่อสร้าง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลงสทุธิ 248.7  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.1  จากปี 

2554 ซึง่เป็นการลดลงอยา่งปกติจากคา่เส่ือมราคา เน่ืองจากปีนีไ้มมี่การลงทนุในเคร่ืองจกัรและโรงงานเพิ่มเติม 
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สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

ณ สิน้ปี 2553 2554 และปี 2555 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมี 204.6 ล้านบาท  156.4 ล้านบาท และ 182.1 ล้าน
บาทตามลําดบั เป็นการบนัทกึสนิทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผลแตกตา่งทางภาษีท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2553 2554 และ 
2555 สว่นใหญ่เป็นผลตา่งของการรับรู้รายได้จากเงินมดัจากลกูค้าตามเกณฑ์คา่งวดท่ีครบกําหนดชําระทางภาษีเงินได้ โดยเฉพาะ
ในสว่นของอาคารชดุท่ีต้องรอการรับรู้รายได้เกินระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป  

 
สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 

 
ณ สิน้ปี 2553 2554 และปี 2555 เป็นจํานวน 118.0 ล้านบาท 140.7 ล้านบาท และ 115.0 ล้านบาทตามลําดบั ซึง่ในปี 

2553 และ 2554 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนดงักลา่วเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เน่ืองจากเงินมดัจํา และภาษีธุรกิจเฉพาะรอการรับชําระคืนจาก
กรมสรรพากร ซึ่งเป็นผลมาจากการลดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะของรัฐบาล และภาษีเงินได้ท่ีขอคืนค้างรับจากกรมสรรพากร ซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีสรรพากร และในปี 2555 บริษัทได้รับเงินภาษีดงักลา่วคืนเรียบร้อยแล้วทําให้มลูค่าสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนอ่ืนลดลง 

 
หนีส้นิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 18,828.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2552 จํานวน  

13,039.6 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน  7,500 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 3,500.9 ล้านบาท ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท   และรองรับการขยายของธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคตด้วย สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของมลูคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา และเงินมดัจําคา่ซือ้ท่ีดิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 24,986.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 จํานวน  

6,158.0 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 4,700.0 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 2,487.2 ล้านบาททัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท และรองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคตด้วย  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 23,739.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2554 จํานวน  

1,246.8  ล้านบาท  เน่ืองจากการลดลงหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จํานวน 2,773.6 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการออก
หุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ เดิมท่ีถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาท และเพ่ือจ่ายชําระคืนเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทและรองรับการขยายของธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต  

 
 
 
 
 



สว่นท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ข้อ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1, 2555 

 

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 147 

 

เจ้าหนีก้ารคา้ 
 

สําหรับปี 2553 มียอดเจ้าหนีค้งค้าง 1,424.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 จํานวน 626.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 78.4 ซึง่การเพิ่มขึน้ดงักลา่ว สอดคล้องกนัการเพิ่มขึน้ของปริมาณงานก่อสร้างท่ีบริษัทฯมีเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจ และ
การพฒันาโครงการใหมเ่ป็นจํานวนมาก 
 

สําหรับปี 2554 มียอดเจ้าหนีค้งค้าง 1,083.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 341.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.0  
เป็นผลจากการชะลอการก่อสร้างของโครงการพฒันาอสงัหาฯ เน่ืองจากปัญหานํา้ทว่มในไตรมาสท่ี 4  ประกอบกบัหนีส้ินทางการค้า
ได้ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงิน 

 
สําหรับปี 2555 มียอดเจ้าหนีค้งค้าง 1,527.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 443.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41  

เน่ืองจากหนีส้นิทางการค้าท่ีครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกบัจํานวนโครงการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2555 
 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 
 

บริษัทฯ  มีเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน  ณ  สิน้ปี 2553 2554 และ 2555 เป็นจํานวน 1,571.9 ล้านบาท 395.9 ล้านบาทและ 468.1 
ล้านบาทตามลําดบั โดยในปี 2553 มีเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 1,221.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2552 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้
ของยอดคงค้างดงักลา่วเป็นไปตามจงัหวะเวลา  โอกาสปริมาณ  และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ท่ีดินของบริษัทฯ  ในช่วงใกล้สิน้งวด
บญัชี ซึง่จะปรากฏเป็นยอดคงค้างดงักลา่ว ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินลดลงเป็นจํานวน 1,176.1 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 74.8 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายชําระเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินตามระยะเวลาท่ีครบกําหนด และในช่วงไตรมาส 4 ของปี 
2554 บริษัทมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจหลงัจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมโดยการชะลอการเปิดโครงการใหม่และเร่งสํารวจ
โครงการท่ีได้รับผลกระทบเพ่ือเร่งฟืน้ฟจูึงชะลอการซือ้ท่ีดินทําให้ยอดคงค้างของเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินลดลง และสําหรับปี 2555 เจ้าหนี ้
คา่ซือ้ท่ีดิน ณ สิน้ปี เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยจํานวน 72.2 ล้านบาท 

 
เงินมดัจําจากลูกคา้ 

 
ในปี 2553 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 341.3 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.5  จากปี 2552 

ถงึแม้วา่จะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหวา่งปี 2553 แตย่อดจองซือ้ใหมย่งัเพิ่มขึน้มากกวา่ ทําให้ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทฯ มี
ยอดจองซือ้รอสง่มอบค้างในระบบมากขึน้เป็น 30,669.5 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุประมาณ 17,838.5 ล้านบาท  บ้าน
เด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั 

 
ในปี 2554 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 375.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.6 จากปี 2553 

ถงึแม้วา่จะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหวา่งปี 2553 แตย่อดจองซือ้ใหมย่งัเพิ่มขึน้มากกวา่ ทําให้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มี
ยอดจองซือ้รอสง่มอบค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 32,992.8 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุประมาณ 17,146.7 ล้านบาท  
บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั 
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ในปี 2555 เงินมดัจํารับจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 364.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 จากปี 2554 เน่ืองจากในปี 

2555 มีลกูค้าจองซือ้ใหม่เพิ่มขึน้มาก ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มียอดจองซือ้รอสง่มองค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 35,395.5 
ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชดุประมาณ 21,482 ล้านบาท บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั  

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี  2553 ปี 2554 และปี 2555 เป็น 330.3  ล้านบาท 363.9  ล้านบาทและ 527 ล้าน

บาทตามลําดบั ทัง้นีใ้นปี 2553 และ 2554 บริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อน ประกอบกบัสดัสว่นรายได้จากการขาย
บ้านท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 8.4 ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2553 และเพิ่มเป็นร้อย
ละ 20.3 จากการท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุได้ขยายเง่ือนไขราคาขายบ้านเด่ียวหรือบ้านแถวไม่เกินหน่วยละ 1,200,000 
บาท และอาคารชดุราคาขายไม่เกินหน่วยละ 1,000,000 บาท บริษัทจึงเพิ่มการลงทนุในส่วนนี ้และทยอยสง่มอบบ้านให้กบัลกูค้า
ทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) มากขึน้ตามท่ีกลา่วข้างต้นจึงทําให้ภาระภาษีเงินได้ลดลง สําหรับปี 2555 
บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้มากทําให้มีกําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้รายได้จากการขายบ้านและอาคารชดุท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ลดลงร้อยละ 42.6 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายบ้านและอาคารชดุท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ของปี 2554 สง่ผลให้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายของปี 2555 เพิ่มสงูขึน้เป็น 527 ล้านบาท  

 
หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนประกอบด้วยโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่าย เงินค่าบํารุงค่าสาธารณปูโภคค้าง

จ่าย เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2553  ปี 2554 และปี 2555 
เป็นจํานวน 1,111.6ล้านบาท 1,046.1 ล้านบาท และ 1,522.3 ล้านบาทตามลําดบั 

 
โดยในปี 2553 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 187.4 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่ของภาระค่า

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายจํานวน 73.8 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภค เพิ่มขึน้จํานวน 112.0 ล้าน
บาท ตามยอดโอนกรรมสทิธ์ิท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 13.0  ล้านบาท ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ี
เพิ่มมากขึน้ และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้ 47.4 ล้านบาท ในขณะท่ีโบนสัค้างจ่ายลดลงจํานวน 86.2 ล้านบาท 

 
โดยในปี 2554 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 65.5 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของภาระค่าก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายจํานวน  94 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้จํานวน 18 ล้านบาท และเงิน
ประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 46  ล้านบาท ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้ 54 
ล้านบาท ในขณะท่ีโบนสัค้างจ่ายลดลงจํานวน 74 ล้านบาท 
 

โดยในปี 2555 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 476.2 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากผลตอบแทนพนกังานค้างจ่าย 
จํานวน 245 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาค้างจ่ายจํานวน  134 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณปูโภค
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เพิ่มขึน้จํานวน 114 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 34 ล้านบาท ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ 
ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนลดลง 51 ล้านบาท  

 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน  9,157.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,616.2 ล้านบาท  ซึง่มาจาก

การออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัเพิ่มขึน้จากปี 2552 จํานวน 7,500 ล้านบาท ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทและ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจะเป็นการทยอยออกหุ้นกู้ มีอายเุฉล่ีย 3 - 5 ปี ซึง่ครบกําหนดไถ่ถอนในงวดสดุท้าย
ปี 2558  

การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.44 เป็น 1.23 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ี
มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.16 เป็น 0.86 แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าอตัราสว่นดงักลา่วยงัอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถควบคมุได้ อีกทัง้ยงัอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความเส่ียงในด้านการจ่าย
ชําระดอกเบีย้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน  11,159.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,002.2 ล้านบาท ซึง่มีการ

ชําระคืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัจํานวน 1,500 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,361.6 ล้านบาท
อีกทัง้ในปี 2554 บริษัทฯ มีการตัง้ประมาณการความเสียหายจากคดีความจํานวน 110.4 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินโดยรวม
ทําให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.23 เป็น 1.47 และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้จาก 0.86 เป็น 1.19 แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าอตัราสว่นดงักลา่วยงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถ
ควบคมุได้ อีกทัง้ยงัอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไมมี่ความเส่ียงในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิไมห่มนุเวียนจํานวน  8,457.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน  2,701.6 ล้านบาท  โดย

ในปีบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัจํานวน 5,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัซึ่ง
ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,211.6 ภาระผกูผนัของผลประโยชน์พนกังาน
เพิ่มขึน้ 18.1 ล้านบาทและมีประมาณการความเสียหายจากคดีความลดลงจํานวน 4.5 ล้านบาท ทัง้นีก้ารลดลงของหนีส้ินโดยรวม
ทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.23 เป็น 1.18 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง
จาก 1.19 เป็น 0.87 ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไมมี่ความเส่ียงในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  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 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2554 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 16,996.3 ล้านบาท  เพิ่มขึน้  1,733.1  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.4 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  การเพิ่มขึน้ของสว่นนีม้าจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ โดยมีกําไรสทุธิ 2,834.8 ล้านบาท และระหวา่งปี 2554 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,103.7 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 20,081.8 ล้านบาทเพิ่มขึน้  3,085.5 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.15 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 3,898 ล้านบาท และระหวา่งปี 2555 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 ล้านบาท 

 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 24.7 และในปี 2554 อยู่ท่ีร้อยละ 17.6 และปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 21.0 

อตัราส่วนดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละปีบริษัทฯ มีกําไรสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีสงูขึน้จากผลการดําเนินงานและการบริหาร
จดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ยกเว้นปี 2554 ซึง่ลดลงเน่ืองจากวิกฤตการณ์อทุกุภยัในช่วงปลายปี 2554 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 31.6 ร้อยละ 31.2 และร้อยละ 28.4 ตามลําดบั ซึง่

อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยงัอยู่ในระดบัค่อนข้างคงท่ี เน่ืองจากบริษัทยงัมีความต้องการใช้เงินทนุจํานวนสงูเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของบริษัทและเพ่ือลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะเปิดเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
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งบกระแสเงนิสด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 593.1 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2552 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 602.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2553 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 121.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2554 

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2553 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 593.1 ล้านบาท โดยในปี 2553 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 9,915.2 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 14,638.0 ล้านบาท ซึง่เงินสว่นหนึง่ของเงินท่ีนําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้มาจากเงินท่ีได้
จากผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและเงินจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของลกูค้า จํานวน 
335.8  ล้านบาท  และเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 1,221.7 ล้านบาท เครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  จํานวน 
611.8 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จํานวน 989.7 ล้านบาท  โดยได้จากเงินสดสทุธิจากการขายตราสารหนี ้ 

2,112.6 ล้านบาท และบริษัทฯ ลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 1,083.8 ล้านบาท และลงทนุในสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
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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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2554 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 602.0 ล้านบาท โดยในปี 2554 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,150.5 ล้านบาท  โดยท่ีบริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองต่างๆ ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 
4,639.6  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 968.6 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 3,671.0 ล้านบาท นําไปใช้ในการดําเนินงาน 
โดยเป็นจ่ายเจ้าหนีค้า่ซือ้ท่ีดินจํานวน 1,176.1 ล้านบาท เครดิตเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 934.8 ล้านบาท และนําไปลงทนุ
ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 7,677.6 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งของเงินท่ีนําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้มา
จากเงินท่ีได้จากผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและเงินจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ บริษัทได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับ
ของลกูค้า จํานวน 375.9 ล้านบาท และจ่ายเจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 278.6 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จํานวน 1,707.9 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

จํานวน 640.2 ล้านบาท ลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 71.3 ล้านบาท และนําไปลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 1,001.5 
ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 5,256.4 ล้านบาท  ซึง่แหลง่เงินทนุหลกั

มาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 5,536.6 ล้านบาท และจํานวน 
2,487.2 ล้านบาทตามลําดบั  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  จํานวน 836.6 ล้านบาท จ่ายคา่ใช้จ่าย
ต้นทนุทางการเงินจํานวน 864.8  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,103.7 ล้านบาท และรับเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุ
จํานวน 37.7 ล้านบาท   
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 121.7 ล้านบาท โดยในปี 2555 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,197.3 ล้านบาท  โดยท่ีบริษัทฯมีกระแสเงินสดท่ีได้จากกําไรจาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ หลงัรายการปรับปรุงท่ีมิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี  สํารองและค่าเผ่ือทาง
บญัชี ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 5,379.7  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 987.9 ล้านบาท  ดงันัน้สทุธิเหลือ
กระแสเงินสด 4,391.8 ล้านบาทเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงาน โดยนําไปลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 678.6 ล้านบาท 
จ่ายเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดินจํานวน 642.5 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 137.4 ล้านบาท และ 
122.6 ล้านบาทตามลําดบั และมีเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้จํานวน 515.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์
ไมห่มนุเวียนอ่ืนและหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 25.8 ล้านบาทและ 480.6 ล้านบาทตามลําดบั อีกทัง้ยงัได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดั
จํารับของลกูค้าจํานวน 364.5 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุจํานวน 231.3 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 168.2 ล้านบาทเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงาน ได้รับเงินจากการขายอปุกรณ์จํานวน 37.3 ล้านบาท อีก
ทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 362.2 ล้านบาท  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 4,550.3 ล้านบาท โดยในระหวา่งปี

2555 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท นํามาจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 4,459.3 ล้านบาท ทัง้นีเ้พ่ือให้
สอดคล้องกบัแผนธุรกิจท่ีเป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหวา่งปีมีการชําระคืนหุ้นกู้ เดิมซึง่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 
ล้านบาทและจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจํานวน 1,820.5 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีคา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 942.5 ล้าน
บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 ล้านบาท และรับเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 55.8 ล้านบาท 
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
   
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 (ร้อยละ) 
   
อตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสทุธิ (ร้อยละ) 
   
อตัรากําไรอ่ืน = กําไรท่ีไมไ่ด้จากการดําเนินงาน / รายได้รวม (ร้อยละ) 
   
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 
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อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 
   
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
   
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ + คา่เส่ือมราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
   
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (เทา่) 
   
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
= หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
(เทา่) 

   
อตัราสว่นความสามารถชําระ
ดอกเบีย้  

= กําไรจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี / 
ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เทา่) 

   
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ
ผกูพนั  

= กําไรจากการดําเนินงาน – สทุธิ/ (การจ่ายชําระหนีส้นิ + ดอกเบีย้
จ่ายจากการดําเนินงานและการลงทนุ + รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สนิทรัพย์+
เงินปันผลจ่าย) 

(เทา่) 

   
อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 
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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 2555  ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษทัได้

มอบหมายให้ นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย    หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายปิยะ  ประยงค์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

    

ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ     

นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

ลาํดับที่ 1   

ชื่อ-สกุล  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
อายุ  62 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) - ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 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 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน 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) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ประสบการณ์หลักในอดีต 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 
 

ลาํดับที่ 2  

ชื่อ-สกุล  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
อายุ  55 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 58.977% (1,305,300,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการ 

การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  Form 56-1, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 2555 
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ประสบการณ์หลักในอดีต 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 

 

ลาํดับที่ 3 

ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
อายุ  45 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  - ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการบรรษัทภิบาล /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  

การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา เวียดนามคอนสตรัคชัน่ จํากดั 
กรรมการ สมาคมอาคารชดุไทย 
กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสํานกังานจดัการทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเก่าเอม็บีเอ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
ปี 2553-2554 กรรมการ ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์แหง่ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ 
                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2550- 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 
                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548-2550 กรรมการ /  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
                       สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
ปี 2542-2545  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
                       บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
ปี 2536-2542  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
                       บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบนัพระปกเกล้า 
หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ลาํดับที่  4  

ชื่อ-สกุล  นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 
อายุ  51 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 3.639% (80,541,700 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ 
การศกึษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั  

ประสบการณ์หลักในอดีต 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 
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ลาํดับที่ 5 

ชื่อ-สกุล  นายปิยะ ประยงค์ 
อายุ  43 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.011 % (246,800 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  
การศกึษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 
 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 
 ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอน็จิเนียริ่ง 
การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 6 

ชื่อ-สกุล  นายวิสทุธิ์  ศรีสพุรรณ 
อายุ   64 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  - ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
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 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน ประธานกรรมการ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ 
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5  

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553 - 2554   ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
ปี 2552 – 2553  ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
ปี 2552              อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
ปี 2551 – 2553  รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ปี 2551 – 2552  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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 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 
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ลาํดับที่  7 

ชื่อ-สกุล  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 
อายุ  70 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  - ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 ปริญญาเอก (การผงัเมือง) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลยั ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุักษ์พลงังาน / สถาบนัโซเจสต้า ประเทศอิตาลี 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาว์เซนตรุ้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบนั Pratt นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (สถาบนัพระปกเกล้า) 
 ดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ การจดัการมรดกสถาปัตยกรรมกบัการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอน็ที เอสเตท อินเตอร์แนทชัน่แนล จํากดั 
 สมาชิกวฒุิสภา / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม  วฒุิสภา 
 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัการตัง้ถิ่นฐานและการผงัเมือง วฒุิสภา 
 กรรมการกองทนุสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
 อาจารย์พิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2511-2551   ข้าราชการตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณุ ระดบั 11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปี 2545-2551   ประธานหลกัสตูรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการ 
                        ทอ่งเที่ยว”  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปี 2549 -2550  ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ปี 2518-2529   กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ และประธานคณะกรรมาธิการวิชาการ  
ปี 2510-2511   สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A. 
ปี 2509-2510   สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc., บริษัท Ammann & Whitney Inc., บริษัท Intaren Co., Ltd 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Directors Accreditation Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Audit Committee Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บริหาร  Form 56-1, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 2555 
 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ลาํดับที่ 8 

ชื่อ-สกุล  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 
อายุ  50 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  - ไมม่ี ( ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบนัพระปกเกล้า) 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จํากดั 
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สํานกังานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จํากดั 
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ออดิท วนั จํากดั 
 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แอสโซซิเอท วนั จํากดั 
ประสบการณ์หลักในอดีต 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 
 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
    
ชื่อ-สกุล นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
อายุ  67 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.007% (150,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
การศกึษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2547   กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ปี 2544-2545   ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเตด็ เซอร์วิส จํากดั, 
                         กรรมการ บริษัท ดสุติสนิธร จํากดั 
ปี 2543-2545    กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 
ปี 2511-2545    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (ตําแหน่งสดุท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาขน) 

การฝึกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ลาํดับที่  9 

ชื่อ-สกุล นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส 
อายุ  48 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.021 % ( 458,200 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  
การศกึษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
กรรมการ Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Pvt.,Ltd. 
กรรมการ Pruksa-HDC Housing Pvt.,Ltd. 
กรรมการ Pruksa Luxora Housing Pvt.,Ltd. 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2548 – เม.ย. 2552            ประธานอํานวยการ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
ปี 2547-2548                       กรรมการผู้จดัการ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
ปี 2545-2547                       ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและองค์กรนกัลงทนุสมัพนัธ์  บริษัท แสนสริิ จํากดั 
                                            (มหาชน) 
ปี 2540-2545                       ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส - สนิเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคารฟอร์ทิส (สํานกังานวิเทศ 
                                            ธนกิจ  กรุงเทพฯ) 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ลาํดับที่ 10 

ชื่อ-สกุล  นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 
อายุ   64  ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  - ไมม่ี (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงินและบริหารความ

เสี่ยง 
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การศกึษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยันิวยอร์ก (New York University) 
 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั (Princeton University) 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน ไมม่ี 
ประสบการณ์หลักในอดีต 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 Directors Accreditation Program - DAP 88/2011 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 Directors Certificate Program - DCP153/2011 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดับที่ 11 

ชื่อ-สกุล  นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ู
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)   --ไมม่ี- (ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
 รองกรรมการผู้จดัการสํานกับริหาร 
การศกึษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 
 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 
 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จํากดั  
ประสบการณ์หลักในอดีต ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดกัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัทโครโมลอยด์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการฝ่ายโครงการพฒันาคณุภาพ - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 หวัหน้าหน่วยงานการผลติ - บริษัท ฟิลปิส์ เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
การฝึกอบรม Role of the Compensation Committee / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 การพฒันาผู้บริหารระดบัสงู / ศศินทร์ 
 Mini MRE / ธรรมศาสตร์ 
 Quality College, Signetics Corporation (USA) 
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 Quality Control Circle, Toshiba Semiconductor (Japan) 
 Building the Aggregate System, Microchip Technology (USA) 
 

ลาํดับที่ 12 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสภุรณ์   ตรีวิชยพงศ์ 
อายุ  52 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.001 % (15,000 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
การศกึษา ปริญญาโท (การเงิน) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท (บญัชี)   / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (บญัชี)   / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2554-ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2537-2548        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2535-2537        System Development Manager  -  American Engineering Company Limited  
ปี 2531-2535        ผู้จดัการฝ่ายบญัชี   บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จํากดั 
ปี 2526-2531        Senior Accountant  บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์นวธนกิจ จํากดั 

 

 

 

 

การฝึกอบรม CFO (Chief Finance Officer Certification Program) from Federation of Accounting Professions 
DCP (Directors Certification Program) from Thai Institute of Directors 
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ลาํดับที่ 13 

ชื่อ-สกุล  นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ 

อายุ   47  ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  0.010% (215,700 หุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2555)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการอาวโุสสํานกัวางแผนการเงิน 

การศกึษา ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่)  / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน ไมม่ี 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2554-ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการอาวโุสสํานกัวางแผนการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2552-2554      ผู้ อํานวยการสายงานวางแผนและวิเคราะห์การเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2549-2551      ผู้ อํานวยการฝ่ายงบประมาณโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ปี 2543-2549      ผู้ อํานวยการฝ่ายลงทนุ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
                           คณะอนกุรรมการการลงทนุ สมาคมประกนัชีวิตไทย 
                           คณะกรรมการสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั สมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 
ปี 2540-2542      รองผู้ อํานวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม Successful Formulation & Execution of Strategy – SFE 17/2013, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Financial Statement for Director - FDS 19/2013, Thai Institute of Directors  
Directors Accreditation Program- DAP 99/2012, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Corporate Credit Risk Analysis 2009, Standard & Poor's Ratings 
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   ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

 

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. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - - / / - - - 

 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษัทย่อย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1, 2555 
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หมายเหตุ :   1 ) / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร     
    2) นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต เข้าเป็นกรรมการ บจ. พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล ตัง้แต่วนัที่ 14 มิถนุายน 2555 เป็นต้นมา 
    3) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส เข้าเป็นกรรมการ บจ. พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล ตัง้แตว่นัที่ 14 มิถนุายน 2555 เป็นต้นมา 
    4) นายครรชิต บนุะจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2555 
    5) นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ, กรรมการ บจ.พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนลและบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2555 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   
บรูณสมภพ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ, นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า คณะกรรมการ
บริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน โดยในรอบปี 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 13 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือรับทราบ ให้ความเหน็ชอบ ร่วมหารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ในเร่ืองตา่งๆ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี 2555  ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ โดยได้สอบถามผู้ สอบบัญชีและผู้บริหารในเร่ืองความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็น
สําคัญๆ ในการจัดทํางบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้งบการเงิน  นอกจากนีย้งัได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบญัชี และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจําปี 
2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีการควบคมุท่ี
เพียงพอให้มัน่ใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทถกูต้องตามมาตรฐาน
การบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 
 
2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้าลักษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีโดยบรรจุเป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการ
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวท่ีมี หรือ เกิดขึน้ในระหว่างปีเป็น
รายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจ และ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
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3.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้  
บริษัทดําเนินการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อ่ืนท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นหนึ่งในประเด็นหลกั
ท่ีต้องตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการปฏิบติังานของฝ่ายกฎหมายของบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส 
และจากการสอบทานดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัท เพิ่มความระมดัระวงัในการนําเสนอข้อมลูโครงการ  เพ่ือหลีกเล่ียงข้อพิพาทต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้จากความเข้าใจท่ีไมต่รงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท่ี้ทําให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนาท่ีจะละเว้น ไม่ปฏิบติั
ตาม และ/หรือ มีการดําเนินการใดๆ ท่ีขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายท่ีมีสาระสําคญั 
 
4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุติั และ
รายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ซึง่นอกจากบริษัทได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายในสําหรับ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศแล้ว ในปี 2555 บริษัทยงัได้จ้างให้ตรวจสอบระบบงานท่ีสําคญัของบริษัทเพิ่มเติม
จากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการดแูล
เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 
5.  การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกํากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ครอบคลมุเก่ียวกบัภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ รวมถงึการจดัองค์กร และอตัรากําลงั โดยการสอบทาน และอนมุติัแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2555 ท่ี
จดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียงในหน่วยงานของบริษัท การกําหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และการ
พฒันาความรู้ ทกัษะ และความชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารและ
หน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทุกระดับ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผลท่ีน่าพอใจ สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีกําหนด 
 
6.  การรายงานผลการปฏบัิตงิาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบติังานให้กบัคณะกรรมการบริษัท
รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่
ฝ่ายจดัการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัได้จดัให้มีการประเมินตนเองถึงผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 
 
7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสม
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สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
8.  การพิจารณาผู้สอบบัญชีประจําปี 2556   คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชี 
รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ 
จรรยาบรรณ และการสอบทานคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี ให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท    
เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลูทัง้จาก
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย
อยา่งเทา่เทียมกนั 
 
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภายใน และการ
บริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมเหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันา
ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้รับการสอบทานและเหน็ชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
22 มกราคม 2556 
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