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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
                                         

1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของพฤกษา  

 

วิสัยทัศน์พฤกษา 

พฤกษามุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยั และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 

แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศยัที่มีคณุค่า เพื่อทกุครอบครัวได้สมัผสั

ความสขุ ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึน้ในทกุๆ วนั 

 

พันธกิจพฤกษา 

เรามุ่งมัน่ช่วยเหลอืลกูค้าทุกราย เติมเต็มทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเป่ียมสขุทุกครอบครัว 

 

วัฒนธรรมพฤกษา 

ฉนัมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลอืลกูค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา 

ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถึงสิง่ที่ลกูค้าต้องการ 

ฉนัเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบติังาน 

ฉนัเร่งลงมือปฏิบติังาน ให้ลกูค้าได้รับในสิง่ที่ปรารถนา 

ลกูค้ามีความสขุ ฉนัมีความสขุ ฉนัภูมิใจในผลงานของฉนั 

 

ค่านิยมพฤกษา 

“มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า” 

เรามุ่งมัน่ ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทกุกลุ่มลกูค้าด้วยบ้านที่มีคณุค่า และบริการที่

ประทบัใจ 

 

“สร้างนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์” 

เราคิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สนิค้าและบริการชัน้ยอดที่เหนือความคาดหมายและประทบัใจลกูค้า 

 

“ทํางานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม” 

เราทาํงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัเพื่อให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 

 

“มีวินัยปฏิบัติงาน” 

เรามีวินยัในการปฏิบติังานที่ถกูต้องตามแผนงาน ให้แล้วเสร็จทนัเวลาด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

 

1.2.1 ความเป็นมา  

 

บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวันที่ 20 เมษายน  2536  โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียวและอาคารชุด มีทุนจดทะเบียน

เร่ิมแรก 50.0 ล้านบาท ทัง้นีน้ายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ได้นําประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจก่อสร้าง

ให้แก่ทัง้ภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพและการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก

บริษัทชัน้นําของประเทศในการพฒันาระบบสนบัสนนุต่างๆ รวมถงึการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผล

การดําเนินงานที่มีกําไรตลอดมา แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศยั โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลรวมถงึเขตศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสงู โครงการของบริษัทฯ 

ทัง้ในและต่างประเทศมีดงันี ้

 

ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม 

บ้านพฤกษา เนเชอร่า ซิตีวิ้ลล์ 

พฤกษาวิลล์ เดอะซีซัน่ บีย ู

พฤกษาทาวน์ พฤกษาวิลเลจ พลมั คอนโด 

วีท ู พฤกษาทาวน์ ซีเรนิติ ้ เดอะไพรเวซ่ี 

เดอะรีโน่ บ้านพฤกษานารา  คอนโดเลต 

เดอะคอนเนค ซีนเนอร์ร่ี เออร์บาโน แอปโซลทู 

เออร์บาโน่ทาวน์เฮาส์ พฤกษาปริู  เดอะทรี 

พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ ภัสสร  แชปเตอร์วนั 

พฤกษา ไลท์  เดอะแกลเลอร่ี   เดอะซ๊ีด / Stylish Residence 

พรีเว่ ดีไลท์ ฟิวส์ 

พรีเว่ ฟิเดลโิอ เดอะแพลนท์ ไอว่ี 

วิลเลต ไลท์ เดอะปาล์ม ดิเอดิเตอร์ 

วิลเลต ทาวน์โฮม ซิลวาน่า (อินเดีย) เดอะรีเซิร์ฟ 

เดอะแพลนท์ซิตี ้  คอรัล วิลล์ (มลัดีพส์) 

วิลเลต ซิตี ้   

พาทิโอ    

ซิลวาน่า (อินเดีย)   
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีรายที่บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเองในบ้านแนวราบ 

รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทนัสมัยจากต่างประเทศมาก่อสร้างบ้าน ซึง่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่จะจ้างผู้ รับเหมา 

เพื่อทําการก่อสร้างทัง้โครงการ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบ รายละเอียดการออกแบบ และบริหารการก่อสร้าง

โครงการเอง   โดยจะแบ่งงานออกเป็นสว่นๆ  เช่น งานฐานราก งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง และ 

งานหลงัคา เป็นต้น โดยงานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะด้านและบริษัทฯ จะเข้าควบคุมการก่อสร้าง โดยการจดัสง่วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foreman) ของ

บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเป็นผู้จดัหาวัสดกุ่อสร้างเองทัง้หมด 

ซึง่การที่บริษัทฯ บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเองและการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุ

คณุภาพของงานให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสร้างและบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ปัจจบุนั

บริษัทฯ มีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ทัง้หมด 5 โรง แต่เพื่อรองรับการขยายตวับริษัทฯ จงึได้มีการลงทนุเพิ่มเติมอีก  2,100 

ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ 2 โรง โดยเป็นโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูปทีท่นั 

สมยัที่สดุและมีกําลงัการผลติที่สงูที่สดุในประเทศไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และทําให้

บริษัทฯ มีกําลงัการผลติบ้านรวม 1,120 ยนูิตต่อเดือน   

 

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัที่ 27  เมษายน  2548  และจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ

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

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 532.50 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ 

“PS” ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวนัที่ 6 ธันวาคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สว่นที่ 1 หน้า 3 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

  1.2.2  พัฒนาการท่ีสําคัญในช่วง 5  ปีท่ีผ่านมา  

  

ปี 2552 

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ คือ “เดอะทรี”  “เดอะแพลนท์”  “ซิตี”้ และ “บี ย”ู 

 

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

มกราคม 2555 

 

ปี 2553 

 

• บริษัทฯ ได้เปลีย่นช่ือภาษาอังกฤษจาก  “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl.”. รวมทัง้

มีการเปลีย่นแปลงตราเคร่ืองหมายการค้า เพื่อสะท้อนการเปลีย่นแปลงในครัง้นีด้้วย 

 

• บริษัทฯ มียอดรายได้สงูสดุในผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์หลงัจากการประกาศงบการเงินปี 2552 

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในบ้านเด่ียว “บ้านพฤกษานารา” ในต่างจงัหวดัที่เป็นหวัเมืองใหญ่ๆ และเมือง

ท่องเที่ยว ได้แก่ อยธุยา และ ชลบุรี  โดยเร่ิมเปิดโครงการบ้านแนวราบที่ จ. อยธุยา ในเดือนมิถนุายน 2553 

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ในอาคารชดุ เช่น “Chapter One”, “Condolette”, “Fuse”, “Urbano” และ แบรนด์

แรกในต่างประเทศ คือ “Coral Ville“ ในประเทศมลัดีฟส์ 

 

• บริษัทฯ เปิดขายอาคารชดุ “Coral Ville” ในเมืองฮูลมูาเล่, มลัดีฟส์ โดยร่วมทนุกบั Housing Development 

Co. (HDC)  

 

• บริษัทฯ ซือ้ที่ดินแห่งแรก ประมาณ 65 ไร่ หรือ 26 เอเคอร์  ในเมืองบงักะลอร์ ประเทศอินเดีย พฒันา เป็น 

โครงการ ทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว เฟสแรกที่เขต Budigere 

 

• บริษัทฯ ร่วมทนุกบั SOHAM Group of Companies เพื่อร่วมพัฒนาที่ดิน ในเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย เปิด

ขายทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด ที่เขต Pimplas, Thane 

 

•บริษัทฯ ลงนามสญัญาร่วมทนุในเมืองไฮฟง ประเทศเวียตนาม ในสดัสว่น 85% กบั Hoang Huy Service 

Investment Co.Ltd. 
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• วนัที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ออกตราสารหนี ้2 ชดุ รวม 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น อาย ุ3 ปี 1,500 

ล้านบาทและ 5 ปี 1,000 ล้านบาท โดยมีวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  24 มิถนุายน พ.ศ. 2556 และ วนัที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 

2558 ตามลาํดบั 

 

•  วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 3,000 ล้านบาท 

และ 5 ปี 2,000 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ตามลําดบั 

 

   • บริษัทฯ ลงทนุ 1,050 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์อีก 2 โรงงาน (PCF4 และ PCF5) โดย PCF4 

ผลิตชิน้งาน Facade สําหรับทาวน์เฮาส์ มีกําลงัการผลิต 4,000 ลกูบาศก์เมตรต่อเดือน  โดยเร่ิมดําเนินการผลติปลายปี 

2553 และ PCF5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนี ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบ

แบบ มีกําลงัการผลติผนงับ้าน 400 หลงัต่อเดือน ซึง่ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และเร่ิมดําเนินการผลิตใน

เดือนธันวาคม ทําให้กําลงัการผลติบ้านรวมเพิ่มขึน้เป็น 640 หลงัต่อเดือน 

 

ปี 2554 

 

• โรงงานผลิตแผ่น Precast   PCF 4 และ  PCF 5 ซึง่เร่ิมดําเนินการผลิตในปลายปี 2553 สามารถขยายกําลงัการ

ผลิตให้เต็มที่ได้ ในกลางปี 2554   

 

• บริษัทฯ ได้ออกแบรนด์ใหม่ ดงันี ้

 

• ทาวน์เฮาส์ คือ “วิลเลต” “เดอะ รีโน”่ และ “พาทิโอ” เพื่อเจาะกลุ่มลกูค้าระดบักลางถึงบน 

• บ้านเด่ียว คือ “เนเชอร่า” และ “พฤกษาปริู” เพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าระดบับน 

• อาคารชุด คือ  “พลมั” เพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางลงมา 

            

• ขยายโครงการออกไปสูต่ลาดต่างจงัหวดัเพิ่ม เช่น ภูเก็ต (“พฤกษาวิลล์”)  และ ขอนแก่น (บ้านเด่ียว /  บ้านแฝด 

ในแบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”)            

 

• ในเมืองบงักาลอร์ บริษัทฯ ได้เปิดขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ ในช่ือโครงการ Pruksa Silvana มีจํานวนทัง้หมด 

401 ยนูิต   มียอดจองที่ 469 ล้านบาทในปี 2554  โดยบริษัท ฯ เร่ิมโอนบ้านยนูิตแรกได้ ในเดือนธันวาคม 2554  

 

• โครงการอาคารชดุโครงการแรก บนเกาะฮูลมูาเล ่(Hulumale') มลัดีฟส์ ช่ือ Coral Ville  จํานวน 9 อาคาร เร่ิมโอน

กรรมสทิธ์ิ 2 อาคารแรก  
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• เดือนพฤศจิกายนเกิดวิกฤตินํา้ท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพชัน้นอกและปริมณฑล ทําให้เกิดยอดยกเลกิทัง้การจองและ 

การโอน แม้กระนัน้ก็ตามบริษัทฯ ยงัสามารถรักษายอดโอนได้สงูเป็นอนัดบั 1 ของผู้ประกอบการที่อยู่อาศยั คือที่ 23,231 

ล้านบาท  สว่นยอดจองได้ที่ 25,554 ล้านบาท สงูเป็นอนัดบั 2 ของยอดจองที่บริษัทฯ เคยทําได้  สําหรับ โรงงานพรีคาสท์

ได้เตรียมการเพื่อป้องกนันํา้ท่วมเป็นอย่างดี ทําให้สามารถป้องกนันํา้ไม่ให้เข้าท่วมโรงงานหลกั (PCF1, PCF 5) แต่พืน้ที่

โดยรอบโรงงานนํา้ท่วม ทําให้ต้องหยดุผลิต 40 วนั และเร่ิมกลบัมาผลิตในต้นเดือนธันวาคม    

 

ปี 2555      

    

• เพื่อลดการพึง่พิงแรงงาน  ลดชัว่โมงทํางาน และใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจํากดั ให้คุ้มค่าที่สดุ บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยี

การก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้านแนวราบ 

ตามลําดับขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ อาร์อีเอ็ม เป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้างอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ทํางานก่อสร้างเฉพาะให้ส่วนงานที่ตนเองมีความถนัดเพียงกิจกรรมเดียว จน

สาํเร็จทัง้เฟส หรือโครงการ ณ จดุดงักลา่ว ซึง่กระบวนการผลติจะเหมือนกบัการผลิตรถยนต์  คาดว่าสามารถย่นระยะเวลา 

ก่อสร้างลงให้เหลอืเฉลีย่ 21 วนั จากระยะ  เวลาก่อสร้างเฉลีย่ 45 วนั 

 

   • ผลจากวิกฤตินํา้ท่วม ปี 2554 การเปิดโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ จะมีข้อปฏิบติัที่ต้องกระทําเพื่อป้องกนัความ

เสีย่งหรือ เตรียมความพร้อมจากนํา้ท่วมในอนาคต เช่น ปรับปรุงสภาพที่ดิน (ที่ราบลุ่ม, ที่ลาดชนั ฯลฯ)  การถมที่ดิน (เทียบ

กบัถนนเมน, ระดบันํา้ท่วมสงูสดุที่ผ่านมา)  ระบบระบายนํา้     

 

    • ในวนัที่  21 กนัยายน  พ.ศ. 2555   บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม  5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3.5  ปี  3,000 ล้าน

บาท และ 5  ปี   2,000 ล้านบาท  ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี  2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั    

 

ปี 2556 

 

• ประกาศวิสยัทัศน์ใหม่ว่า “พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดบัหนึ่งในใจลกูค้า ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ที่อยู่ 

อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย  ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อ 

ทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึน้ในทุกๆวัน” พร้อมทําการปรับโครงสร้าง การบริหารงานองค์กร 

ใหม่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความต้องการของลกูค้าทุกกลุม่ทุกระดบั โดยแบ่งความรับผิดชอบของผู้บริหาร ตาม  

Segment ของบ้าน เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมในการสร้างบ้านที่มีคณุภาพและบริการที่ดีเลิศและเพื่อความ คล่อง ตัวใน

การบริหารงานให้สอดรับกบัภาวะการแข่งขนัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และปีนีเ้องถือได้ว่าเป็น

ปีทองที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ และจํานวนหน่วย 

(unit) ที่โอนที่สงูที่สดุเป็นประวติัการณ์ 
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•  พฒันาห้องนํา้สาํเร็จรูปมาใช้กบัโครงการคอนโดมิเนียม (เร่ิมติดตัง้ปี 2557) เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงาม คณุภาพ

ดีขึน้ ลดปัญหาจากการใช้งานภายหลงั ตลอดจนสามารถสง่มอบได้รวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหา

แรงงานไร้ฝีมือ 

 

• พฒันารูปแบบการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ (Low Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) ซึง่เป็น

จดุแข็งของพฤกษาเพื่อลดรอบระยะเวลาธุรกิจ ในขณะเดียวกนัยังช่วย แก้ปัญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนคณุภาพ

ของการทํางานหน้างานที่เปลี่ยนมาเป็นระบบสาํเร็จรูปผลติจากโรงงาน โดยต่อยอดองค์ความรู้จากทาวน์เฮาส์/บ้านเด่ียวที่

บริษัทมีความเช่ียวชาญและอยู่ในช่วงการนําระบบการบริหารจดัการ REM มาผนวกเข้าไปกบัเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่

นีด้้วย ตลอดจนให้สถาบนั AIT วิเคราะห์การต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างดงักล่าว 

 

• ผลกัดนัการใช้ระบบ BIM (Building Information Management) เพื่อช่วยในการเขียนแบบ 3 มิติ   BIM ตาม

ภาษาวิชาการ ย่อมาจาก Building Information  Modeling เพื่อลดปัญหาความขดัแย้งของแบบที่จะทําให้เกิดปัญหาใน

ขัน้ตอนการก่อสร้างทัง้ยงัช่วยในการประมาณปริมาณวสัดไุด้แบบครบวงจร ลดการทํางานหลายขัน้ตอนให้เป็นการคํานวณ 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

• เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จงึลงทนุประมาณ 2,100 ล้านบาท ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร 

จงัหวดัปทมุธานี และก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เพิ่มอีก 2 โรงงาน (PCF6 และ PCF7) โดย PCF6 เป็นโรงงาน 

ระบบอตัโนมัติทกุขัน้ตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant ที่มีกําลงัผลติสงูที่สดุในโลกซึ่ง

นําเข้าจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลติแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป (Bearing Wall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน อาทิ  

- การประกอบแบบข้างและช่องเปิดโดยหุ่นยนต์ (Shuttering & Block out Robot)  

- เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อัตโนมติัพร้อมระบบจดัเก็บและนําไปวางที่โต๊ะหลอ่แบบอตัโนมติั  

(Automated Mesh Plant with Mesh storage & handling system)  

- เคร่ืองเทคอนกรีตอัตโนมติั  

- ขดัหน้าคอนกรีต โดยระบบอตัโนมติั 

- การถอดแบบข้างโดยหุ่นยนต์ (De shuttering robot) 

- ระบบจดัเก็บชิน้งานอตัโนมติั (Finished goods Automatic Storage)  

 

นอกจากนีย้งันําเทคโนโลยี Concrete Recycling System มาใช้เพื่อนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานนํา

กลบัมาสูข่บวนการผลติอีกครัง้พร้อมทัง้ทําการแยกหินทรายนํากลบัไปใช้งาน ทําให้ไม่มีเศษวัสดเุหลอืทิง้จากการผลติจงึ

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยโรงงานทัง้ 2 แห่งนีจ้ะเร่ิมผลติในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

 

•  ในวนัที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556   บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ชดุ รวม  6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี 1 เดือน มลูค่า  

3,000 ล้านบาท และ 5  ปี  มลูค่า 3,000 ล้านบาท  ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ในปี  2559 และ พ.ศ. 2561 ตามลาํดบั    
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทฯ ก่อตัง้เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ภายใต้ช่ือ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากดั เพื่อประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชุด และมีการขยาย

กิจการอย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.3.1) บริษัทย่อย  

 

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทนุ ที่จดทะเบียนก่อตัง้แล้ว แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ  
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ส่วนท่ี 1  ข้อ 1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทนุ แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะที่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ แล้ว)  

ณ 31 ธันวาคม  2556 

 

หมายเหตุ : 1,2  : ทนุจดทะเบียนชําระแล้วและสว่นเกินมูลค่าหุ้น หลงัจากการจดัสรรเรียบร้อยแล้ว จะเทียบเทา่ท่ี 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ  

19.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดบั ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 57 

  3    : เป็นสาขาของ  บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

ลาํดับท่ี ปีท่ีก่อตัง้ ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานท่ี ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน   

ชําระแล้ว 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

1 2548 เกสรก่อสร้าง กทม. 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท - 100% 

2 2549 พทุธชาด เอสเตท กทม. 1,000 ล้านบาท 650 ล้านบาท - 100% 

3 2549 พนาลี เอสเตท กทม. 1,000 ล้านบาท 650 ล้านบาท - 100% 

4 2551 พฤกษา โอเวอร์ซีส์ กทม. 600 ล้านบาท 500 ล้านบาท - 100% 

5 2552 
พฤกษา อินเตอร์  

เนชัน่แนล 
กทม. 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท - 100% 

6 2552 พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง่ 
บงักะลอร์, 

อินเดีย  

เทียบเท่าท่ี 0.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.2 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 1 

เทียบเท่าท่ี 9.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 2 
100% 

7 2553 
พฤกษาโอเวอร์ซีส์ 

เซอร์วสิ 
กทม. 10 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท - 100% 

8 2553 
พฤกษา อินเดีย  

คอนสตรัคชัน่ 

บงักะลอร์, 

อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี 0.03 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02  ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
100% 

9 2553 
พฤกษา เวียดนาม  

คอนสตรัคชัน่ 

ไฮฟง, 

เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี  1.5  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 1.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 
- 100% 

10 2553 พฤกษา ลกัโซร่า เฮาส์ซิง่ มุมไบ, อินเดีย 
เทียบเท่าท่ี 1.2 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.01  ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.006 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
50% 

11 2553 พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง่ มลัดีฟส์ 
เทียบเท่าท่ี  10 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี  5 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 
- 80% 

12 2553 
เกสรคอนสตรัคชัน่ 

สาขามลัดีฟส์ 3 
มลัดีฟส์ - - - 100%  

13 2554 
พฤกษา-โมฮนั มูธา  

เรียลเอสเตท 

เชนไน, 

อินเดีย 

เทียบเท่าท่ี  2 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.02 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 0.09 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
84.85% 

14 2556 พฤกษา เวียดนาม  
ไฮฟง, 

เวียดนาม 

เทียบเท่าท่ี 10 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

เทียบเท่าท่ี 3.56 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 
- 85% 

15 2556 
ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
กทม. 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท - 51% 
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 แผนภาพการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

 

  โดยปัจจบุนัมีการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกลุม่ดงันี ้

 

 
 

 

 
สว่นที่ 1 หน้า 10 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ                                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 2 สว่น คือ 

 

 1. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 

 2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

 

 โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ

ชํานาญเท่านัน้ นัน่คือธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและดําเนินธุรกิจอยู่บนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่สะสมมา

เป็นระยะเวลานานและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัเท่านัน้ 

 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย 

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัย 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์/ บ้านแฝด และ

อาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของ

กรุงเทพฯในทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสงู ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดขาย โครงการในต่างจังหวัด ได้แก่ 

นครปฐม ชลบรีุ และภูเก็ต ในปี 2554 ได้เปิดโครงการแรกในขอนแก่นและเปิดขายเพิ่มในจงัหวดัภูเก็ต  การเปิดขายบ้านใน

ต่างจงัหวดัทีมี่ศกัยภาพเป็นแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาถงึในปัจจบุนั  นอกจากนี ้ในปี 2556 มีการปรับเปลี่ยนหลาย

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกาศวิสยัทัศน์ใหม่ การรีแบรนด์ และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเน้นการบริหารในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยัง่ยืน มีการเติบโตต่อเนื่อง และรักษาสถานะทางการเงินที่มัน่คง 

 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทนุไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมพฒันาโครงการแรกในประเทศมลัดีฟส์ ตัง้แต่

ปี 2553 ตามด้วยประเทศอินเดียและประเทศเวียดนาม โดยในปัจจบุนักําลงัศกึษาโอกาส ในการพฒันาโครงการอสงัหาริม 

ทรัพย์ ในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม   เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 

 

2.1  ประเทศอินเดีย  เมือง บงักะลอร์  

 

 เป็นโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว ภายใต้ตราสนิค้า “Pruksa Silvana” (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%) ซึง่

เป็นโครงการที่พักอาศยัแนวราบ จํานวน  401 ยนูิต รวมมูลค่าโครงการ  1,688  ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 321 

หลงั  และทาวน์เฮาส์ 80 หลงั และเร่ิมโอนบ้านหลงัแรกตัง้แต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา  โดยในปี 2556 บริษัทฯ

สามารถสร้างยอดขายจํานวน 229 ล้านบาท และมีรายได้  376 ล้านบาท  ทัง้นีมี้ยอดขายสะสมของโครงการที่ 949 ล้าน

บาท และยอดรายได้สะสมที่ 631 ล้านบาท 
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      ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ทาํการซือ้ที่ดินสาํหรับพฒันาโครงการที่ 2 ไว้เรียบร้อยแล้ว และมีแผนพฒันาเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียม   นอกจากนีย้งัมีแผนงานที่จะซือ้ที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย    

 

2.2   ประเทศมลัดีฟส์ เมืองฮลุมูาเล ่:  Coral Ville  Condominium  

                

เป็นโครงการร่วมทนุ กบั Housing Development Corporation (HDC) โดยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในเมืองฮูลมูาเล่  โดยในเฟสแรกประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 

จํานวน 9 อาคาร รวมทัง้สิน้ 180 ยูนิต มลูค่า 440 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและโอน

กรรมสิทธ์ิทัง้หมดให้กับลกูค้าแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจที่ไม่เอือ้อํานวย เช่น ขนาด

ตลาดที่ค่อนข้างเลก็ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมลัดีฟส์ที่มีความเปราะบางและปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ 

ในระบบธนาคาร จงึทําให้บริษัทฯ ต้องมีการทบทวนแผนการลงทนุว่าจะดําเนินโครงการในเฟสต่อไปหรือไม่  

 

2.3  ประเทศเวียดนาม  เมือง ไฮฟอง :  

 

              เป็นโครงการร่วมทนุกบันักลงทนุท้องถ่ิน (Hoang Huy Service Investment Co.)  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 85  บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตการลงทนุพฒันาโครงการที่พักอาศัยแล้วตัง้แต่เดือนมกราคม 2556 ขณะนีอ้ยู่

ระหว่างการเวนคืนที่ดิน ซึง่มีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ที่โครงการทัง้หมด  โดยมีแผนการพฒันาเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก   

 

ตัง้แต่ปี 2536 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ เปิดโครงการแล้วจํานวน 388  โครงการ โดยบริษัทฯ มี

รายได้รวม โดยแยกประเภทผลติภัณฑ์ได้ดงันี ้ 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 2554 2555 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮาส์ (ไทย) 11,948 51 11,504 49 14,908 55 20,669 53 

บ้านเดี่ยว (ไทย) 7,723 33 7,140 31 8,775 32 9,195 24 

อาคารชุด (ไทย) 3,608 15 4,487 19 2,837 10 8,450 22 

มัลดีฟส์   (อาคารชุด) -  77 0.3 178 1 121 0.4 

อินเดีย   (บ้านแนวราบ) -  4 0.0 252 1 376 1.0 

รายได้อ่ืนๆ 128 1 210 1 192 1 230 0.6 

รายได้รวมทัง้หมด  23,407  100 23,422 100 27,141 100 39,041 100 

หมายเหต ุ: รายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการจดัประเภทของสนิค้าตามโครงสร้างใหม่ขององค์กรแล้ว 
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โครงการปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 164  โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าทัง้หมด ขายได้แล้วและส่วน

ที่เหลือขาย ดังนี ้ 

space 

โครงการ

31-Dec-56 ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 27          10,579 15,310             4,979 7,034             5,600 8,276

พฤกษาวิลล์ 23             7,786 15,754             4,082 8,310             3,704 7,444

เดอะคอนเนค 13             3,483 9,523             2,335 6,015             1,148 3,507

เดอะแพลนท์ ซิติ้ 2                763 2,783                143 524                620 2,259

วิลเลต 3             1,192 3,674                567 1,675                625 2,000

พฤกษาไลท์ 5             1,114 3,523                158 426                956 3,096

พฤกษาทาวน์ 15             3,691 8,672             2,223 4,858             1,468 3,813

พาทิโอ 3                676 2,793                298 1,245                378 1,549

ไอวี่ ไชน่าทาวน์ 1                  19 411                  13 238                     6 173

ยอดรวมทาวน์เฮาส์ 92       29,303 62,443       14,798 30,325       14,505 32,118

พฤกษาทาวน์ 6             1,202 4,197                830 2,713                372 1,484

พฤกษาวิลเลจ 12             3,434 10,743             1,882 5,800             1,552 4,943

ภัสสร 8             2,802 10,873             1,582 6,348             1,220 4,525

บ้านพฤกษานารา 4             1,219 3,850                671 2,092                548 1,758

พฤกษา ปูริ 3                616 2,307                408 1,506                208 801

เดอะแพลนท์ 9             2,243 11,097             1,586 8,310                657 2,787

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 42       11,516 43,067         6,959 26,769         4,557 16,298

คอนโดเลต 5             1,419 5,967                821 3,366                598 2,601

พลัม คอนโด 4             7,942 7,821             5,153 5,083             2,789 2,737

ฟิวส์ 3             3,441 8,388             2,468 5,664                973 2,725

เดอะทรี 3             2,836 6,643             2,608 5,997                228 646

สไตล์ริช 2                512 3,004                453 2,678                  59 325

ไอวี่ 1                289 1,806                245 1,432                  44 374

แชปเตอร์วัน 2             2,658 6,078             2,458 5,507                200 571

เออร์บาโน่ แอปโซลูท 1                593 2,688                582 2,500                  11 188

ไพรเวซี่ 8                619 1,156                230 440                389 716

ยอดรวมคอนโด 29       20,309 43,552       15,018 32,668         5,291 10,884

ซิลวาน่า (อินเดีย) 1                401 1,338                276 949                125 389

ยอดรวมทั้งหมด               164       61,529 150,400       37,051 90,711       24,478 59,689

จํานวน

โครงการที่

มูลค่าโครงการทั้งหมด ขาย เหลือขาย

 
 

 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 13 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ                                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 
2.1  การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

 

 2.1.1 บ้านทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด 

 

โดยสรุป บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – ทาวน์เฮาส์ 

 

ตลาดทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด มีขนาดประมาณ 23% ของตลาดรวมที่อยู่อาศยัจากหน่วยบ้านที่

จดทะเบียนเพิ่มในปี 2556 และบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากบ้านทาวน์เฮาส์ประมาณ 53% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัทฯ   โดยปี 2556 บริษัทฯ เปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์  39 โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสทิธิ์ในโครงการทาวน์เฮาส์ 2554 2555 2556 

จํานวน (หลงั)  8,384 9,140 10,941 

รับรู้รายได้ของบริษัท (ล้านบาท)  12,329 15,603 20,670 

จํานวนบ้านทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด   

ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 

12,995 12,287 23,746 

หมายเหตุ  1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านที่แตกต่าง

กนัออกไป โดยตัง้ราคาของทาวน์เฮาส์ตัง้แต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาทต่อหลงั โดยตราสินค้าที่เพิ่งเปิดขายในปี 2556  มี

แบรนด์ ใหม่คือ พฤกษา ไลท์ และ วิลเลต ไลท์ มีผลทาํให้สว่นแบ่งตลาดทาวเฮาส์รวมของบริษัทฯ ในรูปของหน่วยโอนเป็น

อนัดบัหนึง่ในตลาดหลายปีติดต่อกนัแล้ว 

 

 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นลกูค้ากลุม่ผู้ มีรายได้ระดบัต่ําจนถงึปานกลาง รวมถงึขยายไปยังผู้ มีรายได้ระดับค่อนข้างสงูที่

ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมิใช่เพื่อการเก็งกําไร ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้แนวคิด             

“ ความสขุที่เป็นไปได้ ( Better living / Real living )” โดยก่อสร้างให้บ้านมีคุณภาพที่ทัดเทียมและตอบสนองต่อความ

ต้องการพืน้ฐานของผู้ ซือ้ได้ในราคาที่คุ้มค่า 

 

บ้านพฤกษา  เออร์บาโนทาวน์เฮาส์ วิลเลต ซิตี ้ พริเว่ ฟิเดลโิอ 

พฤกษาวิลล์ วีท ู เดอะ รีโน่  พริเว่ 

พฤกษาทาวน์ ซิลวาน่า (อินเดีย) พาทิโอ เดอะคอนเนค 

พฤกษา ไลท์    วิลเลต ไลท์ บ้านพฤกษา เดอะแพลนท์ ซิตี ้
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เม่ือเทียบกบับ้านในรูปแบบขนาดและทําเลที่ใกล้เคียงกนัของผู้ประกอบการรายอื่นโดยทัว่ไป บ้านทาวน์เฮาส์ของ

บริษัทฯ จะมีราคาขายที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่นอยู่ประมาณ ร้อยละ10-15 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ บริหารจัด 

การงานก่อสร้างด้วยตวัเองทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพ  รวมถงึ

การใช้วสัดทุี่มีคณุภาพดีกว่าบริษัทฯ อื่นๆในระดบัราคาบ้านที่เท่ากนั  

 

บริษัทฯ ผลกัดนัการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์ที่พฒันาไว้โดยมีการวิจัยความต้องการลกูค้าแล้วนํามาปรับปรุง

ในผลติภัณฑ์และบริการ ทําให้สว่นแบ่งการตลาดสงูถึงประมาณ ร้อยละ 60 – 70 ซึง่มีรอบธุรกิจรวมถึงเวลาก่อสร้างที่สัน้

ประกอบกับมาตรการกระตุ้ นอสงัหาริมทรัพย์ที่กระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัย ผ่านนโยบายภาษีโครงการกู้ ซือ้บ้าน

ดอกเบีย้ต่ํา โครงการช่วยเหลอืผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในโซนนํา้ท่วม ในรูปแบบดอกเบีย้หรือระยะเวลาในการกู้  บริษัทฯ จึงมีการ

พฒันาโครงการเพื่อให้ผู้ ซือ้บ้านรับสทิธิประโยชน์ดังกลา่ว 

 

โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ผลกัดันการพัฒนาทาวน์เฮาส์ในตราสินค้าเดิมไปในพืน้ที่ตลาดใหม่ๆ โดยครอบคลมุ

ทัว่ทัง้กรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ตราสนิค้าใหม่เออร์บาโน (Urbano) ซึง่เป็นทาวน์เฮาส์ในเขตเมืองรูปแบบใหม่และมีการ

ปรับปรุงผลติภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น บ้านพฤกษาขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดภายใต้ช่ือ “พฤกษานารา” ใน

จงัหวดัอยุธยา, ชลบุรี, ขอนแก่น “เดอะคอนเนค/ วิตเลต / เพลสติส ขยายพืน้ที่ตลาดใหม่ๆในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ใน

พืน้ที่ที่บริษัทฯ ยงัไม่มีโครงการดําเนินการอยู่และ “พฤกษาวิลล์” ขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัเช่นภูเก็ต และ ชลบรีุ  

 

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเปิดขายทาวน์เฮาส์ที่เป็นลกัษณะทาวน์โฮมมากขึน้ โดยมีพืน้ที่ใช้สอย 3 – 4 ชัน้ เช่น 

 แบรนด์ “วิลเลต”, “พาทิโอ”, “วีท”ู รวมถงึ “เดอะคอนเนค อัพทรี” เพื่อเจาะลกูค้าระดับกลางถึงบน ใกล้เขตเมืองมากขึน้ 

ราคาสงูขึน้ เช่น ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ หรือย่านถนนพฒันาการ ซอย 38 ซึง่เป็นที่ดินขนาดใหญ่ใกล้แหลง่ธุรกิจ 

เดินทางสะดวก นํา้ไม่ท่วมและราคาที่ดงึดดู  อีกทัง้ย่านดงักลา่ว ปัจจบุนัผู้ประกอบการรายอื่นมีการเสนอขายบ้านแนวราบ

น้อยมาก สว่นใหญ่จะเป็นอาคารชดุ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนค่าที่ดินต่ําจากการประมูลจาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์

แห่งประเทศไทย (บสท.) ทําให้ขายบ้านแนวราบตอบสนองความต้องการในราคาที่ดึงดูดผู้ ซือ้บ้านได้มาก คือ ราคาเร่ิมต้น

ที่ 2.5 ล้านบาท ทําให้มียอดจองสงูในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

เร่ิมจากปี 2555 หลงัเกิดภาวะนํา้ท่วม บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบทาวน์เฮาส์ เพื่อป้องกันปัญหานํา้ท่วมในอนาคต 

ทัง้ในระดบัโครงการและระดบัตวับ้าน เช่น การปรับระดบัดินถมของโครงการให้สงูขึน้เทียบเท่าระดับนํา้ท่วมสงูสดุที่ผ่านมา

การปรับเปลี่ยนรัว้โครงการและรัว้ตัวบ้านเป็นรัว้แบบทึบนํา้, การใช้วัสดุทนนํา้, การออกแบบระบบสขุาภิบาลใหม่และ

พฒันาระบบป้องกนันํา้ท่วม   

 

แผนการในอนาคต – ทาวน์เฮาส์ 

 

แผนธุรกิจ ปี 2557 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายทาวน์เฮาส์ทัง้หมด 17 - 29  โครงการซึง่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

และในต่างจงัหวัด  เป้าหมายยอดจอง   22,140- 24,300  ล้านบาท  คิดเป็น  54%  จากยอดจองทัง้หมด 
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2.1.2. บ้านเดี่ยว 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดังนี ้

 

ภัสสร เดอะแกลเลอร่ี เดอะแพลนท์ เนเชอร่า 

พฤกษาวิลเลจ ซิลวาน่า (อินเดีย) พฤกษาปริู เดอะปาล์ม 

พฤกษาทาวน์ ซิเรนิตี ้ ซินเนอร่ี บ้านพฤกษานารา  

เดอะซีซัน่ พฤกษา วิลเลจ ดีไลท์   

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – บ้านเดี่ยว 

 

ตลาดบ้านเด่ียวมีขนาดประมาณ  24% ของตลาดรวมที่อยู่อาศยัจากหน่วยบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2556 

และบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากบ้านเด่ียวประมาณ 24% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยปี 2556 บริษัทฯ 

เปิดขายโครงการบ้านเด่ียว 4  โครงการ 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยว 2554 2555 2556 

จํานวน (หลงั) 2,085 2,213 2,228 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)  6,315 8,066 9,195 

จํานวนบ้านเด่ียว ที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1 13,999 10,887 13,484 

หมายเหตุ  1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 

  

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

แพลนท์จากการผลกัดนัตลาดบ้านเด่ียวของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทําให้บริษัทฯ มีสว่นแบ่งตลาดใน

บ้านเด่ียวสงูขึน้มาก  

 

บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการบ้านเด่ียวที่เข้าใกล้เมืองเพื่อป้อนตลาดบนมากขึน้ โดยระดบัราคาในสนิค้าใหม่ที่จะ

เปิดตวั อยู่ในช่วงราคา 4 – 10 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งการตลาดในบ้านเด่ียว  เจาะกลุม่ผู้ ซือ้ระดบัปานกลางถงึสงู ที่มี

อํานาจซือ้ในเขตเข้าใกล้เมือง เช่น ย่านพฒันาการ ซอย 38 หรือย่านแจ้งวฒันะ ซึง่เป็นที่ดิน 2 แห่งใหญ่ที่บริษัทฯ เร่ิม

พฒันาเต็มที่ในปี2555 ซึง่ก็ประสบความสาํเร็จอย่างสงู ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจว่าบ้านเด่ียวแบรนด์ใหม่ๆ  ที่จะเปิดขายด้วยราคา

เร่ิมต้น 5 ล้านบาท จะได้รับความนิยมจากผู้ ซือ้เพราะใกล้เขตเมืองมาก นํา้ไม่ท่วม คาดว่าจะเป็นแหลง่ใหญ่ของรายได้บ้าน

เด่ียวในอนาคต นอกจากนีย้งัมีการพฒันาแบรนด์ หรือ รุ่นบ้านใหม่ ในราคาสงูขึน้ เช่น “เดอะปาล์ม” และ “ภัสสร เพรสทีจ” 

โดยนอกจากคุณภาพของตวัผลติภัณฑ์แล้วจะเน้นการวางแนวคิดและรูปแบบโครงการที่ชดัเจนในการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัมากย่ิงขึน้ 
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เร่ิมจากปี 2555 หลงัเกิดภาวะนํา้ท่วม บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบบ้าน เพื่อป้องกนัปัญหานํา้ท่วมในอนาคต ทัง้ใน

ระดบัโครงการและระดบัตวับ้าน เช่น การปรับระดบัดินถมของโครงการให้สงูขึน้เทียบเท่าระดบันํา้ท่วมสงูสดุที่ผ่านมา, การ

ปรับเปลีย่นรัว้โครงการและรัว้ตวับ้านเป็นรัว้แบบทบึนํา้, การใช้วัสดทุนนํา้, การออกแบบระบบสขุาภิบาลใหม่และพฒันา

ระบบป้องกนันํา้ท่วม            

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนเปิดเพิ่มในหัวเมืองต่างจงัหวดั เช่น ชลบรีุ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สมทุรสาคร 

อยธุยา นครปฐม เป็นต้น โดยในปี 2556 มีการเปิดขายโครงการภัสสรในจังหวดัภูเก็ต ทัง้นีร้ายได้และยอดจองจาก

ต่างจงัหวดัปี 2556 มีสดัสว่นประมาณ 9-10% และจะเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ  

 

 

แผนการในอนาคต – บ้านเดี่ยว 

 

แผนธรุกิจ ปี 2557 บริษัทฯ ตัง้เป้าเปิดขายบ้านเด่ียวทัง้หมด 7 -12  โครงการ โดยเปิดในกรุงเทพและปริมณฑล  

และต่างจงัหวดั  เป้าหมายยอดจอง 11,480 – 12,600   ล้านบาท คิดเป็น 28% จากยอดขายทัง้หมด 

 

2.1.3 อาคารชุด (Condominium) 

 

โดยสรุป บริษัท ฯ มีโครงการที่เปิดขายแล้ว ภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดังนี ้

 

ซิตีวิ้ลล์ เดอะ ทรี เออร์บาโน คอนโด บี ย ู

ไอว่ี คอนโดเลต แชปเตอร์วนั พลมั 

เดอะซ๊ีด ฟิวส์ คอรัล วิลล์ (มลัดีฟส์)  

เดอะไพรเวซ่ี (เร่ิมเปิดขายปี 2556) ดิ เอดิเตอร์ (เร่ิมเปิดขายปี 2556) เดอะรีเซิฟ (เร่ิมเปิดขายปี 2556)  

 

ขนาดของตลาดและการแข่งขัน – อาคารชุด 

 

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีขนาด 53% ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยจากหน่วยบ้านที่จด

ทะเบียนเพิ่มในปี 2556  และบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากอาคารชดุประมาณ 22% ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

โดยปี 2556 บริษัท ฯ เปิดขายโครงการอาคารชดุรวม  17  โครงการ 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการอาคารชุด 2554 2555 2556 

จํานวน (หลงั) 1,686 930 3,800 

รับรู้รายได้ (ล้านบาท)   4,478 2,840 8,450 

จํานวนอาคารชุดที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล1   34,734 78,391 69,532 

หมายเหตุ  1: ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ นบัเฉพาะท่ีสร้างโดยผู้ประกอบการ 
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บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและโครงสร้างรายได้จากการเลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่

อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนส่งสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงเช่นโครงการรถไฟฟ้า

ทําให้เกิดความต้องการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอาคารชุดสงูมากตัง้แต่ปี 2550 

 

 ตัง้แต่ปี 2552  บริษัทฯ มีการพัฒนาตลาดใหม่ๆโดยเร่ิมจากการพัฒนารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้า 

“เดอะซ๊ีด ธีม” (The Seed Theme) ในลกัษณะบติูคอาคารชุดไม่ว่าจะเป็น“เดอะซ๊ีดมูซ่ีสขุุมวิท 26” และ“เดอะซ๊ีดเมมโมร่ี

สยาม” ซึง่ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถสร้างการยอมรับในตลาดบนของอาคารชุดได้อย่างน่าประทับใจโดยสะท้อนจากการ

สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทัง้ 2 โครงการ High-end Condominium นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา

โครงการอาคารชุดเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่อาศัยระดับล่างถึงปานกลางในระดับราคาไม่

เกิน 1,000,000 บาทและขนาดพืน้ที่ใช้สอยไม่ต่ํากว่า 28 ตารางเมตร โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในตลาด

อาคารชุด BOI ภายใต้ตราสินค้า “เดอะทรี” โดยเร่ิมโครงการแรกคือ “เดอะทรีลาดพร้าว” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้า

อย่างดีและปิดการขายได้อย่างรวดเร็วตามด้วยตราสินค้าบียู ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในตลาดอาคารชุด

อย่างมากและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตลาดเดิมที่บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จ  โดยจะเห็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาคาร

ชดุของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นอาคารชดุสาํหรับตลาดระดบักลางถึงระดบัล่างหรือตลาดอาคารชดุ BOI 

 

 ในปี 2553 บริษัทฯ มีตราสินค้าใหม่คือ “คอนโดเลต” (Condolette), “แชปเตอร์วัน ”, “ฟิวส์”, “เออร์บาโน”

คอนโดมิเนียมและ “ คอรัลวิลล์” ในมัลดีฟส์จากความสําเร็จดังกล่าวข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทําให้

บริษัทฯ สามารถผลกัดนัสว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ ในการจองอาคารชดุได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 บริษัทฯ มียอด

จองสงูสดุ (12,910 ล้านบาท) ในอตุสาหกรรม 

 

 ปลายปี 2553 ตลาดอาคารชุดเร่ิมส่งสญัญาณชะลอลง จากการที่มีผู้ ขายมากราย (oversupply) อีกทัง้สดัส่วน

เงินกู้ที่ให้ผู้ ซือ้บ้าน (Loan to value)ที่เข้มงวดขึน้ ในปี 2554 บริษัทฯ จงึไม่เน้นการเปิดขายคอนโดมาก และได้เปิดตัวเพียง 

1 แบรนด์ใหม่ ช่ือ “เดอะพลมั” ราคา 1 – 2 ล้านบาท เพื่อเจาะตลาดลกูค้าปานกลางถงึต่ํา  

 

โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจยัที่ไม่เอือ้ต่อการเปิดขายอาคารชุด ทัง้ในแง่ Oversupply และ มาตรการที่ล่าช้า

และไม่แน่นอนจากภาครัฐ ผู้จองซือ้ลงัเล ทําให้ยอดจองอาคารชดุลดลง ซึง่ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้หันมา

เน้นการเร่งโอนอาคารชดุใน Backlog ซึง่ก็ประสบผลสาํเร็จอย่างสงู  

 

ในปี 2555 ตลาดอาคารชุดกลบัมาสดใส ทัง้จากเศรษฐกิจที่ฟืน้ตัวจากภาวะนํา้ท่วม ความต้องการที่อยู่อาศยัริม

รถไฟฟ้าตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าตามแผน ความต้องการมีบ้านที่ 2 เพื่ออยู่อาศยัเป็นครัง้คราว และ

การเดินทางเข้ามาทํางานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล สว่นยอดจองและยอดโอนอาคารชดุก็เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วาง

ไว้ต่อเนื่องจากการเติบโตของตลาดอาคารชดุในปี 2555 ซึง่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในปี 2556 บริษัทฯ จงึได้เปิด

โครงการอาคารชดุ ในตลาดกลาง-บน ทัง้แบรนด์เดิมคือ “ฟิวส์” ”คอนโดเลต” รวมถงึ แบรนด์ใหม่ คือ “เดอะรีเซิฟ” และ    

“ดิเอดิเตอร์”โดยเน้นทําเลย่านใจกลางเมืองหรือทําเลที่ใกล้รถไฟฟ้าหรือสถานศึกษา เช่น สาธร,สะพานควาย,มหาวิทยาลยั 
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เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ในขณะที่แนวโน้มของอาคารชดุระดบัราคา ต่ํากว่า 1 ล้านบาท และ ราคา 1-2 ล้านบาท เป็นตลาดที่มี

แนวโน้มการขยายตวัในอตัราสงูอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จงึพฒันาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดระดบัดัง 

กลา่ว โดย เปิดโครงการ “พลมั พหลโยธิน 89” ในเขตชานเมือง โดยที่บริษัทฯ สามารถสร้างตลาดและยอดขายที่สงูมากใน

ปี 2556 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัเปิด “เดอะ ไพรเวซ่ี” ซึง่เน้นอาคารชดุขนาดเลก็ สร้างเสร็จเร็ว และทําเลในซอย 

 

แผนการในอนาคต – อาคารชุด 

 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายอาคารชดุหลายระดบัราคาทัง้หมด 5-8  แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

คาดว่าจะได้ยอดขาย 6,970 – 7,650  ล้านบาท คิดเป็น 17% จากยอดขายทัง้หมด โดยจะเน้นบุกตลาดคอนโดราคาถูก

ภายใต้แบรนด์”พลมั” โดยบางสว่นจะประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ตลอดจนเทคโนโลยีในการก่อสร้าง

แบบใหม่ ที่เป็นจดุแข็งของบริษัทฯ เข้ามาผลกัดนัให้สง่มอบได้มีคณุภาพและรวดเร็วขึน้ด้วย 

 

2.2 การบริหารการผลิต  

 

• วตัถดิุบที่ใช้สว่นใหญ่ คือ ปนูซีเมนส์ หิน เหลก็ ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลติและจําหน่ายในประเทศทั่วไป ตัง้แต่ปี 

2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลกัโดยวิธีจัดประกวดราคารายปี หรือ

อาจสัน้กว่า ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทนุค่าก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทัง้ปี 

• สว่นผู้ รับเหมาแรงงาน มีจํานวนอยู่ในระบบของบริษัทฯ ประมาณ   2,500 ราย   

• บริษัทฯ ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานสําคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน

เสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคู่ค้าพันธมิตร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ตามแผนใน

อนาคต 

 

2.2.1 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮาส์ 

ในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

 

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะทําหน้าที่ดแูลและดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป

ตามแผนและรูปแบบที่กําหนด นอกจากนีย้งัทําหน้าที่ดแูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กําหนด 

รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบริษัทฯ 

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลงัที่สร้าง

เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 

 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนนุกลางในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึง่ทําหน้าที่สนบัสนนุทัง้ใน

สว่นของบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักลา่วได้แก่ 
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• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึง่จะทําหน้าที่หาผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและแรงงานเพื่อช่วยในการ

ก่อสร้างตามจํานวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ 

• ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะทําหน้าที่จัดซือ้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

เป็นไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร

จดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ ไปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจยัและพฒันาซึง่จะทําหน้าที่ในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ

ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะทําหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึง่จะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบที่อยู่อาศัยในโครงการ

ต่าง ๆ 

 

การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พฒันาโครงการเพื่อกําหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design)ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนัน้ ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก

ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักลา่ว เม่ือฝ่ายพฒันาโครงการเห็นว่าแบบโครงบ้านที่ออกแบบโดย

สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะดําเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design)เพื่อให้แบบ

บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนที่บริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้าง 

 

ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้ประมาณ 40 หลงัต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมีสายการผลิต

มากกว่าหนึง่สายการผลติ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดโครงการ บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการดแูลควบคมุงาน 

ก่อสร้างซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วยผู้ จัดการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการ และจะมีวิศวกร

โครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างในแต่ละระดับขัน้ของงาน รวมถึงดูแลควบคุม

ผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านที่บริษัทฯ ว่าจ้างเพือ่เข้าทํางานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น งานฐานราก 

งานปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวันในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ในระหว่างการก่อสร้าง ฝ่าย

ควบคมุคณุภาพจะเข้าตรวจสอบคณุภาพของบ้านเป็นระยะ ๆ รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพเม่ือการก่อสร้างบ้านเสร็จสมบรูณ์ 

ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าต่อไป 

 

บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการอื่น แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากันและมีพืน้ที่

ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและทําเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่

บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 

อันได้แก่การที่บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทําให้ประหยัดต้นทุนและค่าแรงงาน 

รวมถงึชิน้งานที่ได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อใน
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ที่ใช้สาํหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสาํเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ 

บริษัทฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเด่ียวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านดว้ยระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อในที ่(Cast-In Situ Load Bearing Wall 

Structure)  บริษัทฯ ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหลอ่ในที่จากประเทศฝร่ังเศส โดยระบบนีจ้ะใช้ผนงั

เป็นตวัรับนํา้หนักแทนเสาและคาน จึงลดขัน้ตอนการเทเสาและคานออกไป โดยจะใช้การประกอบและติดตัง้แบบเหลก็เพื่อ

หลอ่ผนัง ณ จุดก่อสร้าง จากนัน้จะนําเหล็กผูกมาใสใ่นแบบเหลก็และเทปนูลงไป จากนัน้ถอดแบบเหล็กออกก็จะได้ผนงัรับ

แรง ทําให้การทํางานรวดเร็วขึน้ ซึง่บริษัทฯ นบัเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ที่นําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีม้าใช้ใน

การก่อสร้าง โดยระบบนีเ้ร่ิมใช้กบัการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แบบชัน้เดียว ทําให้ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 

วนันบัจากวนัเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จทัง้หลงั ซึง่นบัว่ามีประสทิธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีก่อสร้างแบบทั่วไป (Conventional 

Method) ซึง่ใช้เวลาประมาณ 180 วนัต่อหลงั โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้บัโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ใน

ช่วงแรกซึง่ได้แก่โครงการบ้านพฤกษา 1 และบ้านพฤกษา 2 

 

ต่อมาด้วยพฒันาการที่ไม่หยุดยัง้ บริษัทฯ ได้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะช่วยที่การดําเนินการ

ก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ จงึนําระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่ ด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้ โดยขัน้ตอนการ

ก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้างโดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนังและพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกัน หลงัจากนัน้จึงผูกเหล็ก

โครงสร้างและทําการเทคอนกรีตพร้อมกนัทัง้ผนังชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจงึสร้างผนงัชัน้ต่อไปและติดตัง้โครง 

หลงัคาให้ได้งานภายนอกที่สมบรูณ์ในระยะเวลาที่สัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไปเป็นอย่างมาก นอกจากนีย้ังได้งานที่มีคุณภาพ

มากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงหรือพืน้ผิวที่เรียบสวยงาม ทัง้นีเ้ทคโนโลยีแบบอโุมงค์จะใช้เวลาการก่อสร้างตัง้แต่

ต้นจนจบทัง้สิน้ประมาณ 60-80 วัน ซึ่งนับว่ารวดเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไป ซึ่งจะใช้เวลา

ประมาณ 180 วัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างนีก้ับโครงการ บ้านพฤกษา 3 และโครงการต่อๆ มาจนถึง

ปัจจบุนั นอกจากเทคโนโลยีชนิดนีจ้ะใช้สาํหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว ยังสามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดที่มี

ความสงูประมาณ 8 ชัน้ได้อีกด้วย 

 

ทัง้นี ้จดุเด่นของระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกันีมี้ดงันี ้

 

1) โครงสร้างมีความมัน่คงแข็งแรง เนื่องจากเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มีความทนทานกว่าผนังก่ออิฐฉาบ

ปนูในระบบธรรมดา 

2) สามารถควบคมุคณุภาพได้ดีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบนีจ้ะมีมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบติังานที่

แน่นอน 

3) สามารถควบคมุระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่า เนื่องจากการลดขัน้ตอนการก่อสร้างที่ไม่จําเป็นออกไป 

ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างต่อหน่วยน้อยกว่าการก่อสร้างแบบทั่วไป  

4) เหมาะกบัการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึง่แต่ละหลงัมีรูปแบบที่เหมือนกนั 
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5) ลดการพึง่พาแรงงานฝีมือในการทํางาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนการก่อสร้าง 

6) ลดขัน้ตอนการก่ออิฐ และฉาบปนูสาํหรับผนงั นอกจากนี ้ยงัลดขัน้ตอนการก่อเสาและคาน 

7) ลดขยะที่เกิดจากการทํางาน ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในการก่อสร้าง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสญูเสีย

วสัดโุดยไม่จําเป็น อีกทัง้ยังช่วยให้หน่วยงานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนัก(RC Load Bearing Wall Prefabrication) โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเด่ียว 

 

นอกจากบริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตรัว้และเสาสาํเร็จรูปซึ่งใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Battery Mold ในการก่อสร้างรัว้และ

เสาโชว์สาํเร็จรูปสาํหรับบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ (พฤกษาวิลล์ และ เดอะคอนเนค)  

 

ดังนัน้ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ได้ในปริมาณมาก (Mass Production) เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาด  ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการประหยัด

ต่อขนาด (Economy of Scale) 

 

2.2.2 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

 

การบริหารจดัการงานก่อสร้างบ้านเด่ียวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการ

บ้านทาวน์เฮาส์ แต่สําหรับในส่วนการก่อสร้างในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลติ เนื่องจากโครงการบ้านเด่ียวมีจํานวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน 

ทาวน์เฮาส์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่พนกังานของบริษัทฯ เข้าทําการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ

และจะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจํานวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ 

 

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้าง

ผนงัรับนํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆว่า  Precast มาใช้ โดยการหล่อผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนักจะ

กระทําในพืน้ที่ของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory)ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมันซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สดุในประเทศไทย และได้ใช้เทคโนโลยีการ

ก่อสร้างชนิดนีส้าํหรับโครงการบ้านเด่ียวแบบสองชัน้เนื่องจากบ้านเด่ียวจะมีรูปแบบผนังที่หลากหลาย โดยบ้านหลงัหนึ่ง

จะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน จากนัน้จึงขน

ถ่ายชิน้งานมาประกอบที่สถานที่ตัง้บ้านแต่ละหลงั  
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 ทัง้นีจ้ดุเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจุดเด่นในทํานองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน

ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่แล้วยงัมีจุดเด่นอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพืน้ที่คานเสาทํา

ให้มีพืน้ที่ใช้สอยมากขึน้ ผนังมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถงึมีความต้านทานการซมึนํา้สงูด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักลา่วต้องการการบํารุงรักษาที่ต่ําเนื่องจากเป็นโครงสร้าง

สาํเร็จและทําให้ผู้อยู่อาศยัเสยีค่าเบีย้ประกนัภัยต่ํา เนือ่งจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสามารถ

ในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน ระบบนีบ้ริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนาร่วมกับสถาบัน AIT จนสามารถ

ต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถงึระดบั 6 ริกเตอร์ 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้ จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 75-90  วัน ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างด้วย

วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วนั อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนี ้

มาใช้ในระยะแรก จะเป็นการหลอ่ชิน้งานแต่ละชิน้ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และเนื่องจากชิน้งานที่ผลิตได้ในระยะแรกไม่

สามารถผลติได้ทัง้หมด ดงันัน้ การก่อสร้างบ้านในโครงการระยะแรกจึงมีการใช้ชิน้งานที่ผลิตได้จากการใช้เทคโนโลยีแบบ

นี ้และการก่อสร้างแบบทัว่ไปร่วมกนั (ยกเว้นการก่อสร้างบ้านเด่ียวในโครงการภัสสร 11 ซึ่งบริษัทฯ ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ

ทัว่ไปทัง้โครงการ) บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีแบบนีใ้นการผลิต

ชิน้ส่วน ซึ่งโรงงานนีไ้ด้สร้างในปี 2547  แล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2548 ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีกําลังการผลิตชิน้สว่น

สาํหรับ การก่อสร้างบ้านเด่ียวสงูสดุจํานวน 3,600 หลงัต่อปีและ บริษัททําการปรับปรุงกําลงัการผลิต จากเดิม 60% ของ

การผลติสงูสดุเป็น 80% ของกําลงัการผลติสงูสดุ แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2549 

  

บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลติรัว้และเสาสาํเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Batterry Mold  เพื่อใช้ผลิต

รัว้และเสาโดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึง่ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบเหล็กให้

ประกบและห่างออกจากกัน หลงัจากที่แบบเหล็กประกบกันโดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปูนลงในแบบ

เหลก็ หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหลก็ออก เพื่อนํารัว้และเสาสาํเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักลา่วมีกําลงั 

การผลิตสงูสุดสําหรับบ้านจํานวน 12 หลังต่อวัน   ปัจจุบันโรงงานดังกล่าวได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรัว้บ้าน รัว้

โครงการ ของโครงการบ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์ รวมถงึ เสาโชว์ และ Parapet  ของทาวน์เฮาส์ อีกด้วย 

 

ในปี 2550  ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาบุกตลาด Condominium จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิต

ชิน้ส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียมโดย ผนังภายในและโครงสร้างหลักยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม  ต่อมาในปี 

2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ทําให้กําลงัการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้าง โรงงาน 

PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม สําหรับโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress  เพื่อรองรับแผน

ความต้องการบ้านเด่ียวที่มากขึน้  

 

 ปี 2553  บริษัทฯ มีสว่นแบ่งการตลาดของบ้านเด่ียวมากขึน้ ทําให้กําลงัการผลติของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จงึ 

ได้ก่อสร้างโรงงาน PCF 4  และ โรงงาน PCF 5  ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และ เร่ิม test run ผลติได้เม่ือ กลางเดือน

ธันวาคม  2553  โดยโรง PCF 5  สามารถผลติบ้านได้ 400 หลงัต่อเดือน เม่ือรวมกบักําลงัการผลติปัจจบุนัของโรง PCF 1 
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ทําให้กําลงัการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลงัต่อเดือน  โดยโรง  PCF5   ที่สร้างใหม่ เป็นโรงงานผลติแผ่น Precast ที่ขนาด

กําลงัการผลติสงูที่สดุในประเทศไทย 

 

 ปี 2554, โรงงาน  PCF4  และ โรง PCF5  ที่เร่ิมทดลองผลิต (test run) เม่ือ ปลายปี 2553 สามารถขยายความ

พร้อมกําลงัการผลติให้เต็มทีไ่ด้ในกลางปี 2554  ต่อมาในช่วงปลายเดือน ตลุาคม 2554 เกิดอทุกภัยครัง้ใหญ่ใน กทม. และ

ปริมณฑล  แต่โรงงานสามารถป้องกนันํา้ท่วมในตวัโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยดุผลิต เนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการ

ได้ โรงงานได้กลบัมาผลติอีกครัง้ในเดือนมกราคม 2555 

 

ปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน ระบบก่อสร้างทาวน์เฮาส์ จากระบบโครงสร้างผนงัรับน้ําหนกัแบบหล่อใน

ที ่ (Cast In Situ Load Bearing Wall Structure)  มาเป็น ระบบผนงัสําเร็จรูปรับน้ําหนกั (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication)  อีกทัง้มีสว่นแบ่งในตลาดบ้านเด่ียวมากขึน้  ทําให้คร่ึงปีหลงั โรงงาน PCF1-PCF5  ใช้กําลงัการผลิต เกิน

100%  เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จงึมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และ PCF7 โดย

บริษัทฯได้ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ ที่นวนคร จังหวดัปทมุธานี และได้สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรจากประเทศเยอรมนี และใช้งบลงทนุสาํหรับ

การขยายโรงงานครัง้นี ้ประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และทําให้บริษัทฯ 

มีกําลงัการผลติบ้านรวม 1,120 ยนูิตต่อเดือน   

  

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่นีใ้ช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนันี ใช้

ระบบอตัโนมัติ และควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ทกุขัน้ตอนการผลติ ทําให้ได้ชิน้งานที่มีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไป อีกทัง้

มีการนําRobot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงาน และทําให้ผลติภาพสงูขึน้ นอกจากนีย้งัได้นาํระบบ Concrete Recycling มา

ใช้เพื่อนํานํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทํางานกลบัมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้ พร้อมทําการแยกหินทรายนํากลบัมาใช้ 

ทําให้ไม่มีเศษวัสดเุหลอืทิง้จากการผลติเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย ที่นํา

ระบบนีม้าใช้ในอตุสาหกรรมผลติ Precast Concrete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 24 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ                                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 
ตารางสรุปย่อโรงงาน Pre cast  

 

 

 

ที่ตัง้ โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ 

กําลังการผลิตตาม

คุณสมบตัิของ

เคร่ืองจักร (Name 

Plate Capacity)  /

เดือน 

กําลังการผลิตที่

สามารถปฏบิตัิจริง 

(Expected 

Capacity)  /เดือน 

 

ลําลกูกา 

PCF1 

(Carrousel I) 

Semi Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับ้าน/คอนโด) 

 

90,000 ตร.ม. 

(gross area)  

หรือบ้าน 300 หลงั 

72,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 240 หลงั 

PCF2 

 

Battery Mold 

System 

House/TH Fence  

(รัว้บ้านเดี่ยว/ 

ทาวน์เฮาส์) 

รัว้บ้านเดี่ยว 130  

รัว้ทาวน์เฮาส์1,800 หลงั 

รัว้บ้านเดี่ยว 100  

รัว้ทาวน์เฮาส์1,400หลงั 

PCF3 

 

Pre-stressed Long 

Line System  

-Slab & Beam House 

(พืน้และคาน) 

พืน้ 700 

คาน 700  หลงั 

พืน้ 550 

คาน 550 หลงั 

PCF4 

 

Fixed Mold 

System  

 

- Condo/TH Facade 

 (หน้ากากคอนโด/

ทาวน์เฮาส์) 

- Special Element 

(ชิน้งานพิเศษ) 

หน้ากาก 25,000 ตร.ม. 

ชิน้งานพิเศษ 800 หลงั 

หน้ากาก 20,000 ตร.ม. 

ชิน้งานพิเศษ 640 หลงั 

PCF5 

(Carrousel II) 

Fully Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับ้าน/คอนโด) 

 

150,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 500 หลงั 

120,000  ตร.ม. 

(gross area) 

หรือบ้าน 400 หลงั 

 

2.3 การบริหารการตลาด 

      

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย - ทุกผลิตภัณฑ์ 

 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อสง่เสริมการจําหน่ายดงันี ้

 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ มีการขยายผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ตัง้แต่ช่วงปี 2550 ให้ครอบคลมุโดยมีเป้าหมายที่จะ

เป็นผู้นําในตลาดกลาง-ล่าง ในทุกผลิตภัณฑ์ ในพืน้ที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจและแต่ 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัได้มีการขยายกลุม่เป้าหมายไปยงัตลาดกลาง-บน และ ตลาดต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านที่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพของลกูค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ ยังไม่หยุดยัง้ในการแสวงหาเทคโนโลยี การสร้างที่อยู่อาศัยที่มี

ประสทิธิภาพมาใช้สนองความต้องการของผู้ ซือ้บ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบหรือชิน้สว่นสาํเร็จรูป ซึง่ทําให้ 

ส่วนท่ี 1 หน้า 25 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ                                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 
สามารถควบคุม  คุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิต และทําให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วตาม

กําหนดตามที่ตกลงไว้กบัลกูค้า อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ใช้วิธีการบริหารสนิค้าคงเหลือ (Inventory Management) เพื่อบริหาร

สนิค้าคงเหลอืให้สอดคล้องกบัยอดขายที่อยู่อาศยัอีกด้วย 

 

กลยทุธ์ดา้นราคา บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถงึช่องว่างในตลาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดที่อยู่อาศัยราคาไม่

สงู ซึง่เหมาะสาํหรับผู้ มีรายได้ระดบัต่ําถงึปานกลาง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นตลาดที่อยู่อาศยัระดับนี ้บริษัทฯ มีต้นทนุการสร้าง

บ้านที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 

ใช้เทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําและสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็ว 

ดงันัน้บริษัทฯ จงึสามารถกําหนดราคาขายได้ต่ํากว่าผู้ประกอบการทั่วไปประมาณร้อยละ 10 -15  สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์ 

และบ้านเด่ียว นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลกัในการสร้างบ้านสําหรับผู้ มีรายได้ต่ําเพื่อช่วยเหลือสงัคม  

บริษัทฯ จึงเป็นผู้ ประกอบการหลักในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สาํหรับบ้านราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท 

 

กลยทุธ์ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์   ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจครอบคลมุทัง้ในด้าน

ผลิตภันฑ์และกลุม่ลกูค้าที่หลากหลายความต้องการ การสร้างแบรนด์เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ของบริษัทฯ จงึตัง้ใจทําให้แบรนด์ 

พฤกษาฯ อยู่ในใจผู้บริโภคในฐานะนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมัน่สรรสร้างคุณค่าของชีวิต  และในช่วงเดือนกนัยายน 

ปี 2556 ได้นําเสนอแคมเปญใหม่ภายใต้แนวคิด “Mind Beyond Invention (ใจ…ทลายทกุข้อจํากดั) กบัผู้บริโภค และ   

นบัเป็นครัง้แรกที่ถ่ายทอดแนวคิดแคมเปญออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณา ออกอากาศผ่านทางโทรทศัน์ และสือ่ดิจิตัล นอก 

จากนี ้ ยงันําเสนองานโฆษณาผ่านสือ่สิง่พิมพ์ ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาแอล อี ดี เพื่อรักษาฐานระดบัการรับรู้เดิม และ

ยกระดบัการเข้าถงึผู้บริโภคในวงกว้าง 

 

สาํหรับการทําการตลาดและการสื่อสารของทุกโครงการบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ใด้ใช้ช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย  และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของผู้ บริโภค  โดยเฉพาะสื่อดิจิตอล สังคมออนไลน์ ที่

สามารถสือ่สารตรงและนําเสนอข้อมูลได้รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา  บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเว็ปไซด์ 

แอพพลเิคชัน่สาํหรับสมาร์ทโฟน 

 

สําหรับกิจกรรมการตลาดด้านอื่นๆยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับ

ลกูบ้าน สงัคมและสิง่แวดล้อม อาทิ ทนุพฤกษา ที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เพื่อมอบโอกาสที่ดี

ให้กับบุตรของลูกบ้านพฤกษา ทัง้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โครงการพฤกษาอาสา กรีนดี อยู่ดี เพื่อ

สร้างชุมชมให้น่าอยู่  ส่งเสริมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศกับลูกบ้าน ด้วยการพาต้นไม้พืน้ถ่ินกลับคืนสู่ย่านดัง้เดิม 

นอกจากนีพ้ฤกษาให้ความสําคัญกับชีวิตทุกชีวิต ด้วยโครงการ พฤกษา กรีน ลิฟว่ิง เฮลท์ตี ้(Pruksa Green Living 

Healty) ที่ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฟรีให้กับลกูบ้านและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนีย้ังได้มอบกล้าไม้มงคล นํา

กลบัไปปลกูเพื่อเพิ่มพืน้ที่สเีขียวให้กบับ้านและชมุชนของตนเอง รวมถงึโครงการ พฤกษา รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต  

ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน เพราะถือว่าการมอบเลอืด คือ การมอบชีวิต นบัเป็นกศุลที่ย่ิงใหญ่  
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กลยทุธ์ดา้นการจําหน่าย บริษัทฯ มีการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการขายตรงผ่านสาํนักงานขายของบริษัทฯ 

เองเป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการเสนอขายบ้านผ่านงานมหกรรมบ้านและที่อยู่อาศยัอีกด้วย รวมทัง้ยงัมีการสง่เสริมการขาย

สาํหรับโครงการที่จะเปิดขายใหม่เพื่อขยายฐานกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ หลายวิธี เช่น โครงการ “Member gets member” 

โดยลกูค้าที่สามารถแนะนําลกูค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าแนะนํา ซึง่ในปัจจบุนับริษัทฯ มีฐานลกูค้ามากกว่า 

80,000 ครัวเรือน 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนการที่จะขยายหน่วยธุรกิจเพื่อเป็นหน่วยธุรกิจรองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถงึการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้ากว่า 80,000 ครัวเรือน ในการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว 

  

2.4  การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ – ในทุกผลิตภัณฑ์ 

 

  2.4.1  การจดัซือ้ที่ดิน 

 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปล่า (Land Bank) ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีความสนใจที่จะดําเนินการ

ก่อสร้างและพัฒนาที่ดินบริเวณใด บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสํารวจสภาวการณ์ของตลาด และ

สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลกูค้าในพืน้ที่เป้าหมายที่จะดําเนินโครงการ หลังจากนัน้บริษัทฯ จึงจะ

ดําเนินการเจรจาซือ้ที่ดิน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการซือ้ที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อดําเนินการ

พฒันาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซือ้จะมีราคาที่

ไม่แพงเกินไป 

 

 2.4.2  วัสดุก่อสร้าง 

 

 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการต่างๆด้วยตวัเอง บริษัทฯ จงึเป็นผู้ ดําเนินการจัดซือ้

วสัดุก่อสร้างเอง โดยหลงัจากที่ฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวัสดกุ่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่าง ๆ แล้ว โดยสว่น

ใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดําเนินการติดต่อกบัผู้ผลติวัสดกุ่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรง เพื่อตรวจสอบราคาของวัสดกุ่อสร้างที่จะซือ้ 

โดยปกติ บริษัทฯ จะได้สว่นลดค่อนข้างสงู เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้วัสดกุ่อสร้างในปริมาณที่มาก เม่ือบริษัทฯ สามารถตกลง

ปริมาณของวัสดกุ่อสร้างและราคากบัผู้ผลติได้แล้ว บริษัทฯ จะสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลติเพื่อให้ดําเนินการ

สง่วัสดกุ่อสร้างไปยงัโครงการต่างๆ โดยตรง ซึง่บริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดกุ่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วง 

เวลาระหว่าง 30- 60 วนั นอกจากนี ้ นบัตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้านวสัดกุ่อสร้าง โดยเร่ิมดําเนินการ

เปลีย่นแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์, เหลก็, กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมูลและตกลง

ราคาในระยะยาว เช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึง่ทําให้บริษัทฯ ลดความเสีย่งในเร่ืองของความผนัผวนในราคาและการที่บริษัท

มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหน่ายวัสดกุ่อสร้าง จงึสามารถสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหา

การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างแต่อย่างใด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มิได้พึง่พาผู้ จําหน่ายวัสดกุ่อสร้างรายใดรายหนึง่เป็นพิเศษ รวมทัง้

บริษัทฯ ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวสัดหุลกัที่สาํคัญทกุประเภทที่สอดคล้องกบัแผนการ 
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ขยายธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีวสัดเุพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อวางแผนการสรรหาคู่ค้าวัสดุทัง้

รายหลกั และ รายรองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  

 2.4.3  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้

ด้วยตวัเอง โดยในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเองโดยจะแบ่งงานออกเป็นสว่น ๆ เช่น งานฐานราก งาน

ปนู งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญ

เฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และ จะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  อันได้แก่ 

วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 อย่างไรก็ดี เพื่อการบริหารจัดการกําลงัการก่อสร้าง บริษัท ฯ ได้เร่ิมว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกในการ

สร้างอาคารชุด โดยเร่ิมจาก โครงการ “ไอว่ี ทองหล่อ”และได้มีการเพิ่มจํานวนพันธมิตรในการก่อสร้างอาคารชุด เพื่อทํา

การก่อสร้างในโครงการอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนเพื่อรองรับงานก่อสร้าง

อาคารชดุของบริษัทที่มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว คือ บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคชัน่ จํากดั 

 

2.4.4.  เทคโนโลยีการผลิต 

 

บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพื่อช่วยในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และอาคารชุด เช่น 

ระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ หรือ Tunnel Technology   เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

บ้านทาวน์เฮาส์แบบสองชัน้  

 

ส่วนบ้านเด่ียวจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication)  คือ การนําวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปหรือ  Precast 

มาใช้  ซึง่แผ่น Precast  สามารถนํามาใช้เป็นผนงัและสว่นตกแต่งของอาคารชดุได้ด้วย 

 

สาํหรับโครงการอาคารชดุขนาดเลก็ บริษัทฯ ยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง โดยนําระบบพรีคาสที่เป็น

จดุแข็งของบริษัทมาใช้สาํหรับการก่อสร้างทัง้โครงการ (Fully Precast) ซึง่นอกจากชิน้งานที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและ

ได้คุณภาพทัง้ความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยํา 

รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่างมีประสทิธิภาพอีกด้วย 
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เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ที่ได้ดําเนินการในปี 2554 

และกระบวนการก่อสร้างแบบเดิม อย่างต่อเนื่อง กระบวนการต่างๆที่เป็น supply chainทัง้หมด เร่ิมต้นตัง้แต่การ สรรหา 

ที่ดิน  การออกแบบ การทํางบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง การขนส่ง การจัดการกําลังคน การควบคุมคุณภาพ ต้อง

ดําเนินการให้สอดคล้องกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการผลติ ซึง่จะทําให้สามารถควบคุมต้นทุน เวลา และคุณภาพอย่าง

มีประสทิธิภาพเช่นเดียวกนั 

 

บริษัทฯ ยงัได้ทําการศกึษาความเป็นไปได้ในการนําห้องนํา้สาํเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะ

การก่อสร้างอาคารชุด ซึ่งคาดการณ์ว่าการใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปนีจ้ะสามารถช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง

ห้องนํา้ในอาคารชดุแบบ Low Rise ได้มากกว่า 1 เดือนและทําให้คุณภาพของอาคารชุดที่ได้ดีขึน้กว่าเดิมเพราะผลิตจาก

โรงงานทําให้สง่มอบได้เร็วขึน้ และเกิดความพงึพอใจจากลกูค้ามากขึน้ 

 

2.4.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

การก่อสร้างที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่าง ๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจพระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้บริษัทฯ ที่ มีการจัดสรรที่ ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร

ที่ดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องย่ืนรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม ซึง่ในสว่นนี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIAReport) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 

โดยรายงานดงักลา่วได้จัดทําโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

 

นอกจากนี ้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการบ้านเด่ียว อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสิ่ง

ที่สาํคัญ ได้แก่ ระบบบําบัดนํา้เสีย บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียสําหรับบ้านแต่ละหลงั และระบบบําบัดนํา้เสีย

ส่วนกลาง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํา้สาธารณะ ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้มีการ

กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสีย มลพิษหรือสิง่ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการ 

ประกอบกิจการโรงงานดงักลา่วซึง่บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 

ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถกูควบคุมให้ไหลไปที่บ่อตกตะกอนจากนัน้จะคัดแยกหินและ

ทราย นํากลบัไปใช้สว่นนํา้ก็นํากลบัไปใช้ในการผลิตไม่มีการปลอ่ยนํา้เสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ (ข) การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศได้จดัให้มีการสเปรย์พ่นนํา้ที่บริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหินทรายเข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์นํา้ขณะ

ชกัลากหิน ทราย เพื่อเข้าสูก่ระบวนการผสมคอนกรีตเพื่อมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชุมชนข้างเคียงและในโรงงานนอกจากนีใ้น
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กระบวนการผลติยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดูดฝุ่ นตลอดจนมีเคร่ืองขัดทําความสะอาดพืน้เพื่อลดฝุ่ นตกค้างในอาคารสําหรับพืน้ที่

ถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการฉีดพรมนํา้ก่อนทําการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น (ค) การ

ควบคมุมลพษิทางเสียง จากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองอัดคอนกรีตโดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผ่นซับ

เสียง (Noise Barrier) เพื่อดูดซับเสยีงที่เกิดขึน้จากการผลิตและต่อมาได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองอัดคอนกรีตแบบใหม่โดยใช้

ระบบเขย่า ( Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบสัน่ (Vibrating system) ซึง่สามารถลดความเข้มข้นของเสียงลง

ได้อย่างมาก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีงทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงทุก

ปี 

 

2.5 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)– บ้านทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนเดิม 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนใหม่ สําหรับ BOI 1 ล้านบาท  

(อาคารชุด) 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการ

ลงทุนใหม่สําหรับ BOI 1.2  ล้านบาท  

(ห้องแถวหรือบ้านเดี่ยว) 

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 150 

หน่วยสําหรับในเขต 1 และไมน้่อย

กว่า 75 หน่วย สําหรับเขต 2 และ 3 

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 50 

หน่วยทกุเขต  

• ต้องจดัท่ีอยู่อาศยัไมน้่อยกว่า 50 หน่วย

ทกุเขต 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 31 

ตารางเมตร 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 28 

ตารางเมตรสําหรับเขต 1 และไมน้่อย

กว่า 31 ตารางเมตร สําหรับเขต 2 และ 

3 

• พืน้ท่ีต่อหน่วยต้องไมน้่อยกว่า 70 

ตารางเมตรสําหรับเขต 1  

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่

เกิน 6 แสนบาท (รวมราคาท่ีดิน) 

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไม่

เกิน 1 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) 

สําหรับเขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท 

สําหรับเขตท่ี 2 และ 3 

• ต้องจําหน่ายในราคาต่อหน่วยละไมเ่กิน 

1.2 ล้านบาท (รวมราคาท่ีดิน) สาํหรับ

เขตท่ี 1 และไมเ่กิน 6 แสนบาท สําหรับ

เขตท่ี 2 และ 3 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคาร

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคารหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• ต้องได้รับอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคารหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

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

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

  อ่างทอง สพุรรณบรีุและกาญจนบรีุ    

             3)โครงการในเขต 3 ได้แก่ จงัหวดัอื่นๆ ทีเ่หลือและนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 30 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ฯ                                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 
2.6 แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ 

 

2.6.1 แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2556- 2557 

 

ข้อมลูสําคญัของเศรษฐกิจไทย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556F 2557F 

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ 

มวลรวมของประเทศ (YoY%) 

5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 6.5 2.9 2.5 – 3.5 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ     

ปีปัจจบุนั (ล้านล้านบาท) 

8.52 9.08 9.04 10.10 10.54 11.37 11.89 12.59 

อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย (%) 
2.24 5.47 -0.81 3.28 3.81 3.02 2.18 2.0 – 3.0 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 
3.25 2.75 1.25 2.0 3.25 2.75 2.25 2.0 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 

ปีเฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (%) 

2.31 1.75 0.70 1.49 2.74 2.43 2.21 2.2 – 2.5 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมสําหรับลกูค้า 

ชัน้ดี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ 

(MLR%)  

6.87 6.75 5.86 6.12 7.25 7.0 6.84 6.8 – 7.2 

ค่าเงินบาทเฉลี่ย  

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 

34.50 33.36 34.32 31.70 30.48 31.07 30.72 32.0 – 33.0 

เงินสํารองระหว่างประเทศ 

(ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 

87,600 110,900 137,800 172,130 175,120 181,640 167,230 167,125 

ท่ีมา : IMF, World Bank, Bloomberg, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ธนาคารแหง่ประเทศไทย, การวเิคราะห์

ของนกัเศรษฐศาสตร์ 

 

 โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556  นกัเศรษฐศาสตร์ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 2.9 ขยายตวัต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ เม่ือต้นปี  

2556 จากความลา่ช้าในการลงทนุของภาครัฐและความเช่ือมัน่ของภาคเอกชน ที่เร่ิมกังวลต่อความขัดแย้งและเสถียรภาพ

ทางการเมืองและจากการชะลอตวัลงของทุกภาคส่วน ทัง้การบริโภคของภาคครัวเรือน การลงทุนของทัง้ภาคเอกชนและ

ภาครัฐและภาคการส่งออก ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 

โดยอตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.18 และค่าเงินบาทเฉลีย่ทัง้ปี 2556 อยู่ที่ 30.72  บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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 สาํหรับเศรษฐกิจไทยปี 2557 นกัเศรษฐศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 2.5 -3.5 โดยมองว่าการฟืน้ตวัของภาคการ 

สง่ออก และการลงทนุของภาครัฐ จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ปี 2557 มี

แนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 ถือว่ายงัอยู่ในระดบัต่ําและชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่อง เอือ้อํานวยต่อการสนับสนุนการฟื้น

ตวัและการขยายตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ  ทัง้นีธ้นาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย

จากร้อยละ 2.25 มาอยู่ที่ 2.0 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะรักษาระดับของอัตราดอกเบีย้

นโยบายไปจนถึงสิน้ปี ขณะที่ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ที่ 32.0-33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินบาท

อาจจะมีความผนัผวนในระยะสัน้ๆ จากการปรับลดขนาดของ QE  

 

ปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยในปี 2557 

 

1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการฟื้นตวั โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและจีน จะช่วยให้ภาคการสง่ออกของ

ไทยกลบัมาขยายตวัได้ 

2. ปัจจยัพืน้ฐานโครงสร้างของเศรษฐกิจยงัคงแข็งแกร่ง 

3. อตัราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้นโยบายยงัอยู่ในเกณฑ์ต่ํา เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อน

คลายและเอือ้อํานวยต่อการฟืน้ตัวทางเศรษฐกิจไทย 

4. การบริโภคของภาคครัวเรือนและการลงทนุของภาคเอกชนน่าจะปรับตวัดีขึน้ จากความชัดเจนของการลงทนุจาก

ภาครัฐ หากการเมืองมีเสถียรภาพ 

 

ปัจจยัเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2557 

 

1. ปัญหาเพดานหนีส้าธารณะของสหรัฐอเมริกาและมาตรการ QE อาจจะกลบัมาเป็นวิกฤติและส่งผลต่อเศรษฐกิจ

โลกอีกครัง้ 

2. การขยายตวัของการบริโภคภาคครัวเรือนยังมีข้อจํากัด จากภาวะหนีส้ินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสงูขึน้จนทําให้สถาบัน

การเงินเพิ่มความระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเช่ือ อาจสง่ผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ 

3. การขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชนยงัมีข้อจํากัด จากการชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของการลงทุนจาก

ภาครัฐ รวมไปถึงการชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจนของนโยบายการส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ

ลงทนุใหม่จากรัฐบาลชดุใหม่ 

4. ภาคการสง่ออกยงัมีความเสีย่งที่จะขยายตวัต่ํากว่าคาด เนื่องจากการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ราคาและต้นทนุการผลติ 

5. ความเสีย่งด้านความขดัแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ  เนื่องจากการขยายตัวของภาคการลงทุนและ

ภาคการท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นความเสี่ยงสําคัญต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ 
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 กลุ่มประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศอินเดีย 

 

 2555 2556F 2557F 

อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%) 5.0 4.5 - 4.6 5.0 – 5.4 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 1,841,717 1,926,435 2,018,904 

อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ (%) 10.4 10.1 8.9 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 8.00 7.75 8.5 

ค่าเงินรูปีเฉลี่ย (รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ) 53.47 58.60 62.0 – 63.0 

เงินสาํรองระหว่างประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 296,620 291,301 280,231 

ท่ีมา : IMF, World Bank, Bloomberg 

 

เศรษฐกิจอินเดียในปี 2557 นักเศรษฐศาสตร์ IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 5.0 – 5.4 

จากการขยายตวัของการบริโภคภาครัวเรือนและการขยายตัวของการลงทุนทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน อัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ยทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ที่ ร้อยละ 8.9 ปรับ ลดลงจากปี 2556  ซึ่งเป็นผลจากการที่ธนาคารกลางอินเดียดําเนิน

นโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินรูปีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลให้อัตรา

ดอกเบีย้นโยบายในปี 2557 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 8.5 สําหรับค่าเงินรูปีเฉลี่ยทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่

ในช่วง 62 – 63 รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐ  

 

 ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของอินเดียในปี 2557  มีแนวโน้มอยู่ในช่วงสภาวะชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากการที่ธนาคาร

กลางอินเดียออกนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ ขณะที่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของอินเดีย

สว่นใหญ่ประสบปัญหาการสง่มอบบ้านที่ลา่ช้า จากการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกําหนด  
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แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย 

 

 2555 2556F 2557F 

อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%) 6.2 5.78 5.7 – 5.8 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 878,043 924,579 975,431 

อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ (%) 4.3 7.0 7.5 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 5.75 7.50 7.50 

ค่าเงินรูเปียห์เฉลี่ย (รูเปียห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ) 9,388 10,440 11,000 – 11,500 

เงินสาํรองระหว่างประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 112,781 96,960 93,954 

ท่ีมา : IMF, World Bank, Bloomberg 

 

เศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2557 นักเศรษฐศาสตร์ IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ5.7 – 

5.8 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวั จากการเร่งการลงทนุของภาครัฐเป็นหลกั อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ปี 2557 มีแนวโน้ม

อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2556 จากการเร่งตัวขึน้ของหมวดอาหารและพลังงาน ในปี 2556 ธนาคารกลาง

อินโดนีเซียได้ดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวด มีการปรับอตัราดอกเบีย้นโยบายถงึ 5 ครัง้ จากร้อยละ 5.75 ปัจจุบัน

อยู่ที่ร้อยละ 7.5 เพื่อควบคมุอตัราเงินเฟ้อและค่าเงินรูเปียห์ให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม และควบคุมการไหลออกของเงินทุน

จากการที่ FED จะปรับลดขนาดของ QE สําหรับอัตราดอกเบีย้นโยบายในปี 2557 คาดว่ามีแนวโน้มคงที่ร้อยละ 7.5 แต่

ธนาคารกลางอินโดนีเซียน่าจะยงัคงดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดต่อไป ขณะที่ค่าเงินรูเปียห์เฉลี่ยทัง้ปี 2557 มี

แนวโน้มอยู่ในช่วง 11,000 – 11,500 รูเปียห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ  

 

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของอินโดนีเซียในปี 2557 ธนาคารกลางอินโดนีเซียใช้นโยบายเข้มงวดสําหรับสินเช่ือที่อยู่

อาศยัโดยที่ได้กําหนด LTV สาํหรับบ้านหลงัที่ 2 ไม่เกิน 60% ขณะที่บ้านหลงัแรกมีแนวโน้มเติบโตสงู โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย

ประเภทอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียม โดยที่มีกําลงัซือ้หลกัจากกลุม่ประชากรที่มีอาย ุ25 - 30 ปี ซึ่งมีจํานวนมากถึง 100 

ล้านคน  
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แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม 

 

 2555 2556F 2557F 

อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY%) 5.2 5.09 5.1 – 5.2 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 141,669 149,177 157,233 

อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ (%) 9.1 8.8 7.4 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (%) 9.0 9.0 9.0 

ค่าเงินด่องเฉลี่ย (ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ) 20,873 21,030 21,000 – 21,500 

เงินสาํรองระหว่างประเทศ (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 10,831 27,831 28,749 

ท่ีมา : IMF, World Bank, Bloomberg 

 

เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2557 นกัเศรษฐศาสตร์ IMF คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตวัอยู่ในช่วงร้อยละ 5.1-5.2

โดยที่การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเป็นปัจจัยสนับสนุนหลกัในการขยายตัวของภาคการผลิต ส่งผลให้ภาคการส่งออก

ขยายตัวอย่างมาก ขณะที่อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากกที่

ธนาคารกลางเวียดนามให้ความสําคัญและควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ํา ทัง้นีไ้ด้มีเป้าหมายให้อัตราเงินเฟ้อต่ํา

กว่าร้อยละ 5.0 ภายในปี 2558  อตัราดอกเบีย้นโยบายในปี 2557 มีแนวโน้มคงที่อยู่ที่ร้อยละ 9.0 สําหรับค่าเงินด่องเฉลี่ย

ทัง้ปี 2557 มีแนวโน้มอยู่ในช่วง  21,000 – 21,500 ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของเวียดนามในปี 2557 ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เวียดนามยังคงเข้าสู่สภาวะอปุทานส่วนเกิน 

ความต้องการซือ้ของผู้บริโภคลดลง สําหรับราคาที่อยู่อาศัยระดับล่าง มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อยู่

อาศยัแนวราบ ขณะที่ธนาคารกลางเวียดนามได้เคยออกวงเงินสินเช่ือพิเศษ เพื่อหวังกระตุ้นตลาดอสงัหาริมทรัพย์ แต่ดู

เหมือนตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ธนาคารกลางเวียดนามจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสําหรับ

ชาวต่างชาติในเร่ืองของสทิธ์ิการถือครองที่อยู่อาศยัเพิ่มเติม เพื่อจงูใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดอสงัหาริมทรัพย์

มากขึน้ 
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2.6.2   สรุปสภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยไทยปี 2556 

 

ในปี 2556  ตลาดที่อยู่อาศยัไทยมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2555   โดยปัจจัยหลกัมาจากความเจริญเติบโตด้าน

เศรษฐกิจ การขยายตวัด้านการลงทุน  นโยบายภาครัฐและรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึน้ กอปรกับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ 

ได้ขยายการพฒันาสูต่่างจงัหวดัมากขึน้  ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ยังคงเติบโต   ส่วน

ตลาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน้  ถึงแม้จะมีปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจ กําลงัซือ้ของผู้บริโภคและวิกฤตการเมือง

ในช่วงไตรมาส 4   แต่ในภาพรวมยงัคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี 

 

 มูลค่าของตลาดที่อยู่อาศัยไทยในปี 2556  มีมูลค่าตลาดประมาณ  650,297  ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีสดัสว่นมากที่สดุร้อยละ 54  ภาคตะวนัออกมีสดัส่วนร้อยละ 14   ภาคใต้มีสดัส่วนร้อยละ 11 ภาคกลางมี

สดัสว่นร้อยละ 10  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัสว่นร้อยละ 8 และ ภาคเหนือมีสดัสว่น ร้อยละ 3 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 1 :  แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศยัในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2556 

 

ภาคเหนือP 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือP 
ภาคกลางP 

ภาค

ตะวนัออกP 
ภาคใต้P 

กรุงเทพฯ

ปริมณทล 
รวม 

มลูค่าตลาด 

(ล้านบาท) 

22,950 55,667 63,891 88,344 70,909 348,536 650,297 

สดัสว่นร้อยละ 3 8 10 14 11 54 100 

หมายเหตู P : มูลค่าตลาดจากการวเิคราะห์โดย Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing,  

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

     ทีมา : Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing,  

     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

สภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2556  มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ 12% จากปี 2555   

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลางด้านเศรษฐกิจ  แหล่งงาน และแหล่งศึกษาขนาดใหญ่  ดังนัน้ความต้องการที่อยู่

อาศัยจึงมีสูง   กอปรกับการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามวลชนกรุงเทพมหานครและพืน้ที่ต่อเนื่อง จากการเปิดใช้

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย    ความก้าวหน้าของรถไฟฟ้ามีผลให้โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการในอนาคตที่

ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว  ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวออกสู่ชานเมืองเพิ่มขึน้  ทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัย

บริเวณดงักลา่วเติบโตเพิ่มขึน้เช่นกนั   
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แผนภาพท่ี 1 :  แสดงมูลค่าตลาดของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556 

273,946 259,469 

311,852 
348,536 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

2553 2554 2555 2556

หมายเหตุ : ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

โครงสร้างของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2556  พบว่า สดัส่วนที่อยู่อาศัยหลกัยังคง

เป็นคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกับในปี 2555  ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 55  รองลงมาเป็นบ้านเด่ียว มีสดัส่วนร้อยละ 23  

ทาวน์เฮาส์ มีสดัสว่นร้อยละ 16 และบ้านแฝดมีสดัสว่นร้อยละ 3 ตามลาํดบั 

 

แผนภาพที่ 2 : แสดงสัดส่วนประเภทสินค้าของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556  

26% 28% 23% 23%

4% 3% 3% 3%

19% 19%
17% 16%

49% 47% 53% 55%

2% 3% 4% 3%

0%

50%

100%

2553 2554 2555 2556
บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อ่ืน ๆ

หมายเหตุ : ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

มลูค่าตลาดบ้านเด่ียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2556 ประมาณ  79,856  ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 

13% จากปี 2555  โดยระดบัราคา 7-10 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึน้สงูสดุที่ร้อยละ 27  ซึง่ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท 

ยงัคงมีสดัสว่นสงูสดุของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 36  ของมลูค่าตลาดบ้านเด่ียวทัง้หมด 
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แผนภาพที่ 3 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย บ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556 

 
 

หมายเหตุ : ท่ีมา Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนหน่วยขายที่ขายได้และราคาเฉลี่ยกับปี 2555 พบว่าจํานวนหน่วยขายที่ขายได้เติบโต

เพิ่มขึน้ 6% ราคาเฉลีย่อยู่ที่ 5.36 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้  6% (ปี 2555 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.04 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคา

ของโครงการบ้านเด่ียวเปิดใหม่ปรับตวัสงูขึน้ 

 

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

มูลค่าตลาดทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2556 ประมาณ  57,927  ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้  

9% จากปี 2555  โดยบริษัทฯมีสว่นแบ่งตลาดเพิ่มขึน้เป็น 28% (ปี 2555 มีส่วนแบ่งตลาด 27%)  และยังครองส่วนแบ่ง

ตลาดสงูที่สดุ เนื่องจากสามารถรักษาฐานตลาดเดิมที่ระดบัราคา 1-2 ล้านบาท ที่มีสดัสว่นสงูสดุของตลาด (ร้อยละ 33) ได้

ดีและมีสว่นแบ่งตลาดในระดบัราคา 2-3 และ3-5 ล้านบาทเพิ่มขึน้   
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แผนภาพที่ 4 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย ทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556 

 
หมายเหตุ  ทีมา : Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนหน่วยขายที่ขายได้และราคาเฉลี่ยกับปี 2555  พบว่าจํานวนหน่วยขายที่ขายได้เติบโต

เพิ่มขึน้ 2% ราคาเฉลีย่อยู่ที่ 2.33 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้  7% (ปี 2555 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.18 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคา

ของโครงการทาวน์เฮาส์เปิดใหม่ปรับตวัสงูขึน้ 

 

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง และส่วนต่อขยายของเมืองยังมีปริมาณสงู  กอปรกับที่อยู่

อาศัยแนวราบปรับราคาสงูขึน้ และการเดินทางเข้าใจกลางเมืองสะดวกมากขึน้  ส่งผลให้มูลค่าตลาดคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2556 เติบโตเพิ่มขึน้ 14% จากปี 2555 อยู่ที่  190,471  ล้านบาท   โดยบริษัทฯได้พัฒนา 

คอนโดมิเนียมบริเวณชานเมืองและใจกลางเมืองเข้าสูต่ลาด สง่ผลให้มีสว่นแบ่งตลาดเพิ่มขึน้เป็น 8%  (ปี 2555 มีส่วนแบ่ง

ตลาด 4%) และครองสว่นแบ่งตลาดสงูที่สดุด้วยเช่นกนั 

 

โครงสร้างตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2556 นี ้ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีสัดส่วนตลาดสงูสดุ อยู่ที่ร้อยละ 25 

สาํหรับระดบัราคาต่ํากว่า 1 ล้านบาท บริเวณชานเมือง และระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทําเลใกล้จุดเช่ือมต่อรถไฟฟ้าเดิม

ยงัคงได้รับความนิยมในตลาดอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้คอนโดมิเนี ยระดบัราคาต่ํากว่า  1 ล้านบาทและระดับราคา 2-3 ล้าน

บาทมีมลูค่าตลาดเติบโตเพิ่มขึน้เท่ากนัที่ร้อยละ 20   
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แผนภาพที่ 5 : แสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนหน่วยขาย คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556 

 
หมายเหตุ  ทีมา : Consumer & Market Intelligence Division, Corporate Marketing, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนหน่วยขายที่ขายได้และราคาเฉลี่ยกบัปี 2555  พบว่าจํานวนหน่วยขายที่ขายได้เติบโต

เพิ่มขึน้ 7% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้  7% (ปี 2555 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 ล้านบาท) เนื่องมาจาก

คอนโดมิเนยีมโครงการใหม่สว่นใหญ่มีราคาสงูขึน้ กอปรกบัคอนโดมิเนียมที่ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท เข้าสู่ตลาด

เพิ่มขึน้ 

 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจงัหวัด 

 

ในปี 2556 ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากปี 2554 – 2555  ผู้ประกอบการ

กรุงเทพฯ พฒันาคอนโดมิเนียมเข้าสู่ตลาดต่างจังหวัดจํานวนมาก   ส่งผลให้ตลาดต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตสงูในทุก

พืน้ที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดหัวเมืองด้านเศรษฐกิจในแต่ละภาคยังมีปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยสงูและยังคงมี

การเติบโตต่อเนื่อง อาจมีเพียงบางจังหวัดที่ชะลอตัวลง ทัง้นี ้ที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงเติบโตเพิ่มขึน้ มูลค่าตลาด

ต่างจงัหวดัประมาณ 301,761 ล้านบาท สดัสว่นร้อยละ 46 ของมลูค่าตลาดทัง้ประเทศ 

 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2557 

 

ถึงแม้ในปี 2557 จะมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบกับตลาดที่อยู่อาศัยในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง ความเช่ือมั่น

ผู้บริโภครวมถึงหนีส้ินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึน้   ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทําให้ผู้ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยชะลอการซือ้เท่านัน้   

เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศยัยงัคงมีอยูแ่ละผลกระทบดงักลา่วไม่ได้สง่ผลกระทบกบัผู้บริโภคทกุกลุ่ม โดยผู้บริโภคบาง

กลุม่ไม่ได้ มีความกงัวลหรือกงัวลเพียงเล็กน้อย  หากปัญหาดงักลา่วได้รับการแก้ไขรวดเร็วและไม่ยืดเยือ้คาดการณ์ตลาดที ่
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อยู่อาศยัในปี 2557  จะเติบโตในกรอบแคบๆใกล้เคียงกับปี 2556 มลูค่าตลาดประมาณ 650,512 ล้านบาท แต่ถ้าปัญหา

ดงักลา่วมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ คาดว่าตลาดที่อยูอ่าศยัอาจจะชะลอตัวประมาณ -2% 

 

ตลาดที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดนัน้  จังหวัดที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและมีความเป็นเมืองสูง เช่น ชลบุรี 

ภูเก็ต ฯลฯ โครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์จะมีความต้องการมากกว่าจังหวัดอื่น  เนื่องมาจากการขยายแหล่งงาน

และขยายครอบครัว    จงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางด้านการบริหารราชการและมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการขนส่ง เช่น จังหวัด

ขอนแก่น  มีการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง เมืองจะขยายตัวออกไปทําให้มีโอกาสเติบโตของตลาดแนวราบสูงขึน้  

จงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจใกล้ชายแดน เช่น อดุรธานี และ สงขลา มีแนวโน้มจะพัฒนาเมืองเป็นประตูสู่ประเทศไทย 

คาดว่าจะมีโอกาสการเติบโตการซือ้ที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนทัง้แนวราบและแนวสงู  แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยของคน

ไทยยังคงเป็นบ้านเด่ียวและที่ดินในบางจังหวัดยังสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบได้   ดงันัน้บ้านเด่ียวจึงยังคงเป็นที่

นิยมสงูสดุ   

  

ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2557  คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 348,000 ล้านบาท 

ใกล้เคียงกับปี 2556  ที่อยู่อาศัยแนวราบราคาเฉลี่ยจะสงูขึน้  ผันแปรตามต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างที่ปรับตัวและ

คอนโดมิเนียมยงัครองสว่นแบ่งในตลาดคิดเป็น 55% 

 

ตารางท่ี 2 :  แสดงประมาณมลูค่าตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ปี 2557 

 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาค

ตะวนัออก 
ภาคใต้ 

กรุงเทพฯ

ปริมณทล 
รวม 

มลูค่าตลาด 

(ล้านบาท) 

23,964 55,752 63,252 89,353 70,200 348,000 650,521 

สดัสว่นร้อยละ 4 8 10 14 11 53 100 

ทีมา : Consumer & Market Intelligence Division , Corporate Marketing , บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 

คาดว่าการตลาดที่อยู่อาศยัต่างจงัหวดัหวัเมืองเศรษฐกิจยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี  เนื่องมาจากแนวโน้ม

การสง่ออก   ภาคธุรกิจค้าปลกี  ค้าสง่ และการท่องเที่ยว ยงัคงคาดว่าจะเติบโตในปี 2557  
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3 ปัจจัยความเส่ียง 

 
3.1 )ปัจจยัความเสี่ยงในประเทศ 

 

 3.1.1)ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 

 

ตารางสรุปย่อจากประกาศข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 55/2553 และฉบบัที่ 51/2554 ที่บงัคบัใช้กบั

ธนาคารพาณิชย์ 

 

เกณฑ์เดมิ อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

ที่จํานวนสนิเช่ือ > 10 ล้านบาท 

ให้กู้  < 80% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 

ให้กู้  > 80% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 

 

เกณฑ์ใหม่ (เพ่ิมเติมจากเกณฑ์เดิม) 
อัตราเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงไว้ 

มีผลบังคับใช้ กับสัญญาจะ

ซือ้จะขาย  ลงวันที่ 

ที่จํานวนสนิเช่ือ< 10 ล้านบาท 

อาคารชดุ ที่เงินกู้  < 90% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 1 มกราคม 2554 

อาคารชดุ ที่เงินกู้  > 90% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 1 มกราคม 2554 

บ้านแนวราบ ที่เงินกู้  < 95% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 35% 1 มกราคม 2556 

บ้านแนวราบ ที่เงินกู้  > 95% ของราคาบ้าน อย่างต่ํา 75% 1 มกราคม 2556 

 

บ้านหลังแรก ระยะเวลายื่นกู้ 
วันโอนกรรมสิทธ์ิ

บ้าน 

ผลประโยชน์ด้าน

ดอกเบีย้ 

ผลประโยชน์ด้านภาษี 

(ระยะเวลา 5 ปี) 

ไม่เกิน 1 ล้าน 
ภายใน 29 มี.ค. 56 

(ใหม่) 

ภายใน 28  มิ.ย. 56 

(ใหม่) 

ธอส. 0 %   

3  ปีแรก 

ไม่เกิน 100,000 

บาท 

 

ในบ้านแนวราบ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ซือ้บ้านวางเงินดาวน์อย่างต่ํา 5% ส่วนในอาคารชุดที่ขายแล้ว บริษัทฯ 

กําหนดให้ผู้ ซือ้วางเงินดาวน์อย่างต่ํา 10 % ขณะอาคารชดุที่เร่ิมขายใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ กําหนดเงินดาวน์ 12 – 15%  

  

ในบ้านที่เปิดขายทัง้หมดของบริษัทฯ มีเพียง  4 โครงการที่มีบ้านราคาเกิน 10  ล้านบาทจําหน่ายคือ ไอว่ี ไชน่า

ทาวน์ เออร์บาโน่ สาทร  เดอะแพลนท์ พฒันาการ และเดอะรีเซิร์ฟ  โดยที่ยอดโอนในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2556 ราคา

เฉลีย่อยู่ที ่ 2.26 ล้านบาทต่อหน่วย 
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บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็น

จํานวน 38,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.5 ของรายได้ทัง้หมด และลกูค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90 จะ

ซือ้บ้านและที่ดิน โดยการขอสนิเช่ือ ดงันัน้ถ้าธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีนโยบายในการขยายหรือ

ต้องการควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือ ก็จะมีผลกระทบกับลกูค้า เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ เพื่อสนับสนุนค่าบ้านและ

ที่ดินได้ ซึง่จะเป็นการจํากดัอํานาจซือ้ของลกูค้าและจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรง 

 

 ในการนีบ้ริษัทฯจงึได้มีแบบฟอร์มให้พนกังานขายกรอกข้อมูลเบือ้งต้นที่สาํคญัของผู้ ซือ้บ้านเม่ือแสดงความจํานง

ในการจองบ้านและขอกู้ เงิน เพื่อนําส่งธนาคารเพื่อให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approved) จากธนาคารภายใน 7 วนัทําการ

ว่าจะสามารถให้เงินกู้ได้หรือไม่ เพื่อลดความเสีย่งของทัง้ผู้ ซือ้บ้านและบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ มีบ้านราคาระดบักลางถึงต่ํา

ให้เลอืกค่อนข้างมาก ลกูค้ายงัสามารถเลอืกบ้านที่ราคาต่ําลง ให้สอดคล้องกบักฎหรือนโยบายที่เข้มงวดขึน้ 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ตัง้คณะทํางานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายต่างๆของธนาคารที่

จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับ

สถานการณ์ รวมทัง้ได้มีการเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการอํานวยความสะดวกให้กับ

ลกูค้าในการติดต่อขอสนิเช่ือกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับสนิเช่ืออย่างรวดเร็ว 

 

ทัง้นี ้ตามแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งหวังเพื่อสนับสนุนให้ลกูค้าสามารถขอสินเช่ือให้ได้มากที่สดุ

โดยสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระของลกูค้าแต่ละราย จึงได้มีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อ

สร้างความร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตร โดยร่วมกนัพฒันากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ทัง้เร่ืองกระบวนการขอ

สนิเช่ือ ทีมงานสนบัสนนุงานสนิเช่ือรวมถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสนิเช่ือ 

 

 3.1.2) ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 

 

การขายบ้านของบริษัทฯ  ส่วนใหญ่เป็นการขายก่อนสร้างบ้าน โดยบริษัทฯ  ตัง้ราคาขายโดยใช้วิธีบวกกําไรที่

ต้องการ (cost plus basis)  ดังนัน้ถ้าหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้าง

แรงงาน   ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้กําหนดราคาขาย และได้มีลกูค้าจองซือ้บ้านและที่ดินไปแล้ว ย่อมจะทําให้ต้นทุนการ

ขายของบริษัทฯ สงูขึน้ ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลง  

 

วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างที่สาํคญั  ราคาของวสัดกุ่อสร้างหลกัและนํา้มนั มีการปรับราคาเพิ่มขึน้บ้าง 

จากความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ในภาคอสงัหาริมทรัพย์และโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ต่างๆ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ

ต้นทนุการผลติและต้นทนุการขนสง่  ท้ายสดุทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนสงูขึน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที 

หรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุที่สงูขึน้ดงักล่าว ก็อาจสง่ผลกระทบต่อปริมาณการขาย 

และเหตดุงักลา่วจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินของบริษัทฯ 
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นอกจากนีก้ารที่มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ อาจทําให้ปริมาณของวัสดุก่อสร้างมีจํานวนไม่พอกับความ

ต้องการ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้และบริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าวัสดุแพงขึน้ หรือต้องรอวัสดุ จนไม่สามารถ

ดําเนินการก่อสร้างบ้านได้ครบในเวลาที่กําหนด จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 

 

แต่จากการที่บริษัทฯ มีกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็วสามารถสร้างบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวให้เสร็จได้

ภายใน 45 และ 70 วนั ตามลาํดบั จะช่วยลดความเสีย่งลงได้ในระดบัหนึง่ โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาวัสดุก่อสร้างที่

จะต้องใช้ในระยะเวลา 2-3 เดือนล่วงหน้าได้ การกําหนดราคาขายจะปรับไปตามต้นทนุดังกล่าว นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี

นโยบายที่จะขายบ้านระหว่างก่อสร้างให้มากขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงของต้นทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงของบ้านสัง่สร้าง ในส่วน

ของอาคารชดุ บริษัทฯ ยงัคงมีความเสีย่งอยู่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนานขึน้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความ

เสีย่ง ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์คัดเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่มวัสดุ

ก่อสร้างหลักทัง้หมดเพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทัง้ปี และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสด ุ

โดยเฉพาะวัสดุหลกัที่มีความสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการกําหนดรูปแบบตัง้แต่การ

คัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

ประชมุรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างหลกัเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทัง้คํานวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย 

เพื่อพิจารณาปรับเปลีย่นราคาขายหรือจดัหาวัสดทุดแทน 

 

 3.1.3) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาคอสังหาริมทรัพย์อีกอย่างน้อย 2 ปี 

ในขณะนีมี้โครงการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก รวมทัง้มีงานก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก จึง

อาจจะเกิดภาวะขาดแคลนผู้ รับเหมาและแรงงานฝีมือในบางสาขาได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผู้ รับเหมาที่มีความ

ชํานาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ได้ อาจทําให้งานก่อสร้างของบริษัทฯ ล่าช้าไม่สามารถโอน

บ้านให้แก่ผู้ ซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

จากวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหลอ่สาํเร็จ (Precast  Concrete  Panel) เป็นโครงสร้างหลกั และบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลกั

ของโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของบริษัทฯ ทําหน้าที่

ควบคมุดแูลงานก่อสร้าง ดงันัน้ บริษัทฯ จงึใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพื่อ

เข้าดําเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้ง  งานหลงัคา และ 

งานส ี เป็นต้น  โดยวิศวกรภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของบริษัทฯ  ในด้านอาคารชุด เร่ิมจากปี 2552 บริษัทฯ ได้

มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตกึสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพันธมิตรกบัผู้ รับเหมา

รายที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขยายกําลังการผลิตหรือก่อสร้างรองรับการขยาย

ตวัอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ ในอนาคต 
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เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน  ลดชั่วโมงทํางาน และใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้คุ้ มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้นํา

เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้าน

แนวราบตามลาํดบัขัน้ตอน ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้บ้านมีคณุภาพ   อาร์อีเอ็ม เป็นระบบที่ใช้แรงงานก่อสร้างอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยจะให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างนัน้ทํางานก่อสร้าง เฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนัด เช่น งานปูกระเบือ้ง

พืน้ก็จะทําเฉพาะปูกระเบือ้ง หรืองานทาสีก็จะทําเฉพาะงานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการผลิตจะเหมือนกับการผลิตรถยนต์  

คาดว่าสามารถย่นระยะเวลาก่อสร้างลงให้เหลอืเฉลีย่ 21 วนั จากระยะเวลาก่อสร้างเฉลีย่ 45 วนั  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ศกึษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี/ระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือ

การสรรหาวสัดหุรือองค์ประกอบสาํเร็จรูป เช่น ห้องนํา้สําเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 

รวมถงึเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดีย่ิงขึน้ 

  

 3.1.4)  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการผลติบ้านของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างผนังรับนํา้หนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยี

แบบอโุมงค์ หรือ Tunnel Technology และเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้าง

แบบใหม่ ดงันัน้บริษัทฯ ต้องพึง่พาบคุลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง   ซึ่งหากมีการโยกย้ายของวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว 

อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ และความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีหลักสตูร

พฒันาความสามารถตามตําแหน่งงาน โดยพัฒนารูปแบบของหลกัสตูรให้พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ทันที เช่น

หลักสูตรในกลุ่ม Construction in Practice  นัน้ Pruksa school ได้ทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 

Understanding) กับหลายมหาวิทยาลยัชัน้นําในประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี และ อีกหลายแห่งในการร่วมกันพัฒนาหลกัสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานในตําแน่ง Foreman, Site Engineer, 

Project Engineer และ Project Manager  หลกัสตูรในกลุ่ม Functional in Practice สําหรับพนักงานในหน้าที่งานต่างๆ  

รวมทัง้ยงัได้จดัหลกัสตูรทางด้าน Technical Learning อาทิเช่น ทกัษะวิชาชีพช่าง งานก่อฉาบ งานปูกระเบือ้ง กันซึม และ

งานทาส ีเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ผู้ รับเหมาที่ Site งาน รวมไปถึงพนักงาน ที่ โรงงาน Precast   และมีการ

ติดต่อกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อรับนกัศกึษาฝึกงาน ให้ความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้างรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการขยาย

งานในอนาคตของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการว่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรม มีการจัดกิจกรรมแรงงานสมัพันธ์  เพื่อให้เกิดการจ้าง

งานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญอยู่กบับริษัทฯ 
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3.1.5) ความเสี่ยงจากการสรรหาท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดินเปลา่ (Land Bank) ไว้สาํหรับโครงการต่างๆ ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ 

เห็นว่าการซือ้ที่ดินเปลา่โดยยงัไม่มีแผนการก่อสร้างโครงการที่ชัดเจนจะทําให้บริษัทฯ มีภาระต้นทนุทางการเงิน ซึง่อาจเกิด 

ปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ จะซือ้ที่ดินต่อเม่ือบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ

พฒันาที่ดินดงักลา่วภายใน 4 เดือน ซึง่เม่ือบริษัทฯ ต้องการซือ้ที่ดินในทําเลที่ต้องการ บริษัทฯ อาจต้องซือ้ที่ดินในราคาที ่

สงูกว่าที่บริษัทฯ กําหนด หรืออาจไม่สามารถซือ้ที่ดินได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถซือ้ที่ดินได้เลย ซึ่งใน

กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการก่อสร้างที่สงูขึน้ เนื่องจากต้นทุนคงที่ของโรงงานผลิตแผ่นผนัง

สําเร็จรูป ที่จะสงูถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามจํานวนที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการใดๆ ได้เลย ซึ่งจะ

สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 

การดําเนินการจดัซือ้ที่ดินที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการจัดซือ้ผ่านนายหน้าค้าที่ดินหลายราย ตามราคาตลาดที่

เหมาะสม จากนัน้นํามาก่อสร้างด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ดังนัน้ราคาที่ดินที่ซือ้มาในราคาตลาด 

จะสะท้อนไปในราคาขายบ้านและที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งก็จะต่ํากว่าราคาตลาดทั่วไป โอกาสในการขายของบริษัทฯ จึงมี

มากกว่าผู้ประกอบการรายอืน่ ดงันัน้บริษัทฯ มีโอกาสในการจดัซือ้ที่ดินได้มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ประกอบกับกําลงั

การซือ้สงูกว่าผู้ประกอบการรายกลางถงึเลก็ และ การจ่ายชําระค่าที่ดินที่ตรงเวลา นายหน้าที่ดินจึงมีความยินดีที่จะเสนอ

ขายที่ดินให้กบับริษัทฯ  ปัจจุบันบริษัทฯ มีนายหน้าจัดหาที่ดินให้กับบริษัทฯ มากกว่า  800 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทฯ ได้มี

การสร้างความร่วมมือและพัฒนาให้อยู่ในกลุ่มนายหน้าพันธมิตร นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังรับซือ้โดยตรงจากผู้ครอบครอง

กรรมสทิธ์ิที่ดิน และเพื่อให้การบริหารจดัการข้อมลูที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ที่ดิน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถงึข้อมลูและสามารถคดัเลือกที่ดินที่เข้ามาทัง้หมด ให้สอดคล้องตรงกับแผนการ

พฒันาของแต่ละหน่วยธุรกิจมากที่สดุ 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการวางกรอบในการพิจารณาซือ้ที่ดินให้สอดคล้องกบัศกัยภาพและความสามารถของแต่

ละหน่วยธุรกิจในแต่ละช่วง รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนแผนการซือ้ที่ดินล่วงหน้าอย่างสม่ําเสนอเพื่อให้ได้ที่ดินใน

ช่วงเวลาและจํานวนแปลงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้ในอนาคตได้ 

 

อีกทัง้การที่บริษัทฯ มีการขยายรูปแบบการพฒันาเป็นบ้านในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา ทําให้

บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาจดัซือ้ที่ดินให้เหมาะสมกบัรูปแบบโครงการที่หลากหลายมากขึน้ 

 

3.1.6) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเข้มงวด 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ  ที่

เข้มงวด ซึง่ต้องมีการขอใบอนญุาตในการจดัสรรที่ดิน ใบอนญุาตค้าที่ดิน ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงานราชการ

ที่เก่ียวข้องอีกด้วย  ในกรณีที่มีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ก็จะต้องจดัทํารายงานศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอต่อ 
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คณะกรรมการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม และต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการฯ ดงักลา่ว ดงันัน้หากหน่วยงาน 

ราชการที่เก่ียวข้องออกใบอนุญาตต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ลา่ช้า หรือไม่ออกใบอนุญาตที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ อาจทําให้

บริษัทฯ ดําเนินโครงการลา่ช้ากว่าที่กําหนด หรืออาจไม่สามารถดําเนินโครงการได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้  

 

ดงันัน้ การกําหนดหรือการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ข้อกําหนด หรือนโยบายใด ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 

การที่จะนํากฎหมายการจดัการดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ฝ่ายนิติบญัญัติ จากภาครัฐ เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ซึง่กฎหมายดงักลา่วกําหนดบงัคับมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย์ นําเงินดาวน์ หรือค่างวดที่ได้รับชําระจากผู้ ซือ้มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ แต่จะต้องเก็บเงินจํานวนดังกล่าว

ไว้ในบญัชีดแูลทรัพย์สนิแยกต่างหาก ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอ หรือต้องมีแหล่งเงินกู้ที่มากพอ 

ที่จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอ 

หรือกู้ เงินได้แต่มีอตัราดอกเบีย้สงู ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้มีคณะทํางานศกึษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีการประชุม เพื่อ

หาแนวทางปรับปรุงวิธีการทํางานอยู่เป็นประจํา ในสว่นเฉพาะกบักฎหมาย Escrow Account ก็มีผลกระทบกับบริษัทฯ ไม่

มากนกั เนื่องจากสําหรับสินค้าทาวน์เฮาส์ และบ้านเด่ียว บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวน์ที่สัน้เพียง 3 – 4 

เดือนในบ้านแนวราบ และในอตัราสว่นที่ไม่มากนกั บริษัทฯ พึง่พิงเงินทุนของบริษัทฯ  ค่อนข้างสงู มีสดัส่วนการกู้ ยืมเงินที่

ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกัน สําหรับตลาดอาคารชุดซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินดาวน์ที่ยาวกว่า 

บริษัทฯ ก็มีนโยบายในการบริหารให้อยู่ในระดบัที่สามารถพึ่งพิงเงินทุนของตนเองได้ และจัดหาแหลง่เงินทุนอื่นที่มีต้นทนุ

ทางการเงินต่ํากว่าการกู้ ยืมเงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน 

 

นอกจากนัน้จากผลกระทบอุทกภัยครัง้ใหญ่ในปี 2554 อาจส่งผลทําให้กฎหมายและระเบียบต่างๆในธุรกิจอาจ

เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ตามมา เช่น ผงัเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2556 ที่ส่งผลกระทบ

ต่อราคาที่ดิน และการเลอืกที่จะพฒันาโครงการในรูปแบบทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว หรือคอนโดมิเนียม สําหรับกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ ของบริษัทฯ  

 

3.2) ปัจจยัความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการลงทุนในต่างประเทศจํานวน 3 ประเทศ คือ 1) เมืองบังกาลอร์ สาธารณรัฐ

อินเดีย  2) เมืองฮลูมูาเล ่สาธารณรัฐมลัดีฟส์และ 3) เมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

ทัง้นี ้การร่วมทุนในเมืองเชนไนและเมืองมุมไบ ในสาธารณรัฐอินเดีย ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากผู้ ร่วมทุน

ท้องถ่ินยงัไม่สามารถจดัหาที่ดินที่เหมาะสมมาให้กบับริษัทฯ ร่วมทนุเพื่อพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัได้   
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ความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจจาํแนกได้ดังต่อไปนี ้

 

 3.2.1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด  

 

ประเด็นนีท้างบริษัทฯ ได้ติดตามดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและติดตามข้อมลูสภาวะธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์และการแข่งขนัในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถใช้กลยุทธทางการตลาดเพื่อพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้อย่างถูกต้องและสามารถแข่งขันกับผู้ ประกอบการใน

ท้องถ่ินนัน้ๆได้ ในกรณีที่จะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละเมือง บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

ภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุดและ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้   

 

 3.2.2) ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินในทําเลที่ดีและในราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 

ประเด็นนีท้างบริษัทฯ ทราบดีว่ามีความเสยีเปรียบในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ต่างชาติอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ในการเจรจาติดต่อซือ้ที่ดิน ดงันัน้บริษัทฯ จงึได้เร่งสร้างเครือข่ายนายหน้าค้าที่ดิน บริษัทฯ ที่ปรึกษาด้าน

อสงัหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินเพื่อให้เป็นผู้ แนะนําและประสานงานติดต่อกับผู้ที่สนใจขายที่ดินตลอดจนเป็นผู้ ที่

รวบรวมที่ดินให้ได้ขนาดตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึง่ในปัจจบุนันี ้การหาที่ดินยงัไม่เป็นปัญหามากนกั  

 

 3.2.3) ความเสี่ยงในการขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงานในการก่อสร้าง 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยงัคงใช้การก่อสร้างที่เป็นระบบผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กรับนํา้หนักซึ่งจะทําให้งานก่อสร้าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ ซึง่ในปัจจุบัน ฝ่ายก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างในอินเดียของบริษัทฯ เร่ิมมีความคุ้นเคยกับระบบ

ดงักลา่ว ทําให้สามารถลดความเสีย่งในด้านนีล้งได้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงต้องดําเนินการติดตามการควบคุมคุณภาพ

งานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และเพิ่มการฝึกอบรมให้กบัพนกังานและแรงงานก่อสร้างรุ่นใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการเปิด

โครงการใหม่ในเมืองบงักาลอร์  

 

3.2.4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบการดําเนินธุรกิจและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

 

บริษัทฯ  มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในแต่ละท้องถ่ินอย่าง

เคร่งครัด ในกรณีของการร่วมทนุ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะให้ผู้ ร่วมทนุทําหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ

ดําเนินการช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการพัฒนาโครงการจัดสรรเร่ิมตัง้แต่การได้มาของ

ที่ดิน การลงทุนต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้าง จนถึงการจดทะเบียนโอนบ้านให้แก่ลกูค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงการ

พฒันาโครงการแรกๆ ซึง่จะช่วยให้การบริหารเวลาของโครงการมีประสทิธิภาพ   
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3.2.5) ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท  พฤกษาอินเตอร์ เนชัน่แนล จํากัด และ บริษัท  พฤกษาโอเวอร์ซีส์ จํากดั มีเงินทนุ

จดทะเบียนรวม 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทนุในบริษัทฯ ในต่างประเทศ  โดยได้โอนเงินลงทนุไปแล้วเป็นเงิน 938.9 ล้านบาท 

คิดเป็น1.67 %ของสนิทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และมีรายได้จากการโอนบ้านเทียบเท่า

เงินบาท 496.7 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.28 %ของยอดโอนรวม 

 

บริษัทฯ ได้ติดตามบริหารความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยนผ่าน คณะกรรมการลงทุนต่างประเทศและคณะกรรม 

การบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกเดือน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้กําหนดนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (FX 

Policy)  ของบริษัทฯ ซึ่งระบุเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถนํามาใช้บริหารความเสี่ยงทางอัตราแลก 

เปลีย่น ได้แก่  สญัญาซือ้ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Contract), สญัญาการใช้สิทธิในการซือ้ขายอัตราแลก 

เปลีย่นในอนาคต (Options) และสญัญาการแลกเปลีย่นภาระผูกพนัทางการเงิน (Swaps)   

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แหลง่เงินทนุภายในแต่ละประเทศและใช้เงินกู้ ยืมเป็นเงินสกุลท้องถ่ิน ในสดัส่วนที่

เพิ่มขึน้ในการพฒันาโครงการและการขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไป    สําหรับกรณีการลงทุนเพิ่มเติมในเมืองเดิม หรือใน

ประเทศใหม่  บริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของค่าเงินในแต่ละประเทศ  เพื่อบริหารการ

ลงทนุให้อยู่ในช่วงจงัหวะเวลาที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นด้วย 

 

3.3. ปัจจยัความเสี่ยงอ่ืนๆ 

 

3.3.1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 

เม่ือ 27 ธันวาคม 2556 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ คือ กลุ่มนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ 

จํานวนn 1,543,086,100  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.42 % ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ยงัคงสามารถที่จะควบคมุการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่สําคัญต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้กําหนดให้ต้องได้รับคะแนน

เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้ น

จํานวน1,208,257,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.36 %ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และยังจะคงดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ  ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 

 

 
สว่นที่ 1 หน้า 49 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 3  ปัจจยัเสีย่ง                                                                  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

3.3.2) ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคุมจากการใช้สิทธ์ิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ มีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้หมด 3 ชุด คือ PS-WC PS-WD และ PS-WE (รายละเอียดดูได้ในหัวข้อ 

“ข้อมลูหลกัทรัพย์และการถือหุ้น”) ซึง่อาจยงัมีความเสีย่งเร่ืองผลกระทบต่อราคาหุ้นและอํานาจควบคุมจากการใช้สิทธ์ิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2556  สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสทุธิตาม

บญัชีหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 2,702  ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการทรัพย์สินถาวร 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหัก 

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก 

การด้อยค่า(ล้านบาท) 

1. ที่ดินและอาคาร 1,467 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 930 

3. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สาํนักงาน 103 

4.   ยานพาหนะ 9 

5.   งานระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างการติดตัง้ 193 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 2,702 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันโดยมีการนําสินทรัพย์และโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 

รายการ มูลค่าสุทธ ิ(ล้านบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแผน่คอนกรีตสําเร็จรูป                              954 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน                              128  

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา (ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง)                         11,005  

รวม    12,087 

 

รายละเอียดวงเงินสนิเช่ือที่ได้นําหลกัทรัพย์ดงักล่าวไปคํา้ประกนั ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน  5,445  ล้านบาท 

(ข)   วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน  61 ล้านบาท 

(ค)   วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคารจํานวน  6,909 ล้านบาทและ 65 ล้านอินเดียรูปี 

(ง)    วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจํานวน  13,095 ล้านบาท  

(จ)    วงเงินสนิเช่ืออื่น  575 ล้านบาท 
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4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ   

ชื่อและที่ตั�งโครงการ ลักษณะ
พื�นที่ขาย

คงเหลือ
ราคาประเมิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี  มูลค่าตามบัญชี

กรรมสิทธิ� (ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 2556 ณ ธ.ค. 2554 ณ ธ.ค. 2555 ณ ธ.ค. 2556

1 บ้านพฤกษา 53 เป็นเจ้าของ 17-3-60.10 N/A 245.99 208.91                  169.08                              -   ไม่มี

2 บ้านพนาลี 54/2 เป็นเจ้าของ 8-1-96.10 150.50 51.42 66.15                     71.98  หนังสือคํ้าประกัน มี

3 บ้านพฤกษา 54/3 เป็นเจ้าของ 0-2-96.60 15.13 11.55 8.32                       8.42                              -   ไม่มี

4 บ้านพฤกษา 55 เป็นเจ้าของ 4-3-55.90 179.02 190.68 175.8                     57.66  หนังสือคํ้าประกัน มี

5 บ้านพฤกษา 56 เป็นเจ้าของ 1-2-95.30 153.99 140.69 153.23                     32.69  หนังสือคํ้าประกัน มี

6 บ้านพฤกษา 59/2 เป็นเจ้าของ 5-0-29.30 N/A 11.56 114.42                     68.69                              -   ไม่มี

7 บ้านพุทธชาด 60 เป็นเจ้าของ 6-0-28.60 N/A 108.34 140.17                     71.84  หนังสือคํ้าประกัน มี

8 บ้านพฤกษา 61 เป็นเจ้าของ 1-1-57.20 N/A 173.8 110.65                     35.38                              -   ไม่มี

9 บ้านพฤกษา 63/1 เป็นเจ้าของ 16-1-33.30 N/A 94.07 154.93                  179.45  หนังสือคํ้าประกัน มี

10 บ้านพฤกษา 64/1 เป็นเจ้าของ 6-2-45.50 N/A 86.88 95.89                     71.91  หนังสือคํ้าประกัน มี

11 บ้านพฤกษา 65/2 เป็นเจ้าของ 8-0-31.90 N/A 59.83 70.27                  110.47                              -   ไม่มี

12 บ้านพฤกษา 67 เป็นเจ้าของ 7-3-18.30 N/A 168.35 213.17                  132.21                              -   ไม่มี

13 บ้านพฤกษา 68 เป็นเจ้าของ 19-2-85.70 N/A 215.5 225.27                  205.08  หนังสือคํ้าประกัน มี

14 บ้านพฤกษา 71 เป็นเจ้าของ 7-1-37.70 N/A 109.17 110.37                     75.45  หนังสือคํ้าประกัน มี

15 บ้านพฤกษา 72 เป็นเจ้าของ 11-3-84.80 N/A 62.78 59.53                     86.63  หนังสือคํ้าประกัน มี

16 บ้านพฤกษา 73 เป็นเจ้าของ 22-0-43.90 N/A                            -   79.96                  184.23  หนังสือคํ้าประกัน มี

17 บ้านพฤกษา 75 เป็นเจ้าของ 12-3-32.10 N/A 1.19 157.75                     81.20  หนังสือคํ้าประกัน มี

18 บ้านพฤกษา 76 เป็นเจ้าของ 3-1-22.30 N/A 0.06 140.59                     34.55  หนังสือคํ้าประกัน มี

19 บ้านพฤกษา 78 เป็นเจ้าของ 13-3-72.30 N/A                            -   87.24                  134.10  หนังสือคํ้าประกัน มี

20 บ้านพฤกษา 80 เป็นเจ้าของ 39-0-46.30 N/A                            -   0.43                  296.94  หนังสือคํ้าประกัน มี

21 บ้านพฤกษา 81 เป็นเจ้าของ 10-0-19.00 N/A                            -   0.05                  131.05  หนังสือคํ้าประกัน มี

22 โครงการพฤกษา 74/1 เป็นเจ้าของ 14-3-72.10 N/A                            -                              -                    137.25  หนังสือคํ้าประกัน มี

23 บ้านพฤกษา 88 เป็นเจ้าของ 15-3-13.20 N/A                            -                              -                    127.87  หนังสือคํ้าประกัน มี

24 โครงการพฤกษา 85 เป็นเจ้าของ 24-3-66.72 N/A                            -                              -                    168.32  หนังสือคํ้าประกัน มี

25 บ้านพฤกษา 83 เป็นเจ้าของ 22-1-95.40 N/A                            -                              -                    133.60  หนังสือคํ้าประกัน มี

26 พฤกษา 89 เป็นเจ้าของ 20-1-16.60 N/A                            -                              -                    199.94  หนังสือคํ้าประกัน มี

27 บ้านพฤกษา 82 เป็นเจ้าของ 24-0-76.20 N/A                            -                              -                    219.87  หนังสือคํ้าประกัน มี

28 บ้านพฤกษา 86 เป็นเจ้าของ 21-1-88.50 N/A                            -                              -                    179.29                              -   ไม่มี

29 บ้านพฤกษา 84/2 เป็นเจ้าของ 17-3-89.20 N/A                            -                              -                    241.24  หนังสือคํ้าประกัน มี

30 โครงการพฤกษา 79 เป็นเจ้าของ 19-1-89.90 N/A                            -   13.32                  249.26  หนังสือคํ้าประกัน มี

31 พุทธชาด 29/2 เป็นเจ้าของ 28-1-21.70 N/A 66.23 67.47                       2.82                              -   ไม่มี

32 พฤกษา วิลล์ 8/1 เป็นเจ้าของ 14-3-51.00 N/A 93.8 98.2                     98.69                              -   ไม่มี

33 พฤกษาวิลล์ 38/1 เป็นเจ้าของ 18-1-66.30 N/A 0.1 139.92                  173.38  หนังสือคํ้าประกัน มี

34 พฤกษาวิลล์ 41/1 เป็นเจ้าของ 19-1-59.60 N/A 0.75 95.54                  221.34  หนังสือคํ้าประกัน มี

35 พฤกษาวิลล์ 42 เป็นเจ้าของ 6-0-27.90 N/A 240.72 268.96                  148.05                              -   ไม่มี

36 พฤกษาวิลล์ 46/1 เป็นเจ้าของ 3-0-68.20 N/A 113.4 102.66                     53.83                              -   ไม่มี

37 พฤกษาวิลล์ 47/2 เป็นเจ้าของ 2-1-29.80 N/A 64.32 242.55                     62.18  หนังสือคํ้าประกัน มี

38 พฤกษาวิลล์ 49 เป็นเจ้าของ 11-0-47.30 N/A 155.02 211.03                  105.83  หนังสือคํ้าประกัน มี

39 พฤกษาวิลล์ 50/2 เป็นเจ้าของ 6-0-38.90 N/A 8.67 198.14                  138.97  หนังสือคํ้าประกัน มี

40 พฤกษาวิลล์ 51 เป็นเจ้าของ 9-2-46.70 N/A 1.61 80.3                  118.80  หนังสือคํ้าประกัน มี

41 พฤกษาวิลล์ 52/1 เป็นเจ้าของ 0-3-73.60 N/A 39.58 157.99                     26.06  หนังสือคํ้าประกัน มี

42 พฤกษาวิลล์ 52/2 เป็นเจ้าของ 6-1-75.50 N/A 1.09 114.95                  128.09  หนังสือคํ้าประกัน มี

43 พฤกษาวิลล์ 53/2 เป็นเจ้าของ 10-3-19.80 N/A 3.73 201.98                  150.73  หนังสือคํ้าประกัน มี

44 พฤกษาวิลล์ 55/1 เป็นเจ้าของ 12-3-20.70 N/A 10.95 134.19                  142.64  หนังสือคํ้าประกัน มี

45 พฤกษาวิลล์ 57 เป็นเจ้าของ 29-0-9.10 N/A                            -   300.58                  400.19  หนังสือคํ้าประกัน มี

 ภาระผูกพัน

 ณ ธ.ค. 2556

 

 
สว่นที่ 1 หน้า 52 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ                                 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

ชื่อและที่ตั�งโครงการ ลักษณะ
พื�นที่ขาย

คงเหลือ
ราคาประเมิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี  มูลค่าตามบัญชี

กรรมสิทธิ� (ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 2556 ณ ธ.ค. 2554 ณ ธ.ค. 2555 ณ ธ.ค. 2556

46 พฤกษาวิลล์ 58/1 เป็นเจ้าของ 12-0-79.90 N/A                            -   48                  114.69  หนังสือคํ้าประกัน มี

47 พฤกษาวิลล์ 61 เป็นเจ้าของ 11-1-37.00 N/A                            -   2.96                  179.53  หนังสือคํ้าประกัน มี

48 พฤกษาวิลล์ 60 เป็นเจ้าของ 15-0-41.20 N/A                            -   0.7                  160.35  หนังสือคํ้าประกัน มี

49 พฤกษาวิลล์ 59/1 เป็นเจ้าของ 12-3-86.60 N/A                            -   0.01                  177.78  หนังสือคํ้าประกัน มี

50 พฤกษาวิลล์ 56 เป็นเจ้าของ 10-1-50.20 N/A                            -                              -                    110.25                              -   ไม่มี

51 พฤกษาวิลล์ 62/2 เป็นเจ้าของ 14-2-47.40 N/A                            -                              -                    189.01  หนังสือคํ้าประกัน มี

52 พฤกษาวิลล์ 63/1 เป็นเจ้าของ 16-2-59.00 N/A                            -                              -                    262.82  หนังสือคํ้าประกัน มี

53 พฤกษาวิลล์ 65/1 เป็นเจ้าของ 18-0-56.20 N/A                            -                              -                    229.07  หนังสือคํ้าประกัน มี

54 พฤกษาวิลล์ 67 เป็นเจ้าของ 23-2-75.50 N/A                            -                              -                    186.61                              -   ไม่มี

55 เดอะคอนเนค 11/2 เป็นเจ้าของ 10-1-66.00 N/A 95.37 127.44                  163.88  หนังสือคํ้าประกัน มี

56 เดอะคอนเนค 12 เป็นเจ้าของ 9-3-41.00 N/A 15.84 29.41                  174.08  หนังสือคํ้าประกัน มี

57 เดอะคอนเนค 13 เป็นเจ้าของ 3-0-3.50 140.25 181.87 152.76                     53.42                              -   ไม่มี

58 เดอะคอนเนค 14 เป็นเจ้าของ 15-3-15.70 N/A 186.06 212.68                  242.70                              -   ไม่มี

59 เดอะคอนเนค 15/1 เป็นเจ้าของ 2-1-33.30 N/A 84.4 138.74                     39.91  หนังสือคํ้าประกัน มี

60 เดอะคอนเนค 16 เป็นเจ้าของ 5-1-26.80 275.22 198.24 240.39                  168.71  หนังสือคํ้าประกัน มี

61 เดอะคอนเนค 19/1 เป็นเจ้าของ 1-3-31.20 N/A 235.74 37.08                     45.96  หนังสือคํ้าประกัน มี

62 เดอะคอนเนค 19/2 เป็นเจ้าของ 1-1-18.70 N/A 3.89 203.78                     47.80  หนังสือคํ้าประกัน มี

63 เดอะคอนเนค 20 เป็นเจ้าของ 4-0-26.50 N/A 259.87 186.27                  109.27  หนังสือคํ้าประกัน มี

64 เดอะคอนเนค 22 เป็นเจ้าของ 15-0-0.60 N/A 376.42 331.47                  309.69  หนังสือคํ้าประกัน มี

65 เดอะคอนเนค 23 เป็นเจ้าของ 6-0-17.50 N/A 225.47 237.88                  185.72  หนังสือคํ้าประกัน มี

66  The Connect 24 (UP3) เป็นเจ้าของ 9-1-12.20 N/A                            -                              -                    276.89                              -   ไม่มี

67  The Connect 25 สุขสวัสดิ์ 62 เป็นเจ้าของ 11-0-62.00 N/A                            -                              -                    200.68  หนังสือคํ้าประกัน มี

68 ภัสสร 19 เป็นเจ้าของ 23-3-83.90 N/A 306.73 239.98                  182.08  หนังสือคํ้าประกัน มี

69 The Plant บางนา กม 13 เป็นเจ้าของ 3-0-32.30 N/A 309.73 173.84                     41.88  หนังสือคํ้าประกัน มี

70 ภัสสร 25 เป็นเจ้าของ 5-3-8.60 N/A 143.53 116.46                     62.96  หนังสือคํ้าประกัน มี

71 ภัสสร 26 ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าของ 48-2-74.40 N/A 426.32 399.67                  406.78  หนังสือคํ้าประกัน มี

72 ภัสสร 27 วงแหวนอ่อนนุช/ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ 14-2-56.90 402.19 469.76 241.82                  178.58                              -   ไม่มี

73 ภัสสร 29 เป็นเจ้าของ 29-0-2.00 270.10 296.91 250.06                  248.03  หนังสือคํ้าประกัน มี

74 The Plant บางแค เป็นเจ้าของ 7-0-3.50 313.04 468.65 259.55                  138.24  หนังสือคํ้าประกัน มี

75 The Plant บางกระดี เป็นเจ้าของ 41-0-88.10 N/A 294.72 302.26                  315.71                              -   ไม่มี

76 The Plant  พระราม 9 วงแหวน 2  กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ 16-1-27.10 N/A 251.65 217.91                  175.34  หนังสือคํ้าประกัน มี

77 The Plant นวมินทร์ (ภัสสร 32) เป็นเจ้าของ 4-3-89.10 211.75 67.03 225.69                     87.42  หนังสือคํ้าประกัน มี

78 The Plant เมืองทอง (ภัสสร 34) เป็นเจ้าของ 8-3-63.20 N/A 606.16 342.43                  170.44  หนังสือคํ้าประกัน มี

79 The Plant กันตนา (ภัสสร 35) เป็นเจ้าของ 14-1-88.20 N/A 181.35 197.19                  165.63  หนังสือคํ้าประกัน มี

80 The Plant พัฒนาการ (ภัสสร 36) เป็นเจ้าของ 9-1-33.50 N/A 22.27 307.84                  190.67  หนังสือคํ้าประกัน มี

81 ภัสสร 38 พัฒนาการ เป็นเจ้าของ 19-0-1.80 N/A                            -   266.61                  265.41  หนังสือคํ้าประกัน มี

82 ภัสสร 39 พระราม 5 สิรินธร เป็นเจ้าของ 30-3-35.70 N/A                            -   288.69                  346.19  หนังสือคํ้าประกัน มี

83 The Plant ซิตินวมินทร์ (ภัสสร 40) เป็นเจ้าของ 15-1-10.50 N/A 0.06 315.38                  248.97  หนังสือคํ้าประกัน มี

84 Patio เมืองทองธานี เป็นเจ้าของ 19-3-89.70 N/A 15.94 333.77                  416.59  หนังสือคํ้าประกัน มี

85 Condo Patio (MT2) เป็นเจ้าของ 1-2-6.00 N/A 203.33 366.23                     81.76  หนังสือคํ้าประกัน มี

86 Condo Patio พระราม 2 เป็นเจ้าของ 12-3-70.00 N/A 321.2 414.77                  429.21  หนังสือคํ้าประกัน มี

87 Condo Patio พัฒนาการ (พนาลี) เป็นเจ้าของ 8-0-55.80 N/A                            -   176.6                  192.63  หนังสือคํ้าประกัน มี

88 โครงการ ภัสสร 46 เป็นเจ้าของ 17-2-6.20 N/A                            -                              -                    174.34                              -   ไม่มี

89
พฤกษาวิลเลจ 6 ต.พันท้าย นรสิงห์ 

สมุทรสาคร
เป็นเจ้าของ 29-3-25.90 N/A 75.52 70.48                       6.97  หนังสือคํ้าประกัน มี
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90 The Plant วัชรพล เป็นเจ้าของ 3-0-0.60 N/A 70.49 63.52                     47.61  หนังสือคํ้าประกัน มี

91 พฤกษาวิลเลจ 15 เป็นเจ้าของ 9-1-51.70 154.60 104.74 78.32                     83.59  หนังสือคํ้าประกัน มี

92 พฤกษาวิลเลจ 18/1 เป็นเจ้าของ 0-2-69.70 N/A 23.84 14.39                     13.88  หนังสือคํ้าประกัน มี

93 พฤกษาวิลเลจ 18/2 เป็นเจ้าของ 5-0-17.80 N/A 117.04 106.17                     77.91                              -   ไม่มี

94 พฤกษาวิลเลจ 18/3 เป็นเจ้าของ 6-3-64.10 N/A 105.66 122.09                  129.43  หนังสือคํ้าประกัน มี

95 พฤกษาวิลเลจ 24 เป็นเจ้าของ 19-1-82.10 N/A 281.29 295.76                  215.63                              -   ไม่มี

96 พฤกษาวิลเลจ 25 เป็นเจ้าของ 11-1-64.10 N/A 178.35 169.58                  185.04  หนังสือคํ้าประกัน มี

97 พฤกษาวิลเลจ 26 เป็นเจ้าของ 13-2-33.80 N/A 183.47 172.42                  144.59  หนังสือคํ้าประกัน มี

98 พฤกษาวิลเลจ 27 เป็นเจ้าของ 2-3-0.80 N/A 158.69 74.78                     35.51  หนังสือคํ้าประกัน มี

99 พฤกษาวิลเลจ 28 เป็นเจ้าของ 16-3-76.70 N/A 255.27 220.29                  129.10  หนังสือคํ้าประกัน มี

100 พฤกษาวิลเลจ 30 เป็นเจ้าของ 15-2-43.40 N/A 208.17 143.27                  134.55  หนังสือคํ้าประกัน มี

101 พฤกษาวิลเลจ 31 เป็นเจ้าของ 24-2-86.30 185.60 193.52 182.09                  150.41  หนังสือคํ้าประกัน มี

102 พฤกษาวิลเลจ 32 เป็นเจ้าของ 6-0-53.40 N/A 212.09 211.01                     87.09  หนังสือคํ้าประกัน มี

103 พฤกษาวิลเลจ 34 เป็นเจ้าของ 11-0-88.80 383.99 359.45 266.31                  208.83  หนังสือคํ้าประกัน มี

104 พฤกษาวิลเลจ 35 เป็นเจ้าของ 29-0-77.60 316.30 203.64 205.99                  217.68  หนังสือคํ้าประกัน มี

105 พฤกษาวิลเลจ 36 เป็นเจ้าของ 15-3-42.10 N/A 194.79 212.8                  200.88  หนังสือคํ้าประกัน มี

106 พฤกษาวิลเลจ 38 เป็นเจ้าของ 11-0-30.60 N/A                            -   60.79                  136.73  หนังสือคํ้าประกัน มี

107 พฤกษาวิลเลจ 39 เป็นเจ้าของ 26-1-31.60 N/A                            -   0.33                  285.65  หนังสือคํ้าประกัน มี

108 พฤกษาแกลอรี่ ปิ่นเกล้า เป็นเจ้าของ 20-1-55.80 N/A 245.06 306.97                  324.34  หนังสือคํ้าประกัน มี

109 พฤกษาทาวน์เน็กซ์ ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑล เป็นเจ้าของ 16-0-51.80 N/A 300.54 330.41                  281.32  หนังสือคํ้าประกัน มี

110 พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81 (TH1) เป็นเจ้าของ 2-2-59.70 93.00 91.01 75.52                     56.55  หนังสือคํ้าประกัน มี

111 พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81 (SH) เป็นเจ้าของ 1-3-93.50 61.10 158.75 76.25                     29.29                              -   ไม่มี

112 พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81 (TH2) เป็นเจ้าของ 24-2-71.61 509.20 265.81 293.9                  415.29  หนังสือคํ้าประกัน มี

113 พฤกษาทาวน์ เอกมัย -รามอินทรา เป็นเจ้าของ 0-0-99.80 12.42 39.09 11.38                     12.07  หนังสือคํ้าประกัน มี

114 พฤกษาทาวน์ แพรกษา (พุทธชาด) เป็นเจ้าของ 16-1-23.30 263.80 103.47 120.51                  189.62  หนังสือคํ้าประกัน มี

115 พฤกษาแกลเลอรี่ แพรกษา เป็นเจ้าของ 7-3-10.80 208.32 189.92 162.74                     96.43  หนังสือคํ้าประกัน มี

116 เดอะ รีโน่ เป็นเจ้าของ 0-2-72.60 N/A 49.85 16.99                     16.30                              -   ไม่มี

117 พฤกษาทาวน์เน็กซ์ อ่อนนุช-พระราม 9 เป็นเจ้าของ 14-3-14.10 420.86 351.7 352.04                  230.39  หนังสือคํ้าประกัน มี

118 พฤกษาทาวน์เน็กซ์ ติวานนท์ เป็นเจ้าของ 3-2-16.50 N/A 222.15 154.03                  101.44  หนังสือคํ้าประกัน มี

119 พฤกษาทาวน์  พรีเว่ รัชดา -รามอินทรา เป็นเจ้าของ 0-3-18.42 63.18 178.05 146.89                     33.03  หนังสือคํ้าประกัน มี

120 พฤกษาทาวน์  พรีเว่ รัชดา -รามอินทรา 2 เป็นเจ้าของ 3-1-48.00 N/A 70.29 124.02                  124.49  หนังสือคํ้าประกัน มี

121 พฤกษาทาวน์ พระยาสุเรนทร์ เป็นเจ้าของ 6-2-98.00 N/A 160.46 191.66                  141.35  หนังสือคํ้าประกัน มี

122 พฤกษาทาวน์เน็กซ์ บางนา กม.5 เป็นเจ้าของ 16-3-40.20 N/A 231.32 365.98                  257.33  หนังสือคํ้าประกัน มี

123 ไอวี่ ไชน่าทาวน์ ป้อมปราบฯ เป็นเจ้าของ 0-2-58.60 250.60 215.2 236.72                  187.70  หนังสือคํ้าประกัน มี

124 The Tree เกียกาย เป็นเจ้าของ 6-1-97.00 N/A 131.95 132.67                  204.77  เงินกู้ มี

125 Urbano Absolute สาทร เป็นเจ้าของ 4-2-93.23 2057.77 610.75 1,072.91                  385.59                              -   ไม่มี

126 ไอวี่ แอมพิโอ เป็นเจ้าของ 8-2-66.00 N/A 393.93 462.55                  722.84  หนังสือคํ้าประกัน มี

127 The Tree บางโพ เป็นเจ้าของ 1-0-12.32 504.00 274.48 540.04                     62.68                              -   ไม่มี

128 The Tree บางโพ 2 เป็นเจ้าของ 39-1-20.00 N/A 235.02 467.09                  702.77  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

129 พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เป็นเจ้าของ 84-0-72.00 N/A                            -   1.3                  491.96                              -   ไม่มี

130 Chapter One River Side ราษฎร์บูรณะ เป็นเจ้าของ 41-0-86.88 N/A 590.36 940.35               2,467.23  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

131 Edtion (BTS สะพานควาย ) เป็นเจ้าของ 4-3-38.16 N/A                            -                              -                    438.66  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

132 Chapter One The Campus เป็นเจ้าของ 14-0-6.74 N/A                            -                              -                    554.85  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

133 The Reserve เกษมสันต์ 3 เป็นเจ้าของ 6-3-59.22 N/A                            -                              -                    616.41  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

134 Condolette สีลม เป็นเจ้าของ 1-2-92.76 660.03 219.52 305.22                  234.60                              -   ไม่มี

 ภาระผูกพัน

 ณ ธ.ค. 2556

 

 
สว่นที่ 1 หน้า 54 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ                                 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

 

ชื่อและที่ตั�งโครงการ ลักษณะ
พื�นที่ขาย

คงเหลือ
ราคาประเมิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี  มูลค่าตามบัญชี

กรรมสิทธิ� (ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 2556 ณ ธ.ค. 2554 ณ ธ.ค. 2555 ณ ธ.ค. 2556

135 Condolette ราชเทวี เป็นเจ้าของ 6-3-93.35 782.90 318.17 412.54                  769.30  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

136 Condolette พระราม 4 เป็นเจ้าของ 6-0-67.51 N/A                            -                              -                    268.91                              -   ไม่มี

137 Fuse Mobius เป็นเจ้าของ 17-2-86.39 1449.07 554.19 1,154.11                  487.70                              -   ไม่มี

138 Fuse Chan-Sathorn เป็นเจ้าของ 28-0-18.25 N/A                            -   7.54                  850.71                              -   ไม่มี

139 FUSE Bangkae เป็นเจ้าของ 15-1-31.13 N/A                            -   2.05                  213.79  เงินกู้ ไม่มี

140 Plum Condo Ladprao101 เป็นเจ้าของ 9-3-24.90 N/A 3.44 179.41                  332.16  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

141 Plum condo เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 5-0-34.00 N/A                            -   50.33                  157.93  สินเชื่อโครงการ ไม่มี

142 Condolette IZE Dwell เป็นเจ้าของ 5-0-34.78 N/A 298.31 347.53                  434.88  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

143 วิลล์เลต กาญจนาภิเษก เป็นเจ้าของ 3-1-11.10 N/A 227.23 267.8                  101.06  หนังสือคํ้าประกัน มี

144 Condolette พระรามเก้า เป็นเจ้าของ 16-0-18.11 N/A                            -   4.58                  476.85  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

145 The Plum บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 26-2-36.88 N/A                            -                              -                    306.12  วงเงินกู้ระยะสั้น มี

146 พฤกษาไลท์ดอนเมือง เป็นเจ้าของ 5-2-28.40 N/A                            -                              -                    111.63  หนังสือคํ้าประกัน มี

147 พฤกษาไลท์รัตนาธิเบศ เป็นเจ้าของ 11-0-16.80 N/A                            -                              -                    172.77  หนังสือคํ้าประกัน มี

148 พฤกษาไลท์บางใหญ่ เป็นเจ้าของ 13-3-67.60 N/A                            -                              -                       93.19  หนังสือคํ้าประกัน มี

149 The Privacy งามวงศ์วาน นนทบุรี เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       86.15  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

150 The Privacy งามวงศ์วานซอย18 B นนทบุรี เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       61.28  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

151 The Privacy Tiwanon 50 เป็นเจ้าของ 6-0-66.00 N/A                            -                              -                       22.38                              -   0

152 The Privacy งามวงศ์วานซอย16 D เป็นเจ้าของ 6-0-66.00 N/A                            -                              -                       44.24                              -   0

153 The ไพรเวซี่ เรวดี ซอย 18 C เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       21.60  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

154 The ไพรเวซี่ เรวดี ซอย 16 D เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       23.06  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

155 The Privacy เรวดี ซอย 18 โครงการ A เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       37.44  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

156 The Privacy เรวดี ซอย 18 โครงการ B เป็นเจ้าของ 1-2-16.50 N/A                            -                              -                       23.66  สินเฃื่อโครงการ ไม่มี

157 พฤกษาไลท์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของ 15-3-38.90 N/A                            -                              -                    433.97                              -   0

158 พฤกษาไลท์ เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 10-0-65.80 N/A                            -                              -                    106.77                              -   0

159 พฤกษาปูริ 1 กิ่งแก้ว 37 เป็นเจ้าของ 10-2-79.20 241.38 262.16 194.45                  115.87                              -   ไม่มี

160 พฤกษาปูริ 2 เป็นเจ้าของ 20-2-77.50 N/A 327 324.31                  295.36                              -   ไม่มี

161 พฤกษาปูริ 3 เป็นเจ้าของ 6-3-57.30 N/A 199.24 170.96                  114.13                              -   ไม่มี

162 วิลล์เลต ไลท์ พัฒนาการ 32 เป็นเจ้าของ 18-1-70.26 N/A                            -   20.35                  269.78  หนังสือคํ้าประกัน มี

163 วิลล์เลตซิตี้ พัฒนาการ 32 เป็นเจ้าของ 24-3-39.70 N/A                            -   285.39                  386.88                              -   ไม่มี

164  SILVANA  BANGALORE  (ประเทศอินเดีย) เป็นเจ้าของ 15-2-85.76 N/A 323.60 305.22                  228.60  ไม่มี ไม่มี

 ภาระผูกพัน

 ณ ธ.ค. 2556

 
 

หมายเหต ุ  เป็นการแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ 164 โครงการทีเ่ปิดขายในปี 2556 

 พืน้ทีข่ายคงเหลือคํานวณจากจํานวนยูนิตคงเหลือของโครงการ ณ 31 ธันวาคม 2556 

ประเมินโครงการโดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั ระหวา่งเดือน กนัยายน - พฤศจิกายน 2556 

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มีมูลค่าสทุธิตามบัญชี รวมทัง้สิน้ 

253 ล้านบาท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่ได้สิน้สดุ ซึง่อาจมี

ผลกระทบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6. การวจัิยและพัฒนา 

 

 บริษัทฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเสมอมาจึงได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลกูค้ามีความสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสงูสดุของ

ลกูค้า   โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายวิจยัการตลาด(CMK) และศนูย์กลางการจัดการนวัตกรรม(INC) ภายใน รวมทัง้

มีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก เพื่อการสาํรวจวิจยัและวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภค (อุปสงค์) ในแต่

ละพืน้ที่ รวมทัง้โครงการของผู้ประกอบการรายอื่นๆ (อปุทาน)ในพืน้ที่เดียวกนั ตลอดจนศักยภาพของทําเลดังกล่าวในด้าน

สาธารณปูโภคต่างๆ  โดยจากการสาํรวจ วิจยัและวิเคราะห์ดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบ

ถงึความต้องการในตลาดที่อยู่อาศยัของผู้บริโภค ซึง่รวมถงึประเภทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทําเลที่ตัง้ และระดับราคา ทัง้นี ้

บริษัทฯ จะได้นําผลในการสาํรวจดงักลา่วไปใช้ประกอบในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต  

 

ในการพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการก่อสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี พ.ศ.

2536 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับนํา้หนกัแบบหลอ่ในที่ ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์(Cast-

Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สาํหรับบ้านทาวน์เฮาส์  ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เร่ิมนําเอา

เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัสาํเร็จรูปรับนํา้หนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สาํหรับบ้านเด่ียวและบ้าน

ทาวน์เฮาส์บางประเภทโดยได้สร้างโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ที่

อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี บนเนือ้ที่ 190 ไร่ ปัจจบุนัประกอบด้วย 5 โรงงาน ซึง่เร่ิมจากโรงงานแรกที่เป็นระบบการ

ผลิตแบบ ระบบกึง่อตัโนมติั (Semi-automated carousel System)  ทําการผลติผนงัสาํเร็จรูป (Bearing Wall for house) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้พฒันาและเร่ิมใช้การผลิตด้วยระบบ Fixed Mould ที่โรงงานที่ 2 ทําการผลิตรัว้ (Fence) และ 

Parapet ด้วยระบบ Fixed Mould,  โรงงานที่ 3 ทําการผลติ พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป, ชิน้งานพิเศษอื่นๆ (Slab & 

Special Elements) และ ผนงัสําเร็จรูป (Bearing Wall for house) โรงงานที่ 4 ทําการผลิต ผนงัสาํเร็จรูป (Bearing Wall 

for Condominium) และ หน้ากากทาวน์เฮาส์ (Townhouse Façade)  ในปีพ.ศ.2553 ได้พฒันาระบบและขยาย โรงงาน 5 

เป็นโรงงานพรีคาสท์  ระบบอัตโนมติัทุกขัน้ตอน (Fully-automated carousel system) เป็น Carousel Plant ที่มีกําลงัผลิต

สงูที่สดุในโลกสาํหรับผลติแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูปในการผลิตจะใช้เคร่ืองจกัรอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์

ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน อาทิ การประกอบแบบข้างโดยหุ่นยนต์ (Shuttering Robot), เคร่ืองทําตะแกรงเหลก็อัตโนมติั 

(Automated Mesh Plant), เคร่ืองเทคอนกรีตอัตโนมัติ เป็นต้น เป็นเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุในโลก ทําให้ได้

แผ่นคอนกรีตที่มีมาตรฐานและคุณภาพสงู โดยทําการผลติ ผนังสําเร็จรูป (Bearing Wall for house)    มีกําลงัผลติรวมใน

ปัจจบุนัรวมทัง้หมด 640 หลงัต่อเดือน และเม่ือปลายปี พ.ศ.2556 นีเ้อง บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุและเร่ิมก่อสร้างโรงงาน

พฤกษา พรีคาสท์ ที่ผลิตด้วยระบบอตัโนมติัทุกขัน้ตอน (Fully Automated carousel System)เป็น Carousel Plant และมี

กําลงัผลติสงูที่สดุในโลกสาํหรับผลติแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหลก็สําเร็จรูปในการผลติจะใช้เคร่ืองจักร  อตัโนมติัและระบบ

คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลติทุกขัน้ตอน ตัง้อยู่ที่ ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวงจงัหวดัปทมุธานี ใกล้นิคม

อตุสาหกรรมนวนคร บนเนือ้ที่ 130 ไร่  ประกอบด้วยโรงงานจํานวน 2 โรงงาน, อาคารสาํนักงาน,คลงัวัสด,ุlogistic Hub, 

โรงอาหารและ หอพกัพนกังาน ด้วยงบลงทนุประมาณ 2,100 ล้านบาท เพื่อรองรับกําลงัการผลติที่ 1,120 หลงัต่อเดือน 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสาํรวจและวิจยัเก่ียวกบัความพงึพอใจและความต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละด้าน เช่น การขาย การโอนกรรมสทิธ์ิ คณุภาพบ้าน การบริการ ตลอดจนวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม

ใหม่ๆ นํามาทํา Focus Group เพื่อตรวจสอบและทบทวนให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าก่อนนําไปใช้จริง  เพื่อนําไปสู่

การปรับปรุงการให้บริการและสง่มอบที่อยู่อาศยัที่มีคุณภาพของบริษัทฯ   

 

ที่ผ่านมานัน้บริษัทฯ ได้ทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีทัง้การพฒันา

ภายในบริษัทฯ และพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีผลงานทีเ่กิดขึน้ อาทิ เช่น 

 

1. การพฒันาชิน้สว่นหน้ากากบ้านทาวน์เฮาส์ (Facet) ให้เป็นชิน้สว่นสาํเร็จรูป ซึง่ทําให้ Process การก่อสร้าง

สามารถทําได้เร็วขึน้ และได้ผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานงานที่ดีขึน้ 

 

2. การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึ่งเป็น

เทคนิคใหม่ที่ประสมประสานระหว่างการก่อสร้างแบบอุโมงค์เดิม (Tunnel Form Technology) กับเทคนิค

การทําพืน้สําเร็จรูปแบบใหม่ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ทําให้เราได้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม

โดยเฉพาะกับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ทําให้สามารถก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ใน

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้นาํเทคโนโลยีนีม้าใช้กบัอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ของบริษัทฯ ในทกุโครงการ 

 

3. การพฒันาระบบการติดตัง้แผ่น Precast ผนงัและพืน้บ้านเด่ียวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั ซึง่ถือ

ว่าเป็นสถิติใหม่ในการติดตัง้งาน Precast  

 

4. การพฒันาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down ในปีที่ผ่านมาทางทีมวิจยัและพฒันาได้ประสบผลสําเร็จในการ

พฒันาบ้านต้นแบบที่สามารถก่อสร้างและตกแต่งอื่นๆทัง้หมดพร้อมเสร็จภายใน 30 วัน ณ ปัจจุบันการ

ก่อสร้างบ้านเด่ียวทั่วไป ที่ส่งมอบให้กับลกูค้ายังต้องใช้เวลาประมาณ 75-90 วัน ความสําเร็จของบ้าน

ต้นแบบระบบKnock Down นี ้จงึจะเป็นจดุเร่ิมต้นที่จะทําให้เราสามารถลดระยะเวลาสร้างบ้านเพื่อส่งมอบ

ให้กบัลกูค้าภายใน 45-60 วนัต่อไป 

 

5. การพัฒนาศูนย์ Solution Center  เพื่อใช้เป็นศูนย์รับเร่ืองและปรับปรุงพัฒนาในรายละเอียดและ

จุดบกพร่องต่างๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ

ทันสมัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อันจะทําให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุต่อ

ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 

6. การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยระบบ Fully-precast ที่เป็นเทคโนโลยีที่

แพร่หลายในต่างประเทศเช่นญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงสร้างผนงัรับแรงที่ออกแบบให้ 
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อาคารมีความแข็งแรงกว่าระบบการก่อสร้างในระบบทั่วไป สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดี 

โครงการที่ได้ดําเนินการก่อสร้างในระบบใหม่มีที่โครงการ The tree ลาดพร้าว, Lette 624, Be You        

โชคชยั 4 และในอาคารสงูได้แก่ โครงการ Chapter One  

 

7. การพัฒนาการหล่อวงกบพร้อมแผ่น Precast และหล่อพร้อมผนังในระบบ tunnel technologyเพื่อช่วย

พฒันาเก่ียวกบัปัญหาการร่ัวซมึของนํา้ฝนรอบวงกบที่เกิดจากบ้านที่ติดตัง้วงกบในภายหลงั ซึง่จะเกิด 

ปัญหาร่ัวซมึได้หลงัจากวสัดุยาแนวเสื่อมสภาพ ทัง้นีก้ารพัฒนาในระบบใหม่ สามารถแก้ปัญหาร่ัวซึมรอบ 

วงกบได้ตลอดอายกุารใช้งานเป็นการลดการบํารุงรักษาบ้านในระยะยาวได้ 

 

8. การพฒันางานด้านคอนกรีตมวลเบา เพื่อใช้ในองค์ประกอบของบ้านในการรับนํา้หนัก เช่น ผนังรับนํา้หนัก 

ร่วมกบัทาง สวทช เพื่อเป็นเทคโนโลยีทางเลอืกเพื่อช่วยลดนํา้หนักของชิน้งานคอนกรีต และเพื่อการทํางาน

ที่สะดวกขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการวิจยัตลาด สาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า และการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้บันทึกไว้

เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในงวดที่เกิดรายการ  อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องดังกล่าวยังคิดเป็นสดัส่วนจํานวนน้อย

เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทฯ เห็นความสําคัญในการนําเอานวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาในกระบวนการ

ต่างๆของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้ เพื่อให้บรรลวิุสยัทัศน์ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2560   ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่ติด

อันดับรายได้ 1ใน 10 ในเอเชีย อีกทัง้มีความยั่งยืนในการทําธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจที่

ต่อเนื่องมัน่คง และ มีการกํากบักิจการที่ดี (Good Governance)   จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า   

 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ดังกล่าว มีนโยบายและแผนงาน ในการ

นํานวตักรรมด้านต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนํานวัตกรรม มา

ใช้ปรับปรุง การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain  Management  Process (P0-P16))ทัง้หมด

ของบริษัทฯ  ซึ่งเรียกว่า Pruksa Creative Innovation Intelligence ให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Product Creative, 

Innovation, Process Creative Innovation และ Service Creative  Innovation   โดยเน้นให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ เช่น Small Group Activity (SGA), Continuous Improvement Project (CI 

Project) ,Best Practice และ กิจกรรม Show and Share เป็นต้น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการ

สร้างสรรค์นวตักรรม (Creative Innovation Organization ) 

 

  เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้และใช้ได้จริงนัน้ ไม่สามารถกระทําได้ โดยใคร คนใด คนหนึ่ง การ

สร้างสรรค์นวตักรรมจงึต้องได้รับความร่วมมือและการมีสว่นร่วม ตัง้แต่ผู้บริหารระดับสงูจนถึงพนักงานระดับปฎิบัติการทุก

ฝ่ายเช่ือมโยงกนั  โดยเม่ือกลางปีที่ผ่านมานี ้ ได้มีการตัง้หน่วยงานใหม่ที่เรียกว่าสายงานกลยทุย์ นวัตกรรมและคุณภาพ ที่
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เป็นต้นนํา้ ในกําหนดวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม

สนบัสนนุให้ไปสูเ่ป้าหมายในทิศทางเดียวกนั   ภายในสายงานนัน้เองจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ เช่ือมโยง สรรหา สนับสนุน 

ผลกัดนั นํานวตักรรม ทัง้จากภายในและภายนอกที่ได้ทําการประเมินแล้วว่ามีคณุค่า มาประยกุต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  หรือ

จะเรียกว่าเป็นการทํา C&D ก็ได้  คือ Connecting and Development  บริษัทฯ ได้มีการกําหนด Road map ทัง้แผนระยะ

สัน้ และระยะยาว   ในการนําเอานวตักรรมมาใช้แก้ปัญหาและเพิ่มประสทิธิภาพ ในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มคุณภาพ

ของผลติภัณฑ์ในปัจจบุนัให้ได้มาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้  ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลมุเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

ในอนาคต และต่อยอดธุรกิจไปสู่กลุ่มลกูค้าใหม่ ในตลาดใหม่ ที่มุ่งเน้นไปที่ Mega Trend   ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Green 

Revolution, Digital Lifestyle, Aging/Health Society และ Safety Concern เป็นต้น  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการบูรณาการและ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม จากการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรในลกัษณะ Closed Innovation และ การรับ 

นวัตกรรม จากภายนอกองค์กรที่เรียกว่า Open  Innovation นํามาปรับยุกต์ ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์  โดยเน้นการสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจ   ทัง้จากผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้ในและต่างประเทศ  

 มาร่วมพฒันาสนิค้าให้เป็น  Long-term Partnership 

 

ตวัอย่างแผนการพฒันานวัตกรรมต่างๆในปัจจบุนั ทัง้ 3ด้าน มีดงันี ้

 

1) ในสว่นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านแรก คือ Process Creative  Innovation   

 

 ถือเป็นต้นนํา้ในการสร้างสรรค์ (ปรุงแต่ง) ผ่านนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนา

นําเอาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete จากประเทศเยอรมันที่มีกระบวนการผลิตที่เน้นระบบ Automation 

ที่ทันสมัยมาใช้ที่ โรงงาน 1-5  ลําลกูกา คลอง 6 แล้ว  ในเดือนธันวาคมปีนี ้จะเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่อีก 2 โรง ที่ 

นวนคร โดยสามารถเร่ิมผลิตได้ในปลายปี 2557  ทําให้กําลงัผลิตเพิ่มขึน้ เป็น1,120 หลงัต่อเดือน และมีแผนในการสร้าง 

Mobile Precast Factory ในต่างจังหวัดอีกด้วย   บริษัทฯ ยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการจัดการใน Supply 

Chain Management  ที่เป็นกระบวนการจัดการ ตัง้แต่การเลือกซือ้ที่ดิน ต่อรองราคา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

และนําไปออกแบบผลติภัณฑ์ตามกลุ่มลกูค้าที่เหมาะสม  ซึ่งปัจจุบันได้เร่ิมพฒันาการออกแบบ,เขียนแบบ ที่เปลี่ยนจาก

รูปแบบ  2 มิติ เป็น รูปแบบ 3 มิติ ในระบบการออกแบบที่เรียกว่า BIM (Building Information Model) ผ่านการจัดการ

สารสนเทศ (MIS) ที่จะเช่ือมโยงฐานข้อมลูเดียวกนัทัง้หมดผ่านระบบ SAP ไปสู่การถอดแบบประมาณราคา การผลิตแผ่น 

Precast การจัดซือ้ทําให้ลดข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้

ประมาณกลางปี 2557  ฐานข้อมลูดงักลา่วจะสามารถนําไปใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างที่บริษัทฯได้มีการ

พฒันาระบบการก่อสร้างแบบ REM (Real Estate Manufacturing) คือ การประยกุต์ใช้กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม

การผลิต มาใช้กับกระบวนการผลิตบ้านให้เป็นแบบ Mass Customized  เป็นระบบการก่อสร้างบ้านเพื่อให้ได้

ความสามารถในการก่อสร้างที่สงูสดุโดยมีการควบคุมกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามลําดับขัน้ตอนที่เหมาะสม (Work 

sequence),มีจงัหวะการทํางานที่แน่นอน (Track Time), การทํางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)  รวมถงึระบบการ

ควบคุมที่ใช้ป้ายและสญัลกัษณ์บอกสถานะต่างๆ ของงานแต่ละงาน (Visual Control) เช่นเดียวกับการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม  อีกทัง้ยังมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง (In process Quality Control) 
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สอดแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน(Quality Built-in Process) เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพที่ดีที่สดุ   ซึ่งบริษัทฯ ได้กําหนดเป็น

นโยบายให้นําการก่อสร้างด้วยระบบ REM ไปใช้กบัโครงการก่อสร้างแนวราบทัง้หมด 100 % ทัง้โครงการบ้านเด่ียว และ

ทาวน์เฮาส์ จากการติดตามและควบคมุผลการก่อสร้างด้วยระบบ REM ทัง้โครงการก่อสร้างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์  ในปี

พ.ศ.2553 - 2555 ที่ผ่านมา พบว่าประสิทธิภาพในการก่อสร้างเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างชัดเจนถึง 30-50% ในขณะเดียวกัน

คณุภาพการก่อสร้างบ้านดีขึน้จากเดิมมากกว่า 60%   สง่ผลไปจนถงึการโอนสง่มอบให้ลกูค้า ให้ได้ตามแผนธุรกิจ  รวมถงึ 

มีกระบวนการบริการหลงัการขาย จนไปถงึ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ Continuous  Improvement  

Project ซึง่เป็นการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีย่ิงๆ ขึน้ โดยเน้นให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วม และมีแผนในการ 

นําผลงานไปประกวดทัง้ในเวทีระดับโลกและระดับชาติ อย่างเช่นที่เคยส่งประกวดที่ประเทศอเมริกา จนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  American Society For Quality (ASQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านการปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง  

“Quality Improvement for Construction”  ในช่วงนีเ้องได้มีการศึกษา เพื่อลงทุนในการทําระบบ Core data สําหรับใน

การเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆในบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และ

ตรวจสอบป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงทีเป็นการบริหารความเสี่ยงให้ครบในทุกๆด้าน              

                                                                                                

2) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านต่อมาคือ Service Creative Innovation 

 

บริษัทฯ ได้มีแผนการทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลกูค้ามากย่ิงขึน้  

โดยที่ผ่านมาได้ทํา MOU กบั การประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลกูค้าได้รับ

บริการอย่างรวดเร็วในอนาคตจะขยายการทํา MOU ในลกัษณะเดียวกันนีก้ับหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน เพื่อให้ลกูค้า

ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการครบทุกด้าน บริษัทฯ ยังได้จดัให้มีการบริการที่เรียกว่า Better Living Service คือ

การบริการแนะนําผู้ รับเหมาแก่ลกูค้าและประชาชนทั่วไปในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน มี Contact Center 1739 เพื่อรับข้อ

ร้องเรียนต่างๆ และเข้าดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข ตามที่นดัหมายกับลกูค้า   มีบริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่าน   

www.pruksa.com มีบริการในลกัษณะ Online ทัง้การจองบ้าน การนัดหมายต่างๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างการ

พัฒนาเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ในWebsiteเพื่อให้ลกูค้าสามารถ ซือ้

สนิค้าดงักลา่วที่มีคณุภาพดีได้ในราคาที่ถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป 

 

3) การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านสดุท้าย คือ  Product Creative  Innovation 

 

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล มีคุณภาพเท่ากันทุกหลงัและตรงตามความ

ต้องการของลกูค้า ในลกัษณะ Mass Customized   จงึได้เน้นการพฒันาให้มีการผลติ ที่ประยุกต์จากการผลิตแบบโรงงาน

อตุสาหกรรม คือ เน้นการทําชิน้ส่วนต่างๆของบ้านให้เป็นระบบสําเร็จรูปมาจากโรงงานให้มากที่สดุแล้วนํามาประกอบที่

หน้างานเสมือนหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิน้หนึ่งของบ้าน  เพราะสามารถควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน โดยไม่ต้องพึ่งพา

ช่างฝีมือและลดแรงงาน  ดังนัน้เองพันธมิตรทางธุรกิจ(Strategic Partner)จึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการพัฒนา         

นวตักรรมทางด้านนี ้  เนื่องจากบริษัทฯ เองไม่สามารถลงทนุทําการ วิจยัและพฒันาได้ทกุเร่ือง  บริษัทฯ จึงทําการเช่ือมโยง 

หาพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier ผู้ผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ
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อื่นๆ เพื่อทําการวิจยัพฒันาปรับปรุงคณุภาพของสนิค้า ให้มีมาตรฐานและตรงใจลกูค้าในราคาที่เหมาะสมร่วมกัน  บริษัทฯ

ได้มีการพฒันาร่วมกบั Supplier อย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ผ่านมาได้พฒันาและนําไปใช้ในเร่ือง สขุภัณฑ์ Design พร้อม ตู้ เก็บ

ของ, ธรณีสําเร็จรูป,บันไดสําเร็จรูป, วงกบประตู หน้าต่างสําเร็จรูป,ถังเก็บนํา้ซ่อนป๊ัม,Concrete Mixed Design, ผนัง 

Zolid wall, ถงัขยะสาํเร็จรูป  ในสว่นของการพฒันา ห้องนํา้สาํเร็จรูป ที่ผลติมาจากโรงงานผ่านการตรวจสอบคณุภาพก่อน  

นํามาประกอบติดตัง้ที่หน้างานจะสามารถเร่ิมนํามาติดตัง้จริงในปลายปี 2557 นี ้ระหว่างนีย้ังมีการพัฒนากับนักวิจัยใน

เร่ือง ถงับําบดันํา้ค.ส.ล.สาํเร็จรูป และคอนกรีตที่มีมวลเบา, ในส่วนของสถาบันการศึกษาและสถาบนัวิชาการ ก็มีการทํา

การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทัง้ด้านคุณภาพและสร้างความมั่นใจต่อลกูค้า  อาทิ เช่น การออกแบบ 

Fully Precast การทดสอบบ้านต้านแผ่นดินไหวของบ้านพฤกษาว่าสามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้, ทาวน์เฮ้าส์ระบาย

อากาศ, Zero Carbon   House, House for Generation เป็นต้น ในการพฒันานวตักรรมในสว่นนี ้บริษัทฯมีแผนในการหา

พนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในการร่วมพัฒนาทุกปี  และในอนาคตคงจะเน้นเร่ืองของวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ

ลดการใช้พลงังานเป็นหลกัตามกระแสของภาวะโลกร้อน 

 

ในการพฒันาสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ 3 ด้านนี ้ ถือเป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ กระบวนการ

ผลติ การทํางาน(ปรุงแต่ง) ออกมาเป็นสนิค้า และบริการ ทัง้ที่จบัต้องได้และสมัผัสได้จากความรู้สกึของลกูค้า  ส่งผลทําให้

ผลิตภัณฑ์บ้านของพฤกษาฯ ที่ส่งมอบบ้าน ที่ได้มาตรฐานสากล  สวยงาม และมีคุณภาพ  เกิดคุณค่าในเชิง Value For 

Money, Emotional Value, Functional Value, Value of Time ทําให้ลกูค้าช่ืนชม มีความสขุ  มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น

เจ้าของ  เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี  อีกทัง้ยังคํานึง ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทํา  CSR  In  Process ให้มาเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แทรกอยู่ในทกุขัน้ตอน   ตัง้แต่  การวิจยัพฒันา  การออกแบบ การผลติ  การส่งมอบ จนถึงการ

บริการ  รวมถงึ CSR after process ที่เกิดจากการมีสว่นร่วมขององค์กรและบคุคลภายนอก  โดยดึงลกูค้า  คู่ค้า/สงัคมและ

ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน  

 

เพราะสิง่สาํคัญในธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการนัน้ๆ  แต่หัวใจสําคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่

เบือ้งหลงัตวัสนิค้าหรือบริการ ที่มีคณุค่า เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าและสงัคมโดยรวม 
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7. โครงการดําเนินงานในอนาคต 

จากการที่ตลาดได้ตอบรับเป็นอย่างดีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว รวมถงึ

อาคารชดุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถงึเขตกรุงเทพชัน้ใน  
 
ปี 2556   บริษัทฯ มีการเปิดโครงการไปแล้วทัง้สิน้   60 โครงการ มูลค่ารวม 50 พนัล้านบาท แบ่งเป็น  

 

- โครงการบ้านทาวน์เฮาส์       39  โครงการ   

- โครงการบ้านเด่ียว               4   โครงการ    

- โครงการอาคารชดุ           17  โครงการ    

 

 ส่วนในปี 2557  บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการ 30 - 50 โครงการ มูลค่ารวม 30 - 50 พันล้านบาท โดยเน้นเจาะ

กลุม่ลกูค้าที่เป็น Real demand และเน้นพฒันาโครงการในแนวราบคือ บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์เป็นหลกั และขยายในทุก

ตลาด โดยจะเจาะกลุ่มตลาดระดับล่างถงึกลางและขยายตลาดในระดับบน  อีกทัง้ขยายตลาดไปยังจังหวัดอื่นๆ  เช่น 

ระยอง, เชียงใหม่ ภูเก็ต, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ขอนแก่นและพัทยา  เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ ใน

อนาคตต่อไป  

- โครงการบ้านทาวน์เฮาส์   17 - 29   โครงการ  

- โครงการบ้านเด่ียว      7 - 12   โครงการ  

- โครงการอาคารชดุ        5 - 8  โครงการ  

- โครงการในต่างประเทศ          1 โครงการ  

    

นอกจากนีใ้นต่างประเทศ มีการลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งมีขนาดของตลาดที่มากพอประกอบกับเศรษฐกิจ มี

แนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเหมาะกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป รวมถงึยังอยู่ระหว่างการ 

ศกึษาความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการในประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น  อินโดนีเซีย เป็นต้น  
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8:  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 
 

ช่ือบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน

ทาวน์เฮาส์     บ้านเด่ียว และอาคารชดุ  

ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่  : 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนพหลโยธิน              

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ตัง้โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็

สาํเร็จรูป   รัว้  และเสา  

: 54/1 หมู่ 4 ถนนลาํลกูกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา     

จงัหวดัปทมุธาน ี

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307  

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

โทรศพัท์ : 0-2298-0101 

โทรสาร : 0-2298-0102 

หุ้นสามญัและทนุจดทะเบียน (หุ้น, บาท) : 2,265,812,000 

หุ้นสามัญและทนุจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้น, บาท) : 2,222,832,600 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : ใช้ลงทนุเพื่อดําเนินการพฒันาโครงการ 

 

ข้อมูลท่ัวไปอ่ืนและบริษัทฯ ย่อย 

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม 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  

สถานที่ตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนลาํลกูกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูป ผลิตรัว้ และเสาสําเร็จรูป  

โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32     โทรสาร   0-2532-8123  

 
สว่นที่ 1 หน้า 64 

 

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


ส่วนท่ี 1 ข้อ 8  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน                                    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

3) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/95 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแต่ง  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 ต่อ 172  

4) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/99 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์ 0-2298-0820 

5) บริษัท พนาล ีเอสเตท จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/97 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

โทรศพัท์  0-2298-0010  
 

6) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/100 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101  โทรสาร   0-2298-1000  
 

7) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  979/98 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 

โทรศพัท์ 0-2298-0101 โทรสาร   0-2298-1000  
 

8) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 979/84 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ ให้บริการสนบัสนนุแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (ROH)  

โทรศพัท์ 0-2298-0101 
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9) บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซ่ิง จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)    

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  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 อินเดีย คอนสตรัคชัน จํากัด (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor, Doddanekundi Village, Next to Akme Ballet,   

Marathahalli Outer Ring Road, Bangalore-560 037 Karnataka, India 

ประเภทธุรกิจ  รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย  

โทรศพัท์ :   +91 9632707654 
  

11) บริษัท พฤกษา – โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จํากัด (Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Private Limited)  

(บริษัทร่วมทุน) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  Brooklyn Business Centre, 6th Floor West Wing, 103-105, Poonamallee High Road, 

Chennai-600085 Tamil Nadu, India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 

   

12) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซ่ิง จาํกัด  (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway,  

Mulund (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, India 

ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 
  

13) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จํากัด (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทร่วมทุน) 

(จดทะเบียนจดัตัง้เม่ิอ 2 มกราคม 2556) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  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)     

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่   Unit B, 8th Floor, No. 116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,  

Hai Phong, Vietnam   
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในเวียดนาม 
 

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

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

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์ 
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16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จํากัด สาขามัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 

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

ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแต่ง 

 

17)  บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคช่ัน จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 37/1 อาคารลิม้เจริญ 2 ชัน้ที ่3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท    

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 62 อาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2229-2800  

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2552 

ช่ือบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 

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

  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2553 

ช่ือบริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)  
สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่  44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 0-2626-7000  

 

ผู้สอบบัญชี  

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ / หรือ 

นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3731 และ / หรือ  

นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์     ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 2826 และ / หรือ  

นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ / หรือ 

นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4068  

 

บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชยสอบบัญชี จาํกัด  

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  โทรศพัท์ 0-2677-2000  
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ท่ีปรึกษากฎหมาย  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด 

สถานที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 990 อาคารอบัดลุราฮิมเพลส ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2636-2000  
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น 

 

  9.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว  

 

9.1.1. หุ้นสามญั 

 

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,265,812,000บาท  

(หุ้นสามัญจํานวน 2,265,812,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชําระแล้วทัง้สิน้ 2,222,832,600 บาท (หุ้นสามัญ

จํานวน 2,222,832,600 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 1 บาท)  โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าซือ้ – ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย   ที่สาํคญัดงันี ้

 

 

 

 

 
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบยีนเพิ่ม / 

(ลด) ที่ก.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  2,224,753,400 ลดทนุจดทะเบียน  20 เม.ย '50  2,173,850,400 

23 มิ.ย '50  2,255,753,400 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับ ESOP 

 23 มิ.ย '50 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  2,224,753,400 ลดทนุจดทะเบียนโดย

การตดัหุ้นรองรับ ESOP 

 23 เม.ย '52  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  2,206,812,000 ลดทนุจดทะเบียนโดย

การตดัหุ้นรองรับ ESOP 

 3 พ.ค '53 2,206,812,000 

6 พ.ค '53 2,228,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับ ESOP 

 6 พ.ค '53 2,206,812,000 

28 ก.พ '54 2,228,812,000 667,700 667,700 7 ม.ีค '54 2,207,479,700 
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9.1.2. ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

  

บริษัทฯ เคยมีการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ช่ือหลักทรัพย์(PS-WC) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WC) 

จํานวน 22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น 14.35 บาท 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ปีละ 4 ครัง้ (กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิ

ออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control 

Dilution) 

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

 

 
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ (หน่วย) 

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุน (บาท, หุ้น) 

วันจดทะเบยีนเพิ่ม / 

(ลด) ที่ก.พาณิชย์ 

ทุนที่ชาํระแล้ว 

(บาท) 

3 พ.ค '54 2,250,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกหุ้นรองรับESOP 

 3 พ.ค '54 2,207,479,700 

31 พ.ค '54 2,250,812,000 947,900 947,900 6 ม.ิ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 

28 ก.พ.56 2,250,812,000 8,126,900 8,126,900 5 ม.ีค.56 2,221,348,900 

9 พ.ค.56 2,265,812,000 เพิ่มทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นรองรับ ESOP 

- 9 พ.ค.56 2,221,348,900 

29 พ.ค.56 2,265,812,000 1,103,000 1,103,000 7 ม.ิย.56 2,222,451,900 

30 ส.ค.56 2,265,812,000 57,400 57,400 6 ก.ย.56 2,222,509,300 

29 พ.ย.56 2,265,812,000 323,300 323,300 4 ธ.ค.56 2,222,832,600 
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ช่ือหลักทรัพย์   (PS-WD) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WD) 

จํานวน 22,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น 15.30  บาท 

อาย ุ 4  ปีนบัจากวนัที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 คร้ัง (กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

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

 

ช่ือหลักทรัพย์ (PS-WE) (1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ PS (PS-WE) 

จํานวน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย -   บาท 

ราคาการใช้สทิธิต่อหุ้น 28.19  บาท 

อาย ุ 4  ปีนบัจากวนัที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ 1 : 1 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุัติ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ปีละ 4 คร้ัง (กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ) 

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสทิธิออก

เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม(Control Dilution) 

  ลดลงร้อยละ 0.67 (15,000,000 / 2,228,222,000) 

หมายเหตุ (1) ( PS－WE) ยงัไม่ได้นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
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9.2 ผู้ถอืหุ้น 

  

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556  จํานวน 2,265,812,000

บาท  (หุ้นสามัญจํานวน 2,265,812,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชําระแล้วทัง้สิน้  2,222,832,600  บาท (หุ้น

สามญัจํานวน 2,222,832,600 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)  

 

โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่  27 ธันวาคม 2556 มีดงันี ้

ลาํดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 กลุม่วิจิตรพงศ์พนัธุ์  1,543,086,100.00   69.42  

 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  1,208,257,500.00   54.36  

 นางทิพย์สดุา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  85,000,000.00   3.82  

 ด.ญ.ชญัญา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  85,000,000.00   3.82  

 น.ส.มาลนิี วิจิตรพงศ์พนัธุ์  85,000,000.00   3.82  

 นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 79,078,600.00   3.56  

 นายจําลอง พรมสวัสด์ิ 600,000.00   0.03  

 นางพดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  150,000.00   0.01  

2 UBS AG SINGAPORE BRANCH  100,077,500.00   4.50  

3 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 72,341,451.00   3.25  

4 CHASE NOMINEES LIMITED 28  62,878,509.00   2.83  

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  34,085,854.00   1.53  

6 สาํนกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 24,848,000.00   1.12  

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  16,310,451.00   0.73  

8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  16,233,560.00   0.73  

9 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (EQ-TH)  12,806,600.00   0.58  

10 CHASE NOMINEES LIMITED 50 12,516,400.00 0.56 

 รวม 10 อนัดบัแรก 1,895,184,425.00   85.26  

 จากจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 2,222,832,600.00   100.00  

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯรวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ว  โดย 

ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 16 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 
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9.3.หุ้นกู้ 

 

ณว ันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนรวม 14,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น  

4 ชดุ  รายละเอียดมีดังนี ้

 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1 /2553 ครบกําหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558” 

ครัง้ที่ 2/2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2558” 

ครัง้ที่ 1/2555 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2559 และ พ.ศ. 2560” 

ครัง้ท่ี 1/2556 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.

2559 และ พ.ศ. 2561” 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมม่หีลกัประกัน 

สถานะของหุ้นกู้  ไมม่หีลกัประกันและไมด้่อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายหุ้นกู้ , 

นายทะเบียนหุ้นกู้ และตวัแทน

ชําระเงิน 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกรไทย , 

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ, กสิกร

ไทย , ซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ , กสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย, ไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 1,000,000,000  บาท 2,000,000,000 บาท 5,000,000,000 บาท 6,000,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 1,000,000 หน่วย 2,000,000  หน่วย 5,000,000 หน่วย 6,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้  5  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
5  ปี นบัจากวนัออกหุ้น

กู้  

3 ปี 6 เดือนและ 5  ปี นบั

จากวนัออกหุ้นกู้  

3 ปี 1เดือนและ 5  ปี นบั

จากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  24 มถินุายน  2553 10 พฤศจิกายน 2553 21 กันยายน 2555 15 พฤษภาคม2556 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ชดุท่ี 2: 24 มถินุายน  2558 
ชดุท่ี 2: 10 พฤศจิกายน  

2558 
ชดุท่ี 1: 21 มนีาคม 2559 ชดุท่ี 1: 15 มถินุายน2559 

  
ชดุท่ี 2 : 21 กันยายน 2560 ชดุท่ี 2:15 พฤษภาคม2561 

    ชดุท่ี 3: 21 มนีาคม 2559  

    ชดุท่ี 4: 21 กันยายน 2560  
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ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ของ 

บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1 /2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2558” 

ครัง้ท่ี 2/2553 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2558” 

ครัง้ท่ี 1/2555 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2559 และ พ.ศ. 2560” 

ครัง้ท่ี 1/2556 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 

2561” 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  

ชดุที่ 2:  3.75% ต่อปี 

จํานวน 1,000,000,000 

บาท 

ชดุที่ 2 :  3.75% ต่อปี  

จํานวน 2,000,000,000 

บาท 

ชดุที่ 1 : 4.22% ต่อปี 

จํานวน 600,000,000 

บาท 

ชดุที่ 1 : 3.58% ต่อปี 

จํานวน 

3,000,000,000 บาท 

  

ชดุที่ 2 :  4.5% ต่อปี  

จํานวน 600,000,000 

บาท 

ชดุที่ 2 : 3.99% ต่อปี 

จํานวน 

3,000,000,000 บาท 

    

ชดุที่ 3  : 4.22% ต่อปี 

จํานวน 2,400,000,000 

บาท 

 

    

ชดุที่ 4 :  4.5% ต่อปี 

จํานวน 1,400,000,000 

บาท 

 

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

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น

กู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ชําระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ 

การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของหุ้นกู้  โดย บริษัท ทริส เรท

ติง้ จํากดั  (TRIS) 

A เม่ือวนัที่ 7 พฤษภาคม 

2553 

A เม่ือวนัที่ 7 พฤษภาคม 

2553 

A เม่ือวนัที่ 14  สงิหาคม

2555 

A เม่ือวนัที่ 20 

มีนาคม 2556 
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9.4  นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

  

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เร่ืองการปฏิบัติตามวิธีการ

บญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยกําหนดให้

บริษัทใหญ่บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุนจากเดิมที่กําหนดให้

ใช้วิธีการรับรู้สว่นได้เสยีเท่านัน้ซึง่บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จึงส่งผล

ให้กําไรสทุธิและกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมต่างกัน ดังนัน้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมี

ความเข้าใจตรงกนัระหว่างบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 5/2550 เม่ือวนัที่ 7 

 สงิหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบโดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30.0 ของ

กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากการหักทุนสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแผนการลงทุนความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

 สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้บริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกําไรสทุธิของ

บริษัทย่อย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนัดงันีไ้ด้แก่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทย่อยสภาพคลอ่งของบริษัทย่อยการขยายธุรกิจและปัจจยัที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 

  

นอกจากนีใ้นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯเฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลที่

ได้รับไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 

 

เงนิปันผลที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี ้

 

สาํหรับผล

การ

ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อย 

(ล้านบาท) 

กําไรสทุธิของ

บริษัทฯ (ล้าน

บาท) 

อตัรากําไร

สทุธิต่อหุ้น 

เงินปันผล

ต่อหุ้น 

อตัราร้อยละของการ

จ่ายเงินปันผลจาก 

กําไรสทุธิของบริษัท ฯ(%) 

วนัที่จ่าย 

เงินปันผล 

2555 3,898.00 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค 2556 

2554 2,834.82 2,844.30 1.28 0.40 31.0 17 พ.ค 2555 

2553 3,488.15 3,545.83 1.58 0.50 31.1 13 พ.ค 2554 

2552 3,621.83  3,341.16 1.65 0.55 36.2 13 พ.ค 2553 

2551 2,373.37 1,978.33 1.08 0.33 36.7 23 เม.ย 2552 
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10 . การจัดการ 
 

10.1 โครงสร้างองค์กรบริษัท 

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัที่  30 ธันวาคม  2556 สามารถแสดงได้ดังแผนผงัต่อไปนี ้

 

10.2 โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร 

 

 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจการนัน้ 

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทฯ  (ตามหนงัสอื 
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รับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2556)   ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มีจํานวน 13 

ท่าน ประกอบด้วย 

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการ 

3. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการอิสระ 

5.   นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

6.   นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 

7.  นายครรชิต บนุะจินดา (1) กรรมการอิสระ 

8.  นายเลอศักด์ิ จุลเทศ (2) กรรมการ 

9. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ 

10.นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 

11.นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 

12. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์  กรรมการ 

 หมายเหต ุ   (1)   นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ให้เป็น

กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ   

  (2)    นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ให้เป็น

กรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556  ทัง้นีต้่อมาได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ให้เป็นกรรมการผู้ อํานวยการ จึงไม่มีฐานะเป็นกรรมการ

อิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  หรือ  นายเลอศักด์ิ จุลเทศ หรือ 

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ลงลายมือช่ือร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต  หรือ นายเอ็ดเวิร์ด 

โจเซฟ  คเูปอร์ จเูนียร์ หรือ นางรัตนา พรมสวสัด์ิ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
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การรวม หรือแยกตําแหน่ง 

 

 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ 

อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร   ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

การบริหารงานประจําไว้อย่างชดัเจน   

 

บทบาทอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท  

 

 ประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นําและเป็นผู้ ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชมุผู้ ถือหุ้ นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 

แนะนํา สอดสอ่งดแูลและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม 

การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถกูต้องโปร่งใส 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับบริษัทฯ   ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  การทํารายการที่

เก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ

ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็นต้น 

2. กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดเผยให้รับทราบ กําหนดให้ปฏิบัติตามและ

ติดตามให้มีการปฏิบติั 

3. พิจารณาอนมุติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถงึประกาศ 

ข้อบังคับ  และ /หรือ  ระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถงึ

ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 
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6. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถงึประกาศข้อบังคับ  และ /หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร  โดยเลอืกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก 

พร้อมทัง้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้ 

10. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

11. พิจารณาอนมุติัการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และ/

หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุติัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้

ในการพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ  ข้อบังคับ 

และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ  มีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

ให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัทในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น 

สมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ   

บงัคบั ในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัท จะต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้  

 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ

รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น

การอนมุติัรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัไว้ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

  

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัฯ นัน้จะมีกําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ 

ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

 

ส่วนท่ี  2 หน้า  79 



ส่วนท่ี 2  ข้อ 10 โครงสร้างการจดัการ    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  56-1 ปี  2556 

 
 

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 

)2(  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่

ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุ

กบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 

นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่ากึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

กรรมการอิสระ   

 
คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 6 ท่าน  โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทําหน้าที่เป็น

ผู้บริหาร  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้ นที่มีอํานาจควบคุม เป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน

ลกัษณะที่จะทําให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบติัตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุประกาศกําหนดไว้กลา่วคือ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า

เกณฑ์ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดไว้ โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัที่ดีในการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

 
1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิตบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
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2 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นลกูจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษา  ที่ได้รับเงินเดือนประจํา  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย  

4 )  เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

ได้รับการแต่งตัง้  

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นีก้าร

คํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ

บคุคลเดียวกนั 

5 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6 )  เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า  2  ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้

มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7 )  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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8 )  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 

ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9 )  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท          

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ

ต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี หรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุลย์ จนัทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ    (1) นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ  ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจําเป็น

และเหมาะสม 

2.   สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่

กําหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญที่

เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
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4.   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผลตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

5.   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย

บริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7.   สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนกังานและเข้าถงึข้อมลูที่เก่ียวข้องได้โดยไม่มีข้อจํากัด 

8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ  

10. ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ 

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

 12.1   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 12.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 12.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

  ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 12.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 12.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 12.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร  

12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

13. ปฏิบติัการอื่นตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามที่คณะกรรม 

การบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ในการปฏิบัติหน้าที่หากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริต 

หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กับธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้รายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ที่มีคณุสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ 

ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  

โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

 

10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อทําหน้าที่ในการดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.     นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5.     นายครรชิต  บนุะจินดา (1) กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6.     นายเลอศักด์ิ  จลุเทศ (2) กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7.     นายปิยะ  ประยงค์ (3) กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 หมายเหตุ    (1) นายครรชิต  บุนะจินดา  ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

  (2) นายเลอศกัดิ์  จุลเทศ  ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 (3) นายปิยะ  ประยงค์  ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

2. สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 

3. รับทราบถงึความเสี่ยงที่สาํคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสีย่งอย่างเหมาะสม

หรือไม่ 

4. ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

5. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อพงึปฏิบติัที่ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัจัดตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2549 

โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ ( 1) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.      นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  ( 2)  กรรมการบรรษัทภิบาล 

3.     นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ( 3) กรรมการบรรษัทภิบาล 

5.  นางรัตนา พรมสวัสด์ิ (4) กรรมการบรรษัทภิบาล 

6.      นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (5) กรรมการบรรษัทภิบาล 

7.      นายวีระศกัด์ิ แก้วหนู (6) กรรมการบรรษัทภิบาล 

 หมายเหตุ  

(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บรูณสมภพ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 

กรกฎาคม 2556 

(2) นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ พ้นจากตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

(3) นายวสิุทธิ์ ศรีสพุรรณ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

(4) นางรัตนา พรมสวสัดิ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

(5) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต พ้นจากตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

(6) นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ูพ้นจากตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบติัอื่นใดที่จะสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรร

มาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนบัสนนุการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน   

2, ดแูลให้ฝ่ายบริหารจัดการนํานโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย

นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานที่กํากบัดแูลหรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่

ได้กําหนดไว้ 

4. ติดตามและสัง่การในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบติัที่วางไว้ 
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5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

6. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือ

วนัที่ 28 ธันวาคม 2548 โดยปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน 

ดงัรายช่ือต่อไปนี ้  

 

ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ( 1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ดร.พิสฐิ   ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.   นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.      นายวีระศักด์ิ แก้วหน ู( 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ   (1)  นายวสิทุธิ์ ศรีสุพรรณ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 12 

กรกฎาคม 2556 

   (2) นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ูพ้นจากตําแหนง่กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

  

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

1. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ  

 2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการ

ผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ

อนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 3. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้ จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพจิารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 4. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กรรมการผู้ อํานวยการและ

กรรมการผู้จดัการ   

  5. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการผู้จัดการ  
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  6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และสภาวะตลาดโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นสาํคญั  

  7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทได้

อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ 

ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 

6 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

  ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเลอศักด์ิ จลุเทศ (1) รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริหาร 

4.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหาร 

5.    นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 

6.    นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู(2) กรรมการบริหาร 

7.    นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์   กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ   (1)    นายเลอศกัดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นรองประธานกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

     (2)     นายวีระศกัดิ์ แก้วหน ูพ้นจากตําแหนง่กรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 

 1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการ

บริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

 2. ควบคมุดแูลการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้

ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการ

เปิดบญัชี กู้ ยืม จํานาํ จํานอง คํา้ประกนั และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดิน

เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายใต้อํานาจวงเงินที่ได้กําหนดไว้ 
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4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคัดเลือก 

การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้ บริหาร หรือผู้ บริหาร

ระดับสงู โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่  หรือ กรรมการผู้อํานวยการ หรือกรรมการ

ผู้จดัการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. กํากบัดแูลและอนมุติัเร่ืองที่เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคล

ใดบคุคลหนึง่ หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

6. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความ

รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น 

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ

อนมุติัรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชดัเจน 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอทุิศ

เวลาให้กบับริษัทฯ  มีความรู้ความเข้าใจถงึคณุสมบติั หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมาย  

 

10.2.7 คณะผู้บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบติัตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มี  

จํานวน 10  ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปนี ้
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ช่ือ ตําแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2.    นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ  กรรมการผู้อํานวยการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซัพ

พลายเชน 

3. นาย ปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 

4.  นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 

5.    นายนิมิตร พลูสวัสด์ิ กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

6.    นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส  กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจต่างประเทศ 

7.    นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพิเศษ 

8. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสีย่ง 

9.    นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน 

10.  นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนการเงิน 

หมายเหต ุ:  ผูบ้ริหาร (ตามนิยาม กลต.) หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการหรือผูดํ้ารงตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จัดการ

ลงมา ผูซ่ึ้งดํารงตําแหนง่เทียบเทา่กบัผูดํ้ารงตําแหนง่ระดบับริหารรายที่สีท่กุราย และให้หมายรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งในระดับ

บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเทา่ 

 

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

1. กรรมการผู้ จัดการใหญ่จะรับผิดชอบดูแลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของ

บริษัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ

สงสยัว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

3. จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะกําหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามใน

สญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืม หรือการขอสินเช่ือ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของ

บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

5. มีอํานาจอื่นๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 
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7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ

ในเร่ืองดงักลา่วเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วนรับผิดชอบ

ในเร่ืองนัน้ ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บคุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดย

การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือ

มอบอํานาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

อํานาจนัน้ๆ ได้ 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจที่ทําให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที่มีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขต

ที่ชดัเจน 

10.2.8 เลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี  ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้นายไพศาล  รําพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยคณุสมบัติ

ของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 

1. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพงึปฏิบติัที่ดี (Best Practices) 

2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติ

ตามมติและนโยบาย 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นที่

เก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและติดตาม

ให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการ

บริษัท 
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4. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดต่อสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้ บริหารและเอกสารสําคัญอื่นๆ  เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และรายงานประจําปีของบริษัท  รวมถงึหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดแูลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจด

ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบ ปี 2556 และ 2555 

ช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 6 / 7 6 / 7 - - - - - -       5 / 6 3 / 3 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  7 / 7 7 / 7 - - 9 / 11 8 / 12 1 / 2 1 / 4 6 / 6 3 / 3 

3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  

ดร.ตรึงใจ บรูณะสมภพ 

7 / 7 7 / 7 13 / 13  13 / 13 - - 3 / 3 - - - 

4. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 7 / 7 7 / 7 13 / 13 7 / 7 - - 3 / 3 - 2 / 2 - 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 7 / 7 6 / 7 13 / 13 13 / 13 - - 5 / 5 4 / 4 - - 

6. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  7 / 7 7 / 7 13 / 13 13 / 13 11 / 11 12 / 12 - - 6 / 6 3 / 3 

7. นายครรชิต บนุะจินดา (1)  4 / 6 - - - 5 / 5 - - - - - 

8. นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ (2) 6 / 6 - - - 5 / 5 - - - - - 

9. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 7 / 7 7 / 7 - - 8 / 11 12 / 12 2 / 2 4 / 4 - - 

10. นายปิยะ ประยงค์ 7 / 7 7 / 7 - - 4 / 5 - - - - - 

11. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 7 / 7 7 / 7 - - - - 3 / 3 - - - 

12. นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส 
 
 7 / 7 7 / 7 - - - - - - - - 

13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์    จเูนียร์  7 / 7 7 / 7 - - 10 / 11 11 / 12 - - - - 

14. นายวีระศักด์ิ แก้วหนู(3) - - - - - - 2 / 2 3 / 4 3 / 4 3 / 3 

หมายเหต ุ    (1)   นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ   

  (2)  นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 ให้เป็น กรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556  

ทัง้นี ้ตอ่มาได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ให้เป็นกรรมการผู้ อํานวยการ จึงไมม่ีฐานะเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

(3) นายวีระศกัด์ิ แก้วหนู พ้นจากตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

  1) ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  31 ล้านบาท ( ปี 2555 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 22 

ล้านบาท  และ 2554 กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท)  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการ

อสิระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เท่านัน้ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้

ถือหุ้นด้วย สาํหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2556 เม่ือเทียบกับที่จ่าย

ในปี 2555  และ2554 มีดงันี ้  

หน่วย: บาท 

 

ชื่อ / ตําแหน่ง 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) 

1. ดร.พิสิฐ   ลีอ้าธรรม 

3,924,000 1,808,873 3,804,000 1,371,416 3,120,000 523,772 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  5,732,873 5,175,416 3,643,772 

2. ศาตราจารย์เกียรติ คณุดร.ตรึงใจ  

บรูณสมภพ 
2,445,380 1,131,345 2,246,400 822,850 1,747,200 293,312 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล   

  3,576,725 3,069,250 2,040,512 

3. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ 

2,255,000 1,085,324 2,020,000 731,422 1,540,000 251,410 กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

  3,340,324 2,751,422 1,791,410 
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ชื่อ / ตําแหน่ง ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 ค่าตอบแทน โบนสั(1) ค่าตอบแทน        โบนสั(1) ค่าตอบแทน โบนสั(1) 

4. . นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัดิ ์

2,785,400 1,085,324 2,378,100 731,422 1,831,600 251,410 

กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

  3,870,724 3,109,522 2,083,010 

5. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

2,198,710 1,067,852 1,500,000 548,566 1,500,000 251,410 

กรรมการอิสระ,   กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน,คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

  3,266,561 2,048,566 1,751,410 

6. นายครรชิต บนุะจินดา 

1,293,333 639,462         กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

  1,932,795 - - 

รวม 14,901,822 6,818,180 11,948,500 4,205,676 9,738,800 1,571,314 

  21,720,002 16,154,175 11,310,114 

                                               

หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 คร้ัง แบ่งเป็น ผลงานคร่ึงปีแรกและ ผลงานคร่ึงปีหลงั ในผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายในเดือนมกราคม ในปี

ถดัไป ยอดทีร่ายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  2 หน้า  94 



ส่วนท่ี 2 ข้อ 10 โครงสร้างการจดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56 -1 ปี 2556 
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2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 10 77,505,870.98 8 53,532,844.00 9 52,044,900.00 

โบนสั(1) 10 43,098,220.36 8 21,818,167.00 9 9,294,369.00 

เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 10 2,555,674.00 8 1,901,305.00 9 1,817,393.00 

เงินได้อื่นๆ 10 6,643,000.01 8 10,682,102.00 9 9,688,768.00 

รวม 10 129,802,765.35 8 87,934,418.00 9 72,845,430.00 

หมายเหตุ(1) บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 คร้ัง ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเมื่อ 31 กรกฎาคม สว่น ผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่าย 31 มกราคม ในปี 

ถดัไป     ยอดทีร่ายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 

10.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจะอยู่ในรูปของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใบสําคัญ

แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ(1)และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (PS-WC) จํานวน 22,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สทิธิที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 

1หุ้น และในปี 2554 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 4 (PS-WD) จํานวน 22,000,000 หน่วย โดยมี

อตัราการใช้สทิธิที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น  โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทัง้ 

2 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 

พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึ่งสามารถใช้สทิธิได้ภายในวันครบกําหนด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิซึง่บริษัทฯ ได้นํามาจัดสรรให้แก่กรรมการ0

1และผู้บริหาร 7 ท่าน (ผู้ บริหารในที่นีห้มายถึง 

กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารใหญ่สี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที่สีท่กุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในระดับบริหารใน

สายงานบญัชีและการเงิน ที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนรวม 

6,947,600 หน่วย (PS-WC จํานวน  3,510,900 หน่วยและ PS-WD จํานวน 3,436,700 หน่วย) และในปี  2556 กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สทิธ์ิในใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิดงัต่อไปนี ้
 
หมายเหตุ    (1) การจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เน่ืองจากผู้บริหารดังกล่าวดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ด้วย ดงันัน้จึงต้องถือวา่เป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 

เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรร (PS-WC & PS-WD) และมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในปี 2556 

 

ช่ือ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ

จดัสรร(หน่วย) 

ใบสําคัญที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2556 (หน่วย) 

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

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

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

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

4. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 626,700 356,200 350,000 - 

5. นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู 463,800 348,900 463,800 174,400 

6. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - 210,800 - 75,400 

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

รวม 3,510,900 3,436,700 2,174,000 649,000 

 

นอกจากนี ้ในปี 2556 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 5 (PS-WE) จํานวน 15,000,000 

หน่วย โดยมีอัตราการใช้สทิธิที่ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1หุ้น แต่ยงัไม่ได้นํามาจดัสรรให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

 

10.4 บุคลากร 

 

   1) จาํนวนพนักงาน 

 

จํานวนพนกังานทัง้หมด ณ สิน้วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สาํนกังานกรรมการผู้จัดการ CEO 18 

สายงานพฒันาธุรกิจ MDCD  217 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-IB  25 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-SB  202 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-SDH  791 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD-TH  919 

สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง CFRO  129 

สายงานพฒันาธุรกิจ MD supply change office  596 

ส่วนท่ี  2 หน้า  96 



ส่วนท่ี 2 ข้อ 10 โครงสร้างการจดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56 -1 ปี 2556 

 
 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สายงานบริหาร COO 222 

  -สายงานบริหาร  22 

  -สายงานกลยุทธ์ นวตักรรม และคุณภาพ 56 

  -สายงานการตลาดและส่ือสารองค์กร 41 

   -สายงานทรัพยากรบคุคล 68 

   -สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 

รวม                         3,119 

 

2) การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานที่สําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2556 2555 2554 2553 2552 

จํานวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 3,119 2,737 2,619 2,054 1,579 

 

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

    นบัแต่จดัตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาํคญัแต่อย่างใด 

 

10.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  

 

1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 

     พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสบทบ

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นต้น นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทฯ ยงัได้รับสวสัดิการอื่นๆ เช่น การหยดุพกัผ่อนประจําปี การลา 

เพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบตุร หรือเงินช่วยเหลอืงานศพ เงินช่วยเหลอืสาํหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษา

บตุร เป็นต้นสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทค่าตอบแทน 
สําหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 

เงินเดือนรวม 1,304,171,423 973,035,273 

เงินรางวัลพิเศษ(1) 677,499,676 391,850,770 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 41,228,053 28,891,866 

เงินสมทบประกนัสงัคม 22,605,040 15,501,715 

ค่าลว่งเวลา 89,384,628 50,687,914 

ค่าตอบแทนอื่น 345,985,933 244,534,976 

รวม 2,480,874,753 1,704,502,514 
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หมายเหตุ(1)บริษัทจ่ายโบนสั ปีละ 2 คร้ัง ผลงานคร่ึงปีแรก จ่าย 31 กรกฎาคม ผลงานคร่ึงปีหลังจ่าย 31 มกราคม ในปีถัดไป ยอดเงิน รางวลั

พิเศษ ทีป่รากฏในแต่ละปี ได้รวมโบนสัทีจ่่ายในปีถดัไปไวแ้ล้ว 

 

2) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพในปี 2543ตาม

พระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจํานวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน

สาํรองเลีย้งชีพ ซึง่พนกังานสามารถเลอืกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย 

 

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

บริษัทฯ มีแนวคิดในการพฒันาพนกังานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ (CompetencyDevelopment) เพื่อให้พร้อมที่

จะปฏิบติังานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบรูณ์ ครบถ้วน และยงัมีแนวทางการพฒันาเพื่อการวางแผนการเติบโต ก้าวหน้าใน

สายงานอาชีพ (Career Management) อีกด้วย 

  

ดงันัน้ ในการวางแผนการพฒันาพนกังาน จงึมีกระบวนการในการกําหนดหลกัสตูรการอบรมสาํหรับพนกังานที่มี

ความชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุในทกุๆ สว่นงาน โดยหวัหน้างานและสายงาน Human Capital ได้วิเคราะห์ความ

จําเป็นในการฝึกอบรม โดยเน้นที่สิ่งที่จะสง่ผลต่อภาพรวมของธุรกิจทัง้ Strategy , Goal , KPIs ของธุรกิจอย่างแท้จริงเพื่อให้

งานในส่วนนีส้ามารถเป็นส่วนหนึง่ที่เรียกว่าเป็น Business Partner อย่างแท้จริง  

 

เม่ือได้มีการกําหนดภารกิจงานของแต่ละตําแหน่ง (Job Profile) ทีช่ดัเจนแล้ว จะมีการวิเคราะห์เพื่อค้นหา และ

กําหนดความสามารถหลกัที่จําเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบติังาน (Functional Competency) อนัประกอบด้วยทักษะ (Skill)   

ความรู้ (Knowledge) และคณุลกัษณะ (Attribute)  หลงัจากนัน้ พนกังานทกุคนจะได้รับการประเมินระดบความสามารถใน

ปัจจบุนั (Competency Assessment)  จํานวน 2 ครัง้ต่อปี ซึง่จะสามารถวางแผนการพฒันาให้มีความเหมาะสม ตามความ

จําเป็นของตําแหน่งงานเป็นรายบคุคล  

 

 สาํหรับวิธีการพฒันานัน้ จะประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับความจําเป็นในการพัฒนาใน

แต่ละด้าน เช่น แผนการฝึกอบรมประจําปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรม มีทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่หน้างานจริง 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชงาน (Coaching) โดยหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบ และมีกรอบการ

ดําเนินงานที่เป็นนโยบายชดัเจน ขณะที่มีความยืดหยุ่นให้หัวหน้างานปรับใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน และสถานการณ์ไป

พร้อมกนั ซึง่ทัง้หมดนี ้เอือ้ให้หวัหน้างาน และพนกังานสามารถวางแผนเพื่อรับการพฒันาร่วมกนัได้อย่างเหมาะสม 

 

 พัฒนาระบบ Learning Management System กับ SAP เพื่อให้พนักงาน และหัวหน้างาน สามารถที่จะบริหาร 

หรือวางแผนการพัฒนาของตนเองและทีมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนา

รายบคุคลอย่างต่อเนื่อง 
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 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการเช่ือมโยงไปสู่การจัดสรรผลตอบแทน (Long 

Term Benefit / Shot Term Benefit) อย่างเป็นธรรม  

 พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม โดยจดักลุม่เพื่อให้มีความชดัเจน และเหมาะสมกบัทกุสว่นงาน 

 การพัฒนาผู้ รับเหมา (Sub-Contractor) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้แก่คู่ค้า 

(Vendor) ทางด้านการวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษี เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการทางธุรกิจ 

 จัดหลกัสตูรการอบรมพัฒนาสําหรับพนักงานทุกระดับได้แก่ ระดับ Individual Contributor ระดับ Supervisor  

ระดับ Manager และระดับ Executive โดยพนักงานทุกคนมีสิทธ์ิในการพิจารณาสมัครเข้ารับการอบรมที่ตรงกับ

ความจําเป็นในการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 

 พฒันา และปรับปรุง Competency Model ให้สอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ 

เพื่อนํามาสูก่ารพฒันาพนกังาน ที่สนบัสนนุต่อเป้าหมายขององค์กร 

 การพัฒนาระบบCareer Management เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับการ

เติบโตขององค์กร 

 จัดกิจกรรม Career Day และ Career Roadshow เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเส้นทางอาชีพของ

ตนเอง ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่ทําให้พนกังานสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้อย่างชดัเจน 

 การพฒันาระบบ Talent Management  เพื่อหาพนกังานที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนัน้

มีศกัยภาพที่โดดเด่นและสมบรูณ์แบบมากที่สดุ เพื่อเข้ามาเป็นทีมสาํคญัที่จะขบัเคลือ่นองค์กรให้ไปข้างหน้า  

 การพัฒนาระบบ Succession Planning  เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมาดํารงตําแหน่งที่

ว่าง อนัเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกษียณอายุ การย้ายไปรับผิดชอบงานอื่น การลาออกของเจ้าของ

ตําแหน่งเดิม หรือเพื่อรองรับตําแหน่งที่จะกําหนดขึน้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเรียก

บคุคลผู้นัน้ว่า “ผู้สบืทอดตําแหน่งงาน” (Successor) ต่อไป 

 

การฝึกอบรมและพัฒนาศกัยภาพพนักงาน 

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาบคุลากรในทกุสายอาชีพตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

เตรียมความพร้อมในการทํางานของพนกังานใหม่ และผู้ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรสามารถใช้

ศกัยภาพในการทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยังลกูค้าทัง้ลกูค้าภายในและภายนอก 

อกีทัง้ความรู้และทกัษะที่พนกังานได้รับนัน้ก็ยงัเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในการทํางานใน

อนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยหลกัสตูรที่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้สาํหรับพนักงานทุกคน แบ่งออกเป็น 

11 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานการปฏิบติังาน 

2. หมวดวิชาการปฏิบติัการด้านธุรกิจ 

3. หมวดวิชาการปฏิบติัการด้านการก่อสร้าง 

4. หมวดวิชาการปฏิบติังานสนบัสนนุ 

5. หมวดวิชาด้านคณุภาพและความปลอดภัย 

6. หมวดวิชาพฒันาทกัษะการบริหารงาน 

7. หมวดวิชาทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
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8. หมวดวิชาพืน้ฐานสาํหรับพนกังานใหม่ (On boarding program ) 

9. หมวดวิชารับรองความสามารถพนักงานปฏิบติัการ Precast 

10. หมวดวิชารับรองความสามารถผู้ รับเหมางานก่อสร้างระบบ REM 

11. หมวดวิชาในเร่ืองสทิธิมนษุยชน  

 

บริษัทฯ มีการจัดทําหลักสตูรพืน้ฐานสําหรับพนักงานใหม่ (On boarding program ) และจัดทํา Training 

Passport (Green Card) เพื่อให้พนกังานใหม่ได้ทราบแผนการพฒันาที่ตรงกบัตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

เป็นรายบคุคล ซึง่โปรแกรมดงักลา่วจะเป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะ ให้กบัพนกังานใหม่ และเรายังเช่ือมั่นว่าจะเป็นการสร้าง

ความอบอุ่นใจให้กบัพนกังานใหม่ทกุคนตัง้แต่วนัแรกของการเร่ิมงานรวมทัง้การ 

 

ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน 15 ล้านบาท โดยฝ่าย Human 

Capital  ได้จัดหลกัสตูรฝึกอบรมภายใน(In-House Training) รวมทัง้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 

Training) จํานวน 226 หลกัสตูร เฉลีย่เดือนละ 47  รุ่น (รวมทัง้ปี 558 รุ่น) ซึ่งครอบคุลมพนักงานทุกสายอาชีพโดยพนักงาน

มีความพงึพอใจต่อหลกัสตูรการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลีย่ 87.59  % 

 

  ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2556 

จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 19 

จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี) 

เพศหญิง 21 

เพศชาย 17 

จาํนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี) 

ระดบัปฏิบติัการ 18 

ผู้บงัคบับัญชาระดบัต้น 18 

ผู้บงัคบับัญชาระดบักลาง 30 

ผู้บงัคบับัญชาระดบัสงู 13 

จาํนวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยหลักสูตรสิทธิมนุษยชน (ชม./คน/ปี) 

เพศหญิง 0.5 

เพศชาย 0.4 

 

ทัง้นีจํ้านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนกังานต่อคนในปี 2556  คิดเป็น 19    ชัว่โมง ต่อคน  โดยในปี 2556 ที่

ผ่านมาได้มีการพฒันาพนักงานโดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาทกัษะในเชิงการฝึกปฏิบติังานหน้างานจริงมากขึน้   
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การประเมินผลพนักงาน 

   

บริษัทมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ประสทิธิผล  และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายสงูสดุของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความพงึพอใจ และความประทบัใจ 

ให้แก่ลกูค้า  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําหลกัการของ Balanced Scorecard มาประยกุต์ใช้ในการตัง้เป้าหมาย เพื่อสร้างสมดุลในการ

บริหาร ทัง้ในด้านการเงิน ความพงึพอใจลกูค้า การปรับปรุงกระบวนการ การพฒันาพนกังาน และการสร้างนวตักรรมทัง้ 

สนิค้า บริการ และนวตักรรมด้านการบริหาร โดยเป้าหมายบริษัทฯ จะถกูกระจายไปยงัพนกังานระดับต่างๆ ทั่วทัง้องค์กรโดย

กลไกของการกําหนดตวัชีว้ดั (KPI) และการตัง้เป้าหมายย่อยในระดบัฝ่าย ไปถงึระดบัรายบคุคล 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อจะได้สามารถนําข้อมูลผลงานมาใช้เป็นข้อมูล

ป้อนกลบั (Feedback) เพื่อการปรับปรุงการทํางานได้อย่างทนัท่วงทีโดยหวัหน้างานจะดําเนินการพัฒนาพนักงานอย่างเป็น

ระบบ เพื่อพัฒนาผลงานในปัจจุบัน และเพื่อการเติบโตของพนักงานในอนาคต  ทัง้ด้วยวิธีการสอนงาน (Coaching) และ

การฝึกอบรมพนักงาน  รวมทัง้การสื่อสารสองทาง (2-Way Communication) กับผู้ ใต้บังคับบัญชาให้รับทราบผลการ

ประเมิน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาในโอกาสต่อไป 

 

ด้านการจูงใจพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน (Bonus) ปีละ 2 ครัง้ ภายหลังการ

ประเมินผล ด้วยหลกัการจัดสรรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนความสําเร็จทัง้ในระดับหน่วยงาน และความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบคุคล เพื่อจงูใจพนักงานให้มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ให้ดีย่ิงขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ข้อมลูจากการประเมินผลยงันําไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ อีก เช่น การ

พิจารณาเลือ่นตําแหน่ง การปรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม และการพฒันาของพนกังาน เป็นต้น 

 

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

 

บริษัทฯ ได้นําการบริหารเส้นทางอาชีพ (Career Management) มาใช้เป็นระบบขบัเคลือ่นการพฒันารูปแบบหนึง่ 

ที่ มีประสิทธิผลอย่างย่ิง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีแนวทางการเติบโตใน 2 ลักษณะคือ สายบริหารจัดการ 

(Management Path) และ สายผู้ ชํานาญการ (Expertise Path) โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเคร่ืองมือเพื่อช่วยพนักงานในการ

เลอืกเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ  สง่เสริม สนบัสนนุ ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสาย

อาชีพ โดยการจดัเตรียมเส้นทางการเติบโต (Career Path) ให้กบัพนกังานทกุตําแหน่ง รวมถึงการให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อ

การวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความ

เข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Career Roadshow รวมถงึการจัดอบรมให้กับหัวหน้างานและพนักงานได้มีความเข้าใจอย่าง

ชดัเจน เพื่อการวางแผนเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพร่วมกนัอย่างเหมาะสม 

 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดตัง้ Human Capital Planning Team (HCPT) ขึน้ โดยเป็นทีมผู้บริหารในแต่ละระดับ

ที่มีหน้าที่บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) ให้กับพนักงานในระดับที่รับผิดชอบ ทัง้การวางแผนสาย

อาชีพ (Career) การโยกย้าย การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง และรวมถึงการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานที่มี
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ศกัยภาพสงู (Talent) และผู้สืบทอดตําแหน่งงาน (Successor) เพื่อส่งเสริมการเลื่อนขัน้พนักงานภายใน ทําให้พนกังานมี

ขวญักําลงัใจดีขึน้ ตลอดจนบริษัทฯ มีพนกังานที่พร้อมจะขึน้ดํารงตําแหน่งในระดบัความรับผิดชอบที่สงูขึน้อยู่ตลอดเวลา 

 

การรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถงึข้อมูลของพนักงาน 

      

เพื่อให้พนักงานพฤกษาทุกคน ซึ่งอยู่ในหลากหลายพืน้ที่ รับรู้ข้อมูลที่สําคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับ

พนกังาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนกังานที่ประจําอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างของบ้านพฤกษา ซึง่มีอยู่หลายจงัหวดัของประเทศ 

ไทย เข้าถงึข้อมลูข่าวสารมากที่สดุ พฤกษาจงึมีช่องทางในการสือ่สารที่หลากหลายในการสือ่สารกบัพนกังาน ดงันี ้

 

Pruksa Newspaper เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกับพนักงาน

โดยตรง และข่าวสารที่เก่ียวกบัองค์กร โดยมีการสง่อีเมลถงึผู้บริหารและพนักงานทุกวัน วันละ 2 ฉบับ เช้า – บ่าย เพื่อไม่ให้

ผู้บริหารและพนกังานพลาดข่าวสารที่สาํคญั 

     

E-Mail การส่งอีเมล์ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้แก่พนักงาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้พนักงาน

รับทราบข่าวสารจากทางบริษัทฯ ได้โดยตรงเช่นกนั 

  

  Digital Signage และ Poster ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะมีการอัพเดทข่าวสารใหม่ๆให้ทันต่อ

สถานการณ์อย่างสม่ําเสมอ 

  

  SMS หรือการส่งข้อความสัน้ ผ่านโทรศัพท์มือถือให้แก่พนักงาน ทําให้พนักงานรับข่าวสารได้รวดเร็วฉับไวที่สดุ 

และไม่พลาดข่าวสารสําคัญๆที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับพนักงาน “ทุกเร่ืองราว บอกเล่าได้ที่หมายเลข 2999 HR FOR 

YOU บริการด้วยใจ”  เป็นสโลแกนทีห่น่วยงาน Employee Engagement ใช้ในการสื่อสารกับพนักงาน และพร้อมที่จะเป็นผู้

คอยช่วยเหลอื ให้คําแนะนําพนักงานในเร่ืองต่างๆ ซึง่เป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ทําให้พนักงานได้รับการ

แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

 

นอกจากนัน้แล้วพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นได้โดยผ่าน CS Portal ซึง่เป็นเว็บไซต์

ภายในของบริษัทฯ ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสาร แบบฟอร์มที่จําเป็น เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติของ

พนกังาน 
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11 หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

 

11.1 ) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

 

 บริษัทฯ  ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (The Principles of 

Good Corporate Governance) เพื่อสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า 

กระบวนการกํากบัดแูลกิจการที่ดีจะช่วยสง่เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐาน

ที่สาํคญัย่ิงอย่างหนึง่ โดยหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่  

 

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

3) การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

4) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี  

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

6) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 

ทัง้นี ้ ได้มีการสือ่สารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลกัการดงักลา่วและ

ถือปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท ฯ  (www.pruksa.com) 

 

1) คณะกรรมการบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท ฯ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียอื่นต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล

การบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การดําเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดย

คํานงึถงึสภาวะของความเสีย่ง 

 

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีจํานวน 13 ท่าน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านทกัษะ

วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเพศ กล่าวคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จํานวน 5 

ท่าน  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือ  
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (กรรมการอิสระ 6 ท่าน คือ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ 

ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ นายวิสทุธ์ิ   ศรีสพุรรณ   นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนายครรชิต  บุนะ

จินดา ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7  ท่าน นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัท (ดร.

พิสฐิ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบคุคล เดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ) รวมทัง้มีขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบต่างกนั 

 

 1.2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

 

กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้

ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญััติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

 

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมี

เวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าที่ให้บริษัท ฯ ได้ 

 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั

กบัคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์  รวมทัง้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 

1.3 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ 

นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีถัดไป และเม่ือครบ

กําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก 

  

 สาํหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ 

 

จาํนวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการที่

ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที ่
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ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้อง

เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จงึไม่ได้มีการกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนัของกรรมการไว้อย่างชดัเจน 

 

  1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

  การกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ กําหนดวันประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้

กรรมการทกุคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้นีใ้นการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาเพื่อเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชุม  

 

 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม

ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่ง

รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ

กํากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทนัเหตุการณ์ 

 

 องค์ประชุมขัน้ตํ่าขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 

 ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

 

1.5 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

บริษัทฯ ได้จัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะ

กรรมการบริหาร 

 

 1.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ  ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญ  มีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอด จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่าย

บริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนกังานและ

เข้าถงึข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยไม่มีข้อจํากดั พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือ 
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รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  จัดทํารายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอ

แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกับ

ผู้สอบบญัชีภายนอกเป็นประจํา 

 

1.5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความ

เสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่สําคัญและพิจารณาว่า ฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร  

  

  1.5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและ

พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการ

ผู้จดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนและกําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ   

 

  1.5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตามแนวทางของ

ธรรมาภิบาล ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการนํานโยบาย/แนวปฏิบัติดงักล่าวข้างตันไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตาม

และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัที่ดี ติดตามและสัง่การในกรณีที่การ

ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ติดตามและรายงาน

ผลการปฏิบติังานขององค์กร ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการบริษัท

และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม  
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 1.5.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ

ประจําปี และอํานาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา แนะนํา การบริหารจัดการแก่

ผู้บริหารระดับสงู อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซือ้ขาย/จด

ทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ กํากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอ

คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุย่อยอื่น 

  

 1.6 การเชิญผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม 

  

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่าน

นัน้ เพื่อให้ข้อมลูรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูสําหรับประกอบการ

พิจารณาแผนการสบืทอดงานด้วย 

 

1.7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 

เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัท ฯ 

ได้จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  ซึง่เนือ้หาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

อาทิเช่น หมวดวตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การ 

ประชมุ องค์ประชมุและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com 

 

   1.8 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ  

 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพื่อที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้

รับทราบถงึข้อบงัคบั กฎระเบียบ และข้อมลูที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะ

ได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และกํากับดแูลกิจการของ

บริษัท ฯ อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 นอกจากนี ้กรรมการบริษัทยังได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จํานวน 11 

ท่าน Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 6  ท่าน Role of the Chairman Program (RCP) จํานวน 1 ท่าน 

Audit Committee Program (ACP) จํานวน 4  ท่าน   Role of the Compensation Committee จํานวน 2 ท่าน  
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Successful Formulation & Execution of Strategy จํานวน 1 ท่าน Finance for Non-Finance Directors จํานวน 1 ท่าน  

Monitoring the System of Internal Control and Risk  Management (MIR) จํานวน 1 ท่าน และMonitoring the 

Quality of Financial Reporting (MFR) จํานวน 1 ท่าน  จากคณะกรรมการทัง้หมด 13  ท่าน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย 

    

    1.9 นโยบายการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

 

   บริษัทฯ กําหนดนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสีย่ง (Risk 

Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ซึง่มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสทิธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

ในทกุๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นีร้วมถึงการให้ความสาํคัญกบัสญัญาณเตือนภัยลว่งหน้า

และรายการผิดปกติทัง้หลายโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ 

การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วย (รายละเอียดปรากฏในหมวด 6 การควบคมุภายในและการบริหารความ

เสีย่ง) 

 

1.10 ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  

 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบั

องค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัท ฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การกําหนดแนวทางปฏิบัติที่

ดีเก่ียวกบัรายการผลประโยชน์ที่ขดัแย้ง และการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดงักลา่วอย่างครบถ้วน  

 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้สว่นเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่กําลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

 

  1.11 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝ่ายจดัการ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

จัดการอย่างชัดเจน รวมทัง้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ

อตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่  

 

  1.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

  

กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 
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โดยรวม และยงัแสดงถงึประเด็นสาํคญัที่คณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะทําประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่  

จดุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบติังานนีเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนําผลไปใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย     

 

  1.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ต่อไป  

 

  1.14 การจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด  

 

  ในกรณีที่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตําแหน่งดงักล่าว 

โดยการให้ผู้ บริหารในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือก

บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสยัทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ โดย

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนมุติัให้ดํารงตําแหน่งแทน 

  

 1.15 กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

 

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีกระบวนการในการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา 

กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูคนใหม่ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน 

ทกัษะจําเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสงู ไม่จํากัดเพศ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที่ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้กรรมการของ  บริษัทฯ  นัน้  

ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแล้วแต่กรณี 

 

1.16 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  ซึ่ง

แบ่งเป็นสองสว่น คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักรรมการที่เป็น 
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ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ  และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 

1.17 การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชมุ  เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือเร่ืองอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2556 ได้มีการประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครัง้ 

 

  1.18 การไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัทเท่านัน้ คือ บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 

2) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือริดรอน

สทิธิของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการได้รับสว่นแบง่ในผลกําไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การ

รับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สทิธิในการเสนอวาระการประชมุ สง่คําถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สิทธิในการเข้า

ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล สทิธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี  

 

2.1 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

2.1.1 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ่งจะจัดขึน้ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจําปี 

บริษัทฯ จะกําหนดวนั เวลาและสถานที่ ที่จะจดัประชมุ ซึง่มีความพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุก

กลุม่ซึง่รวมถงึผู้ ถือหุ้นที่เป็นนกัลงทนุสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จัดประชุมใน

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเร่ิมประชมุในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ 

หุ้นทกุคนสามารถสง่ใบลงทะเบียนหรือหนงัสอืมอบฉนัทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบยีนลว่งหน้า จะจดัประชมุในเขต 

กรุงเทพฯ หรือท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น สามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่ายและ 

จะมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่และวาระการประชมุ โดยมีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบ                         
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มติที่ขอตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ  

โดยไม่มีการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจําเป็นหรือสมควร 

 

2.1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือส่งคําถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชมุ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ ถือ

หุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกลา่วไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วย 

  

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่ง

คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยได้ประกาศ

ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

  

2.2 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

2.2.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นควรนําเอกสารที่ใช้แสดงตวัเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บตัรประจําตัวประชาชน 

หรือหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 

หนงัสอืมอบฉนัทะ และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ

เป็นผู้แทน จะต้องนําหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสอืมอบฉนัทะและหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคล   ที่มีการรับรองสาํเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อน 

เวลาประชมุ 

 

2.2.2  การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ นอกจากนี ้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ผู้สอบบญัชีภายนอก หรือตวัแทน จะเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ ถือ

หุ้น 
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หมายเหต ุ   * นายครรชิต บุนะจินดา  ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2556 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556 ให้เป็น

กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ   

 

 2.2.3 การกําหนดวาระการประชุม 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกําหนดวาระการ

ประชมุไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลอืกตัง้กรรมการ การ

กําหนดอํานาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ  

 

บริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะการ

เพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กําหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม

ประชมุ 

 

  2.2.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

จาํนวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่ มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม  

การประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2556 

1. นายพิสฐิ ลีอ้าธรรม 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

5. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

6. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

7. นายครรชิต บนุะจินดา* 

8. นายเลอศกัด์ิ จุลเทศ 

9. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 

10. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 

11. นายปิยะ ประยงค์ 

12. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

13. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

0/0 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 
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2.2.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดง  

ความคิดเห็น 

   ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ ถือหุ้ น

ทราบก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ โดย

ให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีง สาํหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้

ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

โดยใช้บตัรลงคะแนนเสยีง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุม

จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม   

ซึง่การออกเสยีงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง และถือเสยีงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 

2.2.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

   บริษัทฯ สนนัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้ในวาระหลกัทั่วไปตามกฎหมาย และวาระที่สําคัญ 

เช่น การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใน

กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

 

      2.2.7 การบันทึกรายงานการประชุม   

บริษัทฯ บนัทกึการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิม

การประชมุ ตลอดจนรายช่ือ พร้อมตําแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคําถาม คําตอบ คํา

ชีแ้จง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อักษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ กรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ต้องไม่อยู่ในที่

ประชมุและไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสยีงเลอืกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 

 

2.3 การจ่ายเงินปันผล  

 

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมติัจากที่ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 

 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท ฯ มีผลกําไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกําไรสว่น 

ที่เหลอืจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงิน

สาํรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทนุสํารอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป
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บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการ

บริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัท ฯ จะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่าย

ปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 

2.4 การแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 

ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท ฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ฯ   

 

3) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ

และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั 

 

3.1 การเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 

กําหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล พร้อมข้อมูลประกอบการ

พิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

ลว่งหน้าก่อนประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณา

เห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2556 จนถงึวนัที ่30 ธันวาคม 2556 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

   

3.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ได้ระบถุงึเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้คําแนะนํา ขัน้ตอนใน

การมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 

1 เสยีง โดยกรอกเอกสารหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉนัทะที่บริษัทฯ จดัสง่ให้ 

พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่ไม่ได้กําหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

และแบบ ค. ได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอ 
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ช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 2  คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 

3.2.2  การส่งหนังสือนัดประชุม 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบใุห้การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัลว่งหน้าก่อน 

การประชมุผู้ ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบติั  บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  14 วนั ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการ

พิจารณาเก่ียวกับวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองจะมีการระบไุว้อย่างชดัเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่

กรณี รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย  

 

บริษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่

น้อยกว่า  3 วนั และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท www.pruksa.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษลว่งหน้าอย่างน้อย  

30 วนัก่อนวนัประชมุ โดยแจ้งข้อมลู วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจ

ในที่ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอและทนัเวลา  

 

3.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลกัษณ์อักษรและมีการ

แจ้งแนวทางดงักลา่วให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการรับทราบเป็นประจํา/โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน 

 

3.4 การทํารายการเกี่ยวโยงกัน 

  

  กรณีบริษัทฯ มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ มี

นโยบายเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั  ราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็น

ของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวได้กระทําอย่าง

ยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทํารายการที่เก่ียวโยงโดยฝ่าฝืน 

และ/หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริษัทฯ  เคารพในสทิธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีต่างๆ และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท 

ฯ เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจว่าสทิธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลกูค้า  

คู่ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกลุ่มต่างๆ  ตามบทบาทและหน้าที่ ทัง้นีเ้พื่อให้กิจการของบริษัทฯ  ดําเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผล       

ประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  

 

  4.1 การกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

    4.1.1  คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 

ผู้ถอืหุ้น  :  บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของ

กิจการ ดงันัน้ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึง

การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ดําเนินการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

 

 (1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและ

รายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและ

ด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

 (4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 

  สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 

 (5)   บริษัทฯ ต้องปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  

พนักงาน :พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและ เป็นปัจจยัสาํคญัสูค่วามสาํเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 

ปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และ

โยกย้ายพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่บริษัทฯ   

บริษัทฯ ถือปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัไม่คํานงึถงึเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ 
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 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิต  ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายดแูลเร่ืองค่าตอบแทน ซึง่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี  และการ

วดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้สวสัดิการของพนกังาน อาทิ เช่น กองทนุ 

สํารองเลีย้งชีพ สวัสดิการเพื่อซือ้ที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสงัคม Fitness & Sport Club  กองทุนเงิน

ทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน ของเย่ียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่

โรงพยาบาล และเงินช่วยเหลอืกรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพ

ศพ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

  

 (1)  ความเป็นส่วนตัว 

 สทิธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 

หรือการถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ชีวประวติั ประวติัสขุภาพ ประวติัการทํางาน หรือข้อมูล

สว่นตวัอื่นๆ ไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึง่อาจทําให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่น

ใด ทัง้นีก้ารลว่งละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามหน้าที่โดยสจุริต หรือ

ตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 

1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษา

ของบริษัทฯ 

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ 

1.3 จํากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูสว่นตวัของพนักงานและผู้ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เท่าที่

จําเป็น 

 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสท่ีเท่าเทียม 

         2.1   บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 

  2.2   บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

คํานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ

ข้อกําหนดอื่นๆ ที่จําเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพ

และลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่าย

ค่าตอบแทนนัน้ 

  2.4   บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการทํางาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป 

          โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 19 ชัว่โมงต่อ

คน 
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 2.5   บริษัทฯ ตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพันธ์อันดีใน

การทํางานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่

เสมอตามโอกาสอนัควรและเท่าที่จะทําได้ 

2.6   บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ือง

คับข้องใจเก่ียวกับการทํางาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและ

กําหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อันดีในการ

ทํางานร่วมกนั 

 (3)   การล่วงละเมิด 

 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบติัตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังานและพนักงานไม่พึงกระทํา

การใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

 3.2   พนกังานต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ

การกระทําต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

และจิตใจ 

  3.3   เคารพความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

 

ลูกค้า  : บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ

และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการ

ดําเนินงานดงันี ้

 (1)  สง่มอบผลติภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและ 

  มุ่งมัน่ที่จะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจงั รวมทัง้เปิดเผยข่าวสารข้อมูล

เก่ียวกบัสนิค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

           (2) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า 

เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ

โฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลกูค้า อันเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 (3) ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการ

ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่าน  

www.pruksa.com  และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4)  รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่นําข้อมลูไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่

ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบังคบัของกฎหมาย 

 

คู่แข่ง :  บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะประสบความสําเร็จอย่าง

ยัง่ยืน และดํารงความเป็นบริษัทฯ ชัน้นําในธุรกิจภายใต้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยการสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ 
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ผูกขาด หรือกําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง

การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมี

หลกัการปฏิบติัตวัต่อคู่แข่งทางการค้า ดงันี ้

 (1)   ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 

 (2)   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  (3)   ไม่กลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ทําลายช่ือเสยีงแก่คู่แข่งทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการทําสญัญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการ

ค้าอย่างไม่สมเหตสุมผล 

  

 คู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี ้ : การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ  ต้องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียง

ของบริษัทฯ หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ  มีการคํานงึถงึความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์

ร่วมกนักบัคู่ค้า  โดยการคดัเลอืกคู่ค้าต้องทําอย่างยติุธรรม ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสําคัญใน

การร่วมสร้าง  Value Chain ให้กับลกูค้า บริษัทฯ ยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อ

เจ้าหนีเ้ป็นสาํคญัในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนั โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

 (1)    บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลกัการ คือ 

   1.1  มีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั   

 1.2  มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและการคดัเลอืกคู่ค้าและคู่สญัญา 

  1.3  จดัทํารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 

 1.4  จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา

อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

 1.5   จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินที่ตกลงกนั 

 (2)   บริษัทฯ มุ่ งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ ค้าและคู่สัญญาที่ มี

วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพทางด้านเทคนิค และมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

 (3)   ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย

ทางตรง หรือทางอ้อม 

 (4)   ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจดัซือ้จดัหากบัคู่ค้า หรือคู่สญัญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่น เป็น

ครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นสว่น 

 (5)   ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น 

 

 ชุมชนและสังคม   : บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับชุมชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา

เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ยัง่ยืนสบืไป บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องและกําหนดนโยบายด้าน 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
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และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตลอดทุก

กระบวนการ (Process) และทัว่ทัง้องค์กร ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน

และสงัคมโดยรวม ดงันี ้

 

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญและปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

(2) มีนโยบายการดําเนนิงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจนและยึดถือปฏิบัติกัน

ภายในองค์กร 

(3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม 

(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้า

ไปดําเนินธุรกิจ 

(5) ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่

บริษัทฯ ตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชมุชน 

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตาม

ควรแก่กรณี 

(7) ดําเนินการป้องกนัอบุติัเหต ุควบคมุการดําเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ใน

เกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

ชีวิตและทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

บริษัทฯ ยงัมีการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่นอกกระบวนการ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กบั

สงัคม ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม และด้านการช่วยเหลอื เม่ือเกิดภาวะฉกุเฉินและสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาส (รายละเอียดตาม

เนือ้หา ในหมวดความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม) 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 

Initiative (GRI version 3.1) เพื่อให้การรายงานครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาที่ยัง่ยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชดัเจน 
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ผลของการดําเนินด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดงันี ้     

 

1. ดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ “Corporate Social Responsibility Awards” จากงาน  SET  

AWARDS 2013 ในฐานะเป็นองค์กรที่โดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

โดยมอบให้เพื่อเป็นแบบอย่างสําหรับภาคธุรกิจอื่นๆ  

2.  รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทัว่ไป ที่จดัขึน้โดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) ซึง่

มอบให้แก่บริษัทที่ตระหนกัถงึความสาํคัญและมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างต่อเนื่อง 

3. รางวัลประเภทดีเด่น Sustainability Report  Awards 2013 จากการประกวดรายงานความยั่งยืน ซึง่

จดัโดย CSR Club และสมาคมจดทะเบียนไทย  ซึง่มอบให้แก่บริษัทที่มีรายงานความยั่งยืนที่สมบูรณ์  

   น่าเช่ือถือและมีการนําเสนอที่ดี ซึง่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในกลุม่

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลนี ้

 

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  : 

  

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัความปลอดภัย สขุอนามัย ชุมชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา

เปรียบเสมือนสว่นหนึง่ของสงัคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อความ 

 ยัง่ยืนสบืไป บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดําเนิน

ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 

(1) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้การดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ความ

ปลอดภัย และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) กําหนดให้ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดับแรกในการปฏิบัติงานของ

พนกังานทกุคน 

(3) กําหนดให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ นํา อบรม ฝึกสอน     

จงูใจให้พนกังานปฏิบติังานด้วยความปลอดภัย 

(4) กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 

(5) กําหนดให้พนกังานทุกคนต้องดูแล ทําความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่

ปฏิบติังานของตนเองอยู่เสมอ 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของ

พนกังานให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

(7) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
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(8) มุ่งมัน่หาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อย

และการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษา

แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 

(9) ใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา้ อากาศ ของ

เสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สดุต่อ

สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 

 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทํางานในปี 2556  คือ ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือเจ็บป่วยจากการ

ทํางาน จํานวน 26 คน  

   

  4.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการไม่ล่ว 

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ล่วงละเมิด 

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้อง

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.1.3 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน  

   

 (1)  การให้และรับสินบน 

1.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจ

ปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อัน

ชอบธรรม 

1.2 พนกังานพงึละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจ

ให้ผู้นัน้กระทํา หรือละเว้นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน 

 

(2)   ของขวัญ หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ 

2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่ง

ผู้ รับพงึพิจารณาและปรึกษาผู้บงัคบับญัชาต้นสงักัดเพื่อขอคําแนะนําตามความเหมาะสม 

2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ ระลึกเป็นเ งินสด เ ช็ค พันธบัตร หุ้ น  ทองคํา อัญมณี 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิง่ของในทํานองเดียวกนั 

2.3 ของขวญั หรือของที่ระลกึที่มีมลูค่าที่เหมาะสมในโอกาสอนัสมควร เช่น การให้ปฏิทิน  

สมดุไดอาร่ี เคร่ืองเขียนที่มีลกัษณะเป็นของชําร่วยในวนัขึน้ปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถยอมรับได้ 
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2.4 หากพนกังานได้รับของขวญั ของชําร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจารณา

ว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสงักัดทราบและ

สง่คืน หรือพิจารณาดําเนินการส่งมอบคณะกรรมการจัดสรรของขวัญ ยกเว้นของที่เน่าเสีย

ได้ หรือมีอายจํุากดั 

2.5 พนกังานควรหลกีเลีย่งการให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุความสมัพันธ์

ปกติจากบคุคลอื่นที่มีธุรกิจเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ 

 

นอกจากการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริต การคอร์รัปชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว  บริษัทฯ มี

วิธีการที่ทําให้คนทัง้องค์กรมีสว่นร่วมกบันโยบายดงักลา่วในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทาง

วารสารใต้ร่มพฤกษา  E-mail Intranet ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงาน

ใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอีก

ด้วย 

 

4.1.4 การร้องเรียน 

 

(1)    การแจ้งข้อร้องเรียน 

  หากพนกังานพบเห็นการกระทําที่สงสยัว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถ

สอบถามข้อสงสยั หรือรายงานต่อผู้ รับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

- ระดบัผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดบั 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบรรษัท ภิบาลโดยผ่าน เลขานุการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กําหนด เช่น ร้องเรียนต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรของ

บริษัทฯ ทางโทรศพัท์ หมายเลข 1739 และทางอเีมล์ webmaster@pruksa.com 

(2) กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับร้องเรียน 

- รวบรวมข้อเท็จจริง 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการ หรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นอย่างเดียวกนัแต่เรียกช่ืออย่างอื่น 

- ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  

  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและ

วิธีการจดัการที่เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ 

  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกนั แต่เรียกช่ืออย่างอื่นเป็น 

ผู้ ดําเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวน 
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เป็นผู้ ดําเนนิการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับ 

  การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป 

 

(3) มาตรการดําเนินการ  

  - ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที่ได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความ

เดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

 

  (4) รายงานผล 

- ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคัญ

ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี 

 

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

- ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่

เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิด

ความเสยีหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงาน ความ

คืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

- ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย     

ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ แจ้งได้ แล้วดําเนินการ

สบืสวนว่ามีมลูความจริงเพียงใดหรือไม่ 

 - ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลบัและเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดย

คํานงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

- กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจ

ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครอง

ตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มี

แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภัย 

 - ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อย่างสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  (แบบ 56-1) รายงานประ 

จําปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและสือ่มวลชนต่างๆ บริษัทฯ  จัดให้มีหน่วยงาน

นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ  กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ เก่ียวข้อง 

 

บริษัทฯ  ให้ความสําคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม่ําเสมอ ทั่วถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้ น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบาย

เก่ียวกับการดูแลสงัคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของ

ผู้สอบบญัชี คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบ

บญัชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้

ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้จดัตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ  กับผู้

ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

โดยเปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณะแล้วทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 

 

นอกจากนี ้ในปี 2556 ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมนักลงทนุสมัพันธ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมลูอย่างทัว่ถงึและสม่ําเสมอ ดงันี ้ 

 

• จดัประชมุนกัวิเคราะห์นกัลงทุน (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

4 ครัง้ เพื่อแถลงวิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจประจําปี รวมถงึแถลงผลประกอบการประจําปี ปีละ 1 ครัง้ ภายหลงั

จากที่ได้นําสง่งบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้ว  
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• จัดทํา / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจ  รายไตรมาส  

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

(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสอบถามถงึนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน 

(ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แจ้งต่อ ตลท. และ กลต. แล้ว) ข้อมูลที่ไม่ใช่

การเงิน และความคืบหน้าด้านการดําเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมีการแลกเปลี่ยน

มุมมองเชิงธุรกิจ อย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2556  มี Company Visit  65   ครัง้ และมี Conference Call 3

ครัง้ เย่ียมโรงงาน  2 ครัง้และบ้านเปิดขาย รวม 11 ครัง้ 

• นํานกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนักลงทุนเย่ียมชมโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast 

Concrete Factory Visit) ซึง่ใช้ระบบการผลติแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ที่ทนัสมยั 

ที่สดุในประเทศไทย รวมทัง้ เย่ียมชมโครงการต่างๆ ทัง้ที่เป็นโครงการบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์ และ

คอนโดมิเนียม  

• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ตามคําเชิญของบริษัท ฯ  หลกัทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล 

ตอบข้อซักถาม รวมถงึแลกเปลีย่นมุมมองธุรกิจ ของผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนักลงทนุสถาบัน 

โดยในปี 2556   มี Roadshow ในประเทศ 6  ครัง้ และ ต่างประเทศ 9   ครัง้ 

• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดับสงู ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์  เช่น TNN, 

Money channel  และ อื่นๆรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้นํามาพฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท ฯ    

• ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com  หมายเลขโทรศัพท์ (66) 

2298 0101 ต่อ 2669   

 

5.1 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 

ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีของตนเอง คู่สมรส และ บคุคลที่เก่ียวข้องต่คณะกรรมการ 

บริษัท โดยส่งข้อมลูสว่นได้เสียดงักลา่วไปยงัเลขานกุารบริษัท และให้เลขานกุารบริษัท จดัสง่สาํเนารายงานให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ บริหาร ให้

กรรมการและผู้บริหารสง่แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสยี (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทําการ

นบัแต่วนัที่มีการเปลีย่นแปลงและให้เลขานกุารบริษัทจดัสง่สาํเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 
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6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 

บริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบติังาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบริหารความเสีย่ง  

 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 

 บริษัทฯ  กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้

มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ

ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ  ให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทัง้

คู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ  อย่างเคร่งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6.2 การบริหารความเสี่ยง  

  

บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกให้มีความเสีย่งคงเหลอือยู่ในระดบัที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการสอบ

ทานปัจจยัความเสีย่งในทกุๆ ด้านอย่างสม่ําเสมอ ครอบคลมุถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหาร

การก่อสร้าง และความเสีย่งด้านการปฏิบติังานอื่นๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การกําหนด

ผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทัง้นีโ้ดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความเสีย่งที ่

สาํคญั 

 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็นแนว 

ทาง เดียวกนัภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทฯ  จงึได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสตัย์ ใน

วิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภัยของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม การต่อต้าน 

การทจุริตคอรัปชัน่ การต่อต้านการให้สนิบน การเก่ียวข้องกบัการเมือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพ

กฎหมาย และหลกัสทิธิมนษุยชน โดยพนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดยกําหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบคุคลทําหน้าที่รับผิดชอบในการสง่เสริมให้ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ  

ยอมรับและศรัทธามาตัง้แต่ปี 2549  
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ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่  8/2553 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการ

ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อให้ครอบคลมุแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมยั เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการทีดี่ตามคําแนะนําของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึน้  เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้บนระบบ Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.pruksa.com หัวข้อ นักลงทุนสมัพันธ์) รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา, E-mail ฯลฯ และจัดเตรียม

ช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้เสยี  ซึง่รวมถงึพนกังานสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซด์ได้ด้วย 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้จดัทําวีดีทศัน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทัง้จัดให้มีการฉายให้

พนกังานใหม่รับทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี

ความเหมาะสมอยู่เสมอ  โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธ

กิจ วัฒนธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานมี

จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 

11.2)  การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนดงันี ้

 

(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัสง่สาํเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ใน

วนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ  ซึ่งมีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วัน 

ก่อนและ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ  จะแจ้งให้ผู้  

ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่า ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดังกลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการทางวินยั 

เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังาน เลกิ 

จ้างและดําเนินคดีในกรณีที่มีการกระทําผิดกฏหมาย 
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11.3 ) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

ประเทศไทย และสาํหรับค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย มัลดีฟส์ และเวียดนามโดยได้จ่าย

ให้กบักลุม่บริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดงันี ้

 

หน่วย : บาท 2556 2555 2554 2553 2552 

ค่าสอบบัญชีบริษัท ฯ และ 

บริษัทย่อยในประเทศไทย 

3,600,000 3,600,000 3,900,000 3,850,000 3,750,000 

ค่าสอบบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ 

1,795,950 1,077,536 1,342,345 840,078 - 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 157,000 245,500 131,760 105,205 202,356 

รวม 5,552,950 4,923,036 5,374,105 4,795,283 3,952,356 

 

นอกจากนี ้ยงัมีค่าบริการอื่น ๆ ดงันี ้

 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

หน่วย : บาท 2556 2555 2554 2553 2552 

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 2,134,300 1,675,115 721,220 1,504,563 595,802 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

 

หน่วย : บาท 2556 2555 2554 2553 2552 

โครงการศกึษาและเสนอแนะ

แนวทางพฒันาระบบรายงาน 

- - - - 2,996,000 

การให้คําแนะนําในการจดัทํา 

รายงานทางการเงินตาม IFRS 

- - - - 1,819,000 

ค่าตรวจสอบระบบการรับ-

จ่ายเงิน 

- - 107,877 - 1,551,500 

ค่าที่ปรึกษาภาษีสาํหรับการ

ลงทนุในประเทศอินเดีย 

- - - - 2,876,000 

รวม - - 107,877 - 9,242,500 
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3. บริษัท สาํนกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากดั 

 

หน่วย : บาท 2556 2555 2554 2553 2552 

ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทนุ 4,368,000 - - 3,969,700 - 

รายงานเก่ียวกบักฎหมาย

ประเทศอินเดีย 

- - 32,100 - - 

หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากดั เป็นคนละนติิบคุคล กบั  

                   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และขอบเขตงานท่ีให้คําปรึกษาดงักลา่วไม่ซํา้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 

 

11.4) การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

  

      บริษัทฯ ได้มีการปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดไว้ ในเร่ืองอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุ

ย่อย ซึง่ได้มีการเปิดเผยไว้ในสว่นการจัดการ หวัข้อการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น    
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12. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในสินค้าและการบริการ 

(CSR in Process) โดยปรับปรุงและพฒันานวตักรรมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ใน

ทุกกลุ่ม  อาทิ นวัตกรรมด้านการก่อสร้างที่ทนัสมยั เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี Pruksa Precast ที่ช่วยลด 

ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น และปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้างและ 

นวัตกรรม Real Estate Manufacturing (REM) เป็นการควบคมุคุณภาพ ในการก่อสร้างบ้านที่พัฒนาระบบบริหาร การ

ผลติบ้านคณุภาพ ตามแนวคิดอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตฐาน และฉลากประสิทธิภาพพลงังาน 

ภายใน บ้านพกัอาศยั (BRESL) ร่วมกบัมลูนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสนับสนุนการลดใช้พลงังาน และลดการปล่อย

ของเสยี มลภาวะต่อ สิง่แวดล้อม การจดัทํา “คู่มือการจดัการและดแูลที่อยู่อาศยั” มอบให้กบัลกูค้า เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดแูลที่อยู่อาศยั และชมุชนที่ดี  เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถกูต้อง ช่วยป้องกนัปัญหา และช่วยให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสขุ     

  

สาํหรับความรับผิดชอบต่อสงัคมอื่นๆ (CSR after Process) บริษัทฯ ได้มีการจดัทําโครงการต่อเนื่องเป็นประจําทกุปี ได้แก่  

  

· ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน จัด “โครงการทุนพฤกษา” มอบให้กับเยาวชน ตัง้แต่ระดับประถม จนถงึ

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มอบ

ทนุการศกึษา รวม 445 ทนุ เป็นจํานวน เงินรวม 2,120,000 บาท  โครงการ “Pruksa Precast Factory Learning 

Center” ที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา รวมทัง้ หน่วยงานที่สนใจ เข้าเย่ียมชมโรงงาน เพื่อศึกษาและเรียนรู้

เทคโนโลยีการการก่อสร้างที่ทนัสมยั  โดยในปี 2556 มีสถานศึกษา ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานจาก

องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสนใจเข้าชมโรงงาน จํานวน 29 แห่ง มีจํานวน ผู้ เข้าเย่ียมชม 1,181 คน นอกจากนี ้

บริษัทได้เข้าร่วมการสนับสนุนทีมนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในการแข่งขัน “Solar 

Decathlon Europe 2014” (การออกแบบและก่อสร้างบ้านฉลาด ใช้พลงังาน อย่างยั่งยืน) ซึง่เป็นทีมเดียวของ 

ประเทศไท และในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขนัฯ ที่จะจดัขึน้ ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝร่ังเศส ในปี 

2557  

 

· ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จดัโครงการ “Pruksa Green Living Healthy” ให้บริการหน่วยแพทย์เคลือ่นที่ 

ตรวจสขุภาพแก่ลกูค้าและชุมชน โดยจดัต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11  ปี โดยในปี 2556 ได้เพิ่มกิจกรรมสง่เสริมการ

ร่วมสร้างพืน้ที่สเีขียวในชุมชนให้น่าอยูด้่วยการแจกต้นกล้าไม้มงคล เพื่อนําไปปลกูในที่พกัอาศยัและพืน้ที่สว่น 

กลาง โครงการ “บริจาคโลหิต” ซึง่จดัทกุ 3 เดือน และจดัโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ร่วมกบัศนูย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยในปี 2556 ใช้ช่ือโครงการ “พฤกษา รวมพลงัทําความดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของ

แผ่นดิน” มีพนกังานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากถงึ 566 คน และได้รับบริจาคโลหิตถึง 254,700 ซีซี 
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เนื่องจากในปี 2556 ในหลายจงัหวดัของประเทศ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ผู้บริหาร และพนกังาน 

พฤกษา ร่วมแรงร่วมใจ เดินทางไปมอบถงุยงัชีพเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัยในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา และจงัหวัด

ฉะเชิงเทราในโครงการ “พฤกษา อาสา ร่วมใจช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัย ปี 2556” และยงัร่วมมอบเงินบริจาคเพือ่

ช่วยเหลอืประเทศฟิลปิปินส์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไห่เย่ียน   

 

· ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การทํานบุํารุงศาสนา และการรักษาศิลปวฒันธรรมความเป็นไทย บริษัทฯ ให้

การสนบัสนนุ และสง่เสริมให้ลกูค้าและพนกังานได้มีสว่นร่วม อาทิ งานทําบญุตามประเพณี, และงานเทศกาล

ต่างๆ เช่น วนัสงกรานต์  

นอกจากนี ้ ตลอดทัง้ปี บริษัทฯ ยงัมีการช่วยเหลอืเพื่อสงัคมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย อาทิ 

มลูนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ, มลูนิธิบ้านนกขมิน้, วดัพระบาทนํา้พ ุฯลฯ  

 

ในแต่ละปีทางบริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนซึง่สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

ของบริษัท www.pruksa.com 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยนํากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้

ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็น

เคร่ืองมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มาก

ย่ิงขึน้  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังกําหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุง

ประสทิธิผลของระบบควบคมุ การบริหารความเสีย่ง และการกํากบัดแูลอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และการประเมินผล

การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ซึ่งมี  5 องค์ประกอบ คือ  การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความ

เสี่ยง       การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของผู้บริหารว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมี

ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานและอํานาจอนุมัติในแต่ละกระบวนงานของบริษัทฯ 

ให้คํานงึถงึความสมดลุระหว่างการควบคมุและความสะดวกของกระบวนการต่างๆ เป็นสาํคัญ โดยกําหนดให้มีระบบการ

ติดตาม  สอบทาน ประเมินผลการปฏิบติัการอย่างสม่ําเสมอ  

 

 ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน

ระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบนัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ

ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถงึ

การทําธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกัน สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคมุภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกนั สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

 บริษัทฯ ได้จัดให้สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อํานวยให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่

บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน  มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ฝ่าย

จดัการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการได้ให้ความสําคัญต่อความซ่ือสตัย์ สจุริต และจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เพื่อเป็นหลกัปฏิบัติ

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยจัดช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ผ่านรายงานประจําปี

ของบริษัทฯ คู่มือจรรยาบรรณ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุง

จรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจทัง้ในและ

ต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบ และ

แนวทางให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเสีย่งอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ

กบัการบริหารความเสีย่ง โดยกําหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเสีย่ง และระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการเชิญตัวแทนจากสายการปฏิบัติงานแต่ละ

สายงาน มานําเสนอสิง่ที่ได้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับฟัง

ถงึปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้นีใ้นปี 2556  ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้สิน้ 11 ครัง้และเม่ือปี  2554 บริษัทฯ ได้จัดหลกัสตูร Enterprise Risk Management 

(ERM) สําหรับผู้บริหารสงู และหลกัสตูร Enterprise Risk Management (ERM) สําหรับผู้บริหารกลาง เพื่อเป็นการให้

ความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ รวมถึงหลักการจัดการและบริหารความเสี่ยงใน

ปัจจบุนัและอนาคต  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนําระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 

และดชันีวดัความสาํเร็จ ( Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยก

หน้าที่ความรับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน  บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนว

ทางการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้

จากกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีระเบียบการกระจายอํานาจของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน

การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และวงเงินอนมุติัในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคล่องตัว และชัดเจน

ในการปฏิบติังาน นอกจากนีเ้พื่อให้มีการปฏิบติัอย่างถกูต้อง และสอดคล้องกบักฎระเบียบบริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการ 
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เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง มีมาตรการที่รัดกมุ เหมาะสม  ในกรณีทีบ่ริษัทฯ มี 

การทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุติัโดย 

ผู้ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ 

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

 บริษัทฯ  มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  โดยจดัให้มีระบบข้อมูล และช่องทางการ

สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล คือครบถ้วน ถกูต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะ

ใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนัน้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล

ข่าวสารที่จําเป็นต่อการดําเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ 

Intranet ของบริษัทฯ ระบบการสือ่สารกบับคุคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูล

ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทัง้จัดส่งรายงานการดําเนินงานให้สถาบันต่างๆ ตาม

ระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตามกําหนดเวลาอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ 

และอํานาจของบคุลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัสารสนเทศการสือ่สารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดสิทธิ

ในการเข้าถงึข้อมลู ได้เฉพาะผู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านัน้ 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ

เป้าหมายที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็น

ประจําทกุไตรมาส 

  

 

 
 

 
สว่นที่ 2 หน้า 135 

 



ส่วนท่ี  2 ข้อ 14 รายการระหว่างกัน                                                   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

14. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อบังคับประกาศคําสัง่หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุรวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกรรมที่

เก่ียวข้องกนัซึง่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคตบริษัทฯ จะกําหนด

กรอบของรายการดงักลา่ว ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม

สมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้พิจารณาอนมุติักรอบของรายการดงักลา่ว เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการทํารายการดังกล่าวตามกรอบที่กําหนด

ต่อไป 

  

 อย่างไรก็ตามหากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันบริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของรายการดงักลา่วในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัที่เกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความ

เป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัเพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯแต่เป็นการทํารายการที่บริษัทฯได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ

ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

14.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่เก่ียวข้องดงันี ้
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บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ความสัมพันธ์กับ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกัน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31ธ.ค. 2555 ราคาและรายละเอียด 

รายการท่ี 1 

นายทองมา 

วจิิตรพงศ์พนัธุ์  

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ

และผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯเช่าพืน้ท่ีในอาคาร

หลกัส่ีพลาซา่ชัน้ 10 ซึง่เป็น

กรรมสทิธิ์ของ 

นายทองมา 

วจิิตรพงศ์พนัธุ์  

เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม

สว่นกลาง 

3.2 3.2 สญัญาเช่าและบริการพืน้ท่ี 425.68 ตาราง

เมตรตัง้แต ่1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 

2558 ในอตัราเดือนละ 268,148 บาท 

สรุป โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการ

ดงักลา่วเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาดและในเง่ือนไขท่ีไม่

แตกต่างจากท่ีบริษัทฯเข้าทํากบั

บคุคลภายนอกโดยเทียบกบัอตัราค่าเช่า

พืน้ท่ีและค่าบริการท่ีบริษัทฯเช่ากับผู้ให้เช่า

รายอ่ืน 

 

14.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกนัที่ได้มีการเปิดเผยข้างต้นและมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นรายการอนัเป็นปกติธุรกิจและมิได้มีการเอือ้ประโยชน์ให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องหรืออาจมี

ความขดัแย้งแต่อย่างใด 

 

14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้

สว่นเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจํา 

เป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะ 

กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดังกลา่ว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวจะถูกนําไปใช้ประกอบการตดั 

สนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้ส่วนเสยี จะไม่มีสทิธิออกเสยีงในรายการ

ดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ 
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15. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 
 

15.1 งบการเงนิ 
 

15.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน    วนัที่รายงาน   สาํหรับปีสิน้สดุ 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2554 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 22 ก.พ. 2556 31 ธ.ค. 2555 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 17 ก.พ. 2557 31 ธ.ค. 2556 

  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 

จากรายงานผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554  2555 และ 2556  มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบ

แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด แสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

 

15.1.2. ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  

 

 งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2554 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 - วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2555 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555  - วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2556 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555  - วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                                                                      

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 837.4 2.0 715.7 1.6 1,036.2 1.8 

เงินลงทนุชัว่คราว 1,193.1 2.8 850.3 1.9 779.0 1.4 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 36,159.8 86.1 37,817.7 86.3 48,686.6 86.6 

เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน  185.0 0.4 804.6 1.8 562.1 1.0 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 383.9 0.9 521.3 1.2 866.5 1.5 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 156.9 0.4 279.5 0.6 360.7 0.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,916.1 92.7 40,989.1 93.5 52,291.1 93.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 127.8 0.3 127.8 0.3 610.6 1.1 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,468.6 5.9 2,219.9 5.1 2,702.3 4.8 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 172.7 0.4 187.0 0.4 252.5 0.4 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 156.4 0.4 182.1 0.4 200.1 0.4 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 140.7 0.3 115.0 0.3 137.7 0.2 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,066.2 7.3 2,831.8 6.5 3,903.2 6.9 

รวมสินทรัพย์ 41,982.3 100.0 43,820.9 100.0 56,194.3 100.0 
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                       

             

  (หน่วย: ล้านบาท)  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีส้ินหมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,988.1 14.3 1,528.8 3.5 6,697.5 11.9 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 1,083.3 2.6 1,527.0 3.5 2,090.3 3.7 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน 395.9 0.9 468.1 1.1 3,197.5 5.7 

เงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 1,838.4 4.4 3,229.6 7.4 250.0 0.4 

หุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 1,500.0 3.6 4,500.0 10.3 0.0 0.0 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี 6.9 0.0 10.0 0.0 7.2 0.0 

เงินมดัจําจากลกูค้า 1,604.0 3.8 1,968.5 4.5 1,749.3 3.1 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 363.9 0.9 527.0 1.2 652.2 1.2 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,046.1 2.5 1,522.3 3.5 2,352.8 4.2 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

     

13,826.6  

          

32.9  

     

15,281.3  

          

34.9  

     

16,996.8  

          

30.2  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

เงินกู้ ยืมระยะยาว 3,461.6 8.2 250.0 0.6 0.0 0.0 

หุ้นกู้ ระยะยาว 7,500.0 17.9 8,000.0 18.3 14,000.0 24.9 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 11.7 0.0 8.1 0.0 7.6 0.0 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 75.7 0.2 93.8 0.2 114.7 0.2 

ประมาณการความเสียหายจากคดคีวาม 110.4 0.3 105.9 0.2 142.5 0.3 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     

11,159.4  

          

26.6  

      

8,457.8  

          

19.3  

     

14,264.8  

          

25.4  

รวมหนีส้ิน 

     

24,986.0  

          

59.5  

     

23,739.1  

          

54.2  

     

31,261.6  

          

55.6  
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                 

  

                      (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบญัชสีิน้สุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทนุเรือนหุ้น              

ทุนจดทะเบยีน  2,250.8   2,250.8   2,265.8   

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 2,209.4 5.3 2,213.2 5.1 2,222.8 4.0 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,396.2 3.3 1,451.5 3.3 1,594.3 2.8 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั     17.2 0.0 18.4 0.0 

กําไรสะสม             

   จดัสรรแล้ว             

   ทนุสํารองตามกฎหมาย 225.6 0.5 225.6 0.5 226.6 0.4 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 13,233.8 31.5 16,248.2 37.1 20,938.6 37.3 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผ้ถือหุ้น (69.2) (0.2) (74.3) (0.2) (69.8) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 16,995.8 40.5 20,081.4 45.8 24,930.9 44.4 

ส่วนได้เสียท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ 0.5 0.0 0.4 0.0 1.8 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  16,996.3 40.5 20,081.8 45.8 24,932.7 44.4 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,982.3 100.0 43,820.9 100.0 56,194.3 100.0 
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 23,263.0 

              

99.3  27,023.5 

              

99.6  38,847.7 

              

99.5  

รายได้อ่ืน 159.3 

                

0.7  117.3 

                

0.4  193.4 

                

0.5  

รวมรายได้ 23,422.3 

         

100.0  27,140.7 

         

100.0  39,041.1 

         

100.0  

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 14,724.5 

              

62.9  17,890.4 

              

65.9  25,349.9 

              

64.9  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,178.3 

                

9.3  1,950.0 

                

7.2  3,046.0 

                

7.8  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,475.9 

              

10.6  1,974.7 

                

7.3  3,030.8 

                

7.8  

ต้นทนุทางการเงิน 137.4 

                

0.6  304.7 

                

1.1  415.1 

                

1.1  

รวมค่าใช้จ่าย 19,516.1 

          

83.3  22,119.8 

          

81.5  31,841.7 

          

81.6  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,906.2 

              

16.7  5,020.9 

              

18.5  7,199.4 

              

18.4  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

       

(1,071.4) 

              

(4.6) 

       

(1,122.9) 

              

(4.1) 

       

(1,398.6) 

              

(3.6) 

กําไรสําหรับปี 2,834.8 

          

12.1  3,898.0 

          

14.4  5,800.8 

          

14.9  
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ (36.4)   (4.7)   4.8    

 

       

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิของ             

   เงินลงทนุเผื่อขาย 0.7    (0.4)   (0.3)   

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สทุธิจากภาษี (35.7)   (5.1)   4.5    

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,799.1    3,892.9    5,805.3    

 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)             

  ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

         

2,834.8    

         

3,898.1    

         

5,801.8    

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 

                  

-      

              

(0.1)   

              

(1.0)   

กําไรสําหรับปี 

      

2,834.8    

      

3,898.0    

      

5,800.8    

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.28   1.76   2.61   

กําไรต่อหุ้นปรับลด 1.28   1.76   2.61   
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

งบกระแสเงนิสด  

                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

2554 2555 2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสทุธิ          2,834.8           3,898.0           5,800.8  

รายการปรับปรุง       

ค่าเผื่อการลดมลูค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา             171.8            (348.5)             (34.9) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (กลบัรายการ)               10.0                    -                      -    

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ                   -                      -                      45.0  

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน (กลบัรายการ)               12.2                22.9              (12.2) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             339.3              368.0              374.0  

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์               (1.7)               (0.2)               (7.7) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ             (57.3)               (2.4)                 5.7  

ผลประโยชน์พนกังาน               25.4                18.1                20.9  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                   -                  20.6                12.3  

ประมาณการความเสียหายจากคดคีวาม               96.3                (4.5)               36.6  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว                   -                (19.9)             (14.5) 

ต้นทนุทางการเงิน             137.4              304.7              415.1  

ภาษีเงินได้          1,071.4           1,122.9           1,398.6  

รวม       4,639.6        5,379.7        8,039.7  

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน       

ลกูหนีจ้ากบริษัทย่อย       

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา        (7,677.6)           (678.6)      (10,648.7) 

เงินมดัจําค่าซือ้ท่ีดิน             934.8            (642.5)             254.7  

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า               41.3            (137.4)           (345.1) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน               91.2            (122.6)             (81.1) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน             (22.7)               25.7              (22.7) 

เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอ่ืน           (335.2)             443.7              563.3  

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน        (1,176.1)               72.2           2,729.4  

เงินมดัจําจากลกูค้า             375.9              364.5            (219.2) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน             (53.1)             480.5              799.7  

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน        (3,181.9)          5,185.2           1,069.9  

    

จ่ายภาษีเงินได้           (968.6)           (987.9)        (1,292.1) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน      (4,150.5)       4,197.3          (222.2) 
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ส่วนท่ี 3  ข้อ 15 ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันที่   

2554 2555 2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ                   -                      -                (24.3) 

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์           (640.2)           (129.8)           (848.8) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์                 5.2                37.3                41.2  

ซือ้สินทรัพย์ไม่มตีวัตน             (71.3)             (38.4)             (93.4) 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว      (15,454.8)      (19,823.5)      (25,784.3) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว        14,453.2         20,185.7         25,869.7  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้                   -                      -                    2.5  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน      (1,707.9)          231.3          (837.4) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

จ่ายต้นทนุทางการเงิน           (864.8)           (942.5)        (1,089.9) 

จ่ายเงินปันผล        (1,103.7)           (883.8)        (1,110.4) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)          2,487.2         (4,459.3)          5,168.8  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั               37.7                55.7              141.2  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว          5,536.6           1,537.6                    -    

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว           (836.6)        (3,358.0)        (3,229.6) 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ ระยะยาว                   -             5,000.0           6,000.0  

ชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาว                   -           (1,500.0)        (4,500.0) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ       5,256.4       (4,550.3)       1,380.1  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ         (602.0)         (121.7)          320.5  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี          1,439.4              837.4              715.7  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี          837.4           715.7        1,036.2  

    รายการทีม่ใิช่เงินสด: 

   เจ้าหนีค้่าอปุกรณ์ท่ียงัมไิด้ชําระเงิน            (2.5)            (3.1)          (16.7) 

รับโอนอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ

พฒันา, สทุธิ                       -                           -            (503.6) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

  

ประจําปี   2554  2555  2556  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

(LIQUIDITY RATION)         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า                      2.8  

                    

2.7                 3.1  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า                      0.1  

                    

0.1                 0.1  

 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.35) 0.29  (0.01) 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา เท่า 0.5  0.5 0.6  

 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั                783                744           614  

 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 6.6  10.3  7.0  

 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 55  35  52  

 

Cash cycle วนั 728  709  562  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

(PROFITABILITY RATIO)         

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ                    37.1  

                  

34.1               35.1  

อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ                    16.8  

                  

18.6               18.5  

 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร ร้อยละ                   (1.1)                   0.8             (0.03) 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ                    12.1  

                  

14.4               14.9  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ                    17.6  

                  

21.0               25.8  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ (ต่อ) 

 

ประจําปี   2554  2555  2556  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY 

RATIO)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1)  ร้อยละ  

                     

7.5                      9.1               11.6  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2)  ร้อยละ  

                   

10.6                    12.4               15.2  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  ร้อยละ  

                 

136.2                  180.9             249.7  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 

                     

0.6                      0.6                 0.8  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(FINANCIAL POLICY RATIO)         

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 

                     

1.5                      1.2                 1.3  

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 

                     

1.2                      0.9                 0.8  

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า 

                     

5.7                      6.5                 6.9  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า 

                     

0.2                      0.4                 0.4  

อตัราการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ  

                   

31.0                    33.8  36.5 

 

หมายเหต ุ:  (1) ผลตอบแทนเฉล่ียจากสนิทรัพย์ = กําไรสทุธิ/ สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 

                   (2) ผลตอบแทนเฉล่ียจากสนิทรัพย์ = กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้/ สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 

 เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2554 ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือ

วนัท่ี 22 เมษายน 2555 

เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2555 ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2556 

เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในอัตรา 

0.85 บาทต่อหุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
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16 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการและผลการดําเนินงาน 
 

ในการอ่านคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควร

ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

ข้อมูลที่นําเสนอไว้ในเอกสารฉบับนีป้ระกอบ โดยบริษัทฯได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ข้อมูล

ทางการเงินที่แสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนีเ้ป็นข้อมลูภายใต้งบการเงินรวมประจําปี การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

และมลูค่าต่างๆ  รวมทัง้ข้อมลูโดยเฉลีย่ในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการคํานวณจากงบการเงินรายปี 

 

16.1  ผลการดําเนินงาน 

 

ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  

 

บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เอกชนประเภทบ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์และอาคารชุด และถือ

เป็นผู้นําตลาดบ้านทาวน์เฮาส์สาํหรับผู้ที่มีรายได้ระดบัต่ําถงึปานกลาง และในปี 2555 เป็นต้นมาบริษัทฯ เร่ิมเน้นการลงทุน

โครงการอาคารชดุ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ใกล้แห่งชุมชนและใกล้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึน้เพื่อตอบ

โจทย์กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย อีกทัง้บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่มีการ

บริหารจดังานการก่อสร้างด้วยตวัเอง ทําให้สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ประกอบกับมี

การนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาในการกําหนดราคาขายที่

อยู่อาศัยที่บริษัทฯ สร้างด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าผู้ประกอบการรายอื่น เม่ือเทียบกบัที่อยู่อาศัยในรูปแบบ ขนาด และทําเลที่

ใกล้เคียงกนั ด้วยกลยทุธ์ทางด้านราคาขายและการพฒันารูปแบบผลติภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคอยู่

เสมอ ทําให้บริษัทฯ ยังสามารถครองใจผู้บริโภคตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯมียอดจองซือ้ใหม่และมีรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

หน่วย : ล้านบาท 

 สําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2555 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2556 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ   2554 

ยอดจองซือ้ใหม่สทุธิ 25,554.2 (34.1) 29,396.3 15.0 41,282.1 40.4 

รายได้รวม 23,422.3 0.1 27,140.7 15.9 39,041.1 43.8 

กําไรสทุธิ 2,834.8 (18.7) 3,898.0 37.5 5,800.8 48.8 

 

ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ มีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 0.1  ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 

43.8 ตามลาํดบั โดยมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลกัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.3 ร้อยละ 99.6 และร้อย

ละ 99.5 ของรายได้รวมในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ  การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

เป็นผลจากการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง และการเปลีย่นแปลงและพฒันารูปแบบผลติภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อ 
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ตอบสนอง ความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ให้ทันสมัยและรวดเร็วทําให้

บริษัทฯ สามารถโอนบ้านให้กบัลกูค้าได้เร็วขึน้  

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2556 เท่ากบั 5,801.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนเท่ากบั 1,903.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8 จากปีก่อน ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์และความสามารถในการควบคมุและบริหารจดัการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ 

ที่มีประสทิธิภาพ  
 

รายได้รวมของบริษัทฯ 

 หน่วย : ล้านบาท 

  สําหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

  2554 2555 2556* 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์             

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)- BOI  3,827.2 16.3 2,477.1 9.1 2,930.9 7.5 

       บ้านทาวน์เฮาส์(1)-ไม่ได้ BOI 8,501.4 36.3 13,125.4 48.4 17,738.6 45.5 

   บ้านทาวน์เฮาส์(1) รวม 12,328.5 52.6 15,602.5 57.5 20,669.5 53.0 

   บ้านเดี่ยว 6,315.3 27.0 8,065.6 29.7 9,194.7 23.5 

      อาคารชุด- BOI  907.2 3.9 200.7 0.7 624.4 1.6 

      อาคารชุด-ไม่ได้ BOI 3,570.3 15.2 2,639.4 9.7 7,825.3 20.0 

   อาคารชุด 4,477.5 19.1 2,840.1 10.5 8,449.7 21.6 

   ที่ดินเปล่า 19.4 0.1 63.9 0.2 35.0 0.1 

   ค่าก่อสร้าง 41.3 0.2 22.0 0.1 2.1 - 

   รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ 80.9 0.3 429.4 1.6 496.7 1.3 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 23,263.0 99.3 27,023.5 99.6 38,847.7 99.5 

รายได้อ่ืน           

รายได้ที่เก่ียวเนื่องจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (2)        73.0  0.3 13.9 0.1 64.6 0.2 

   อื่น ๆ (3)   86.3 0.4 103.3 0.4 128.8 0.3 

รายได้รวม 23,422.3 100.0 27,140.7 100.0 39,041.1      100.0 

หมายเหตุ (1)   รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ รวมรายได้จากการขายบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์  

  (2)  ได้แก่เงินท่ีได้จากการยกเลกิสญัญาและการเปล่ียนแปลงสญัญาจะซือ้จะขายท่ีอยู่อาศยั  

  (3)  ได้แก่เงินท่ีได้จากการ การขายทรัพย์สนิ ค่าเช่า ดอกเบีย้ และรายได้อ่ืน 

 ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนการจดัประเภทผลติภณัฑ์ตามโครงสร้างใหม่ขององค์กร 

    ท่ีมา :  ข้อมูลบริษัทฯ 
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สาํหรับปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 23,422.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 ซึง่การ

เพิ่มขึน้ของรายได้สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอาคารชุดจํานวน 950.0 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก

อาคารชุดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มขึน้จํานวน 906.6 ล้านบาท ซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2553 ซึง่มีรายได้จาก

สว่นนีเ้พียง 0.6 ล้านบาท และรายได้จากอาคารชดุสว่นทีไ่ม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) จํานวน 43.4 ล้านบาท  

 

รายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มขึน้ 342.7 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 9.8  สว่นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ลดลงจํานวน 793.4 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 8.5 เม่ือเทียบกับปี 2553 เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ขยายเง่ือนไขราคาขายของบ้าน

เด่ียว หรือบ้านแถวเพิม่ขึน้  จากราคาขายไม่เกินหน่วยละ 600,000 บาท เพิ่มขึน้เป็นราคาขายไม่เกินหน่วยละ  1,200,000 

บาท และสว่นของอาคารชดุหน่วยละไม่เกิน 1,000,000 บาท ดงันัน้บริษัทจึงเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในหน่วยที่เป็นบ้านและ

อาคารชดุ BOI มากย่ิงขึน้    

 

สาํหรับรายได้จากบ้านเด่ียวลดลง 576.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกับปี 2553 สาเหตุหนึ่งของ

รายได้รวมของปี 2554 เพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่น้อยเม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่

ในช่วงไตรมาส 4 ทําให้ลกูค้าจํานวนหนึง่ชะลอการซือ้ และการโอนบ้าน สง่ผลกระทบต่อการเพิ่มขึน้รายได้ของบริษัทตามที่

กลา่วข้างต้น 

 

สาํหรับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,140.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,718.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เป็น

ผลจากการปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจหลงัจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 ทัง้การปรับเปลี่ยน

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการใหม่ๆ ที่เปิดขายโดยรองรับเหตุการณ์นํา้ท่วมที่อาจจะเกิดขึน้เพื่อสร้างความเช่ือมั่น

ให้กบัผู้บริโภค การเพิ่มขึน้โดยรวมของรายได้คือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 3,274 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.6 แบ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เพิ่มขึน้ 

4,585.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.9 และรายได้จากการขายบ้านทาวน์เฮาส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ลดลงจํานวน 1,311.1 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 34.3 เม่ือเทียบกับปี 2554 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุอยู่ในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 

 

สาํหรับรายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้ 1,750.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.7 เม่ือเทียบกับปี 2554 สาเหตุการ

เพิ่มขึน้เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านเด่ียวให้ทันสมัยเพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาดมากขึน้ รวมทัง้โครงการบ้านเด่ียวที่เปิดใหม่ยังตัง้อยู่ในทําเลที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น โครงการ The 

Plant พฒันาการ โครงการ The Plant City นวมินทร์ โครงการ The Plant แจ้งวัฒนะ โครงการภัสสร 27 โครงการภัสสร 28 

เป็นต้น สง่ผลให้รายได้จากบ้านเด่ียวเพิ่มสงูขึน้ 

 

สาํหรับรายได้จากการขายอาคารชดุจํานวนลดลง 1,637.4 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.6 เม่ือเทียบกับปี 2554 

แบ่งเป็นรายได้จากอาคารชดุที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ลดลงจํานวน 706.5 ล้านบาท และรายได้จากอาคารชดุ 

 
สว่นที่ 3 หน้า 150 

 



ส่วนท่ี  3  ข้อ 16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 

 
 

สว่นที่ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ลดลงจํานวน 930.8 ล้านบาท ทัง้นีเ้นื่องจากมีอาคารชุดหลายโครงการที่

อยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ในปีนี ้เช่น โครงการ The Tree Interchange โครงการ The Tree บาง

โพ โครงการ Chapter One  Modern Dutch โครงการ Condo FUSE โมเบียส รามคําแหง สเตชัน่ เป็นต้น  

 

 นอกจากนัน้แผนการลงทนุในต่างประเทศของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย เวียดนามและมัลดีฟส์นัน้ 

มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการ CORAL VILL ประเทศมลัดีฟส์ และจากโครงการ 

SILVANA  BANGALORE ประเทศอินเดีย โดยมีรายได้จากสว่นงานต่างประเทศในปี 2555 ทัง้สิน้ 429.4 ล้านบาท  

 

สําหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 39,041.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11,900.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.8 

เม่ือเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน มาจากปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 

11,824.3 ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2556 รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 20,669.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัทฯ 

เพิ่มขึน้ 5,067.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.5 แบ่งเป็นรายได้จากบ้านทาวน์เฮาส์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จํานวนเพิ่มขึน้ 4,613.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.1 และรายได้จากบ้านทาวน์เฮาส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เพิ่มขึน้ 453.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.3 รายได้จากบ้านเด่ียวเท่ากับ 9,194.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1,129.1 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 ซึง่เป็นผลจากการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ และสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

บ้าน และเร่งการสง่มอบบ้านให้ลกูค้า ทําให้รายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึน้จากปีที่ผ่านมา 

สาํหรับอาคารชุดมีรายได้เท่ากบั 8,449.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,609.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 197.5 แบ่งเป็นรายได้

จากอาคารชดุทีไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้จํานวน 423.7 ล้านบาท และรายได้จากอาคารชุดส่วนที่ไม่ได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) เพิ่มขึน้จํานวน 5,185.9 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จในปี 2556 

จํานวน 6 โครงการ และรับรู้รายได้คิดเป็นมลูค่า 7,633.4 ล้านบาท จงึทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้มากเม่ือเทียบกบัปี 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

สําหรับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 496.7 ล้านบาท จาก

โครงการ CORAL VILL ประเทศมลัดีฟส์ และโครงการ SILVANA  BANGALORE ประเทศอินเดีย 

 

ค่าใช้จ่าย 

 

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  

 

ปี 2554 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 14,724.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 ของรายรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์   ซึง่เป็นสดัสว่นที่สงูขึน้กว่าอตัราต้นทุนขายของปี 2553 สว่นหนึง่มาจากต้นทนุค่าวัสดุก่อสร้างและ

ต้นทนุค่าขนสง่ที่เพิ่มขึน้  ประกอบกบัต้นทนุที่เพิ่มขึน้จากผลกระทบของเหตกุารณ์นํา้ท่วม 
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ปี 2555 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 17,890.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ สาเหตกุารเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายเนื่องจากต้นทนุค่าวสัดกุ่อสร้างและค่าแรงที่สงูขึน้ และต้นทนุสว่นเพิ่ม 

จากผลกระทบของเหตกุารณ์อทุกภัยในปลายปี 2554 อีกทัง้บริษัทฯมีการปรับเปลีย่นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็น

ที่ต้องการของตลาดมากขึน้สง่ผลให้อตัราต้นทนุขายของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ 

 

ปี 2556 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,349.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 17,890.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อัตราต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ

ควบคมุ และบริหารจดัการต้นทนุค่าก่อสร้างต่างๆ ของโครงการได้มีประสทิธิภาพ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 

ในปี 2554   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 411.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 เม่ือเทียบกับ

ค่าใช้จ่ายในการขายของปีก่อน มีสาเหตมุาจาก 

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 144.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 ซึง่สาเหตุหลกัมาจากค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิเพิ่มขึน้  274.0 ล้านบาท เป็นผลจากการสิน้สดุมาตรการทาง

ภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนของภาคอสงัหาริมทรัพย์  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

และการสง่เสริมการขายลดลง 148.0 ล้านบาท  สว่นค่าใช้จ่ายในการขายอื่นเพิ่มขึน้ 12.6 ล้านบาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้  267.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1 เนื่องจากการตัง้ประมาณการการ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 76.0 ล้านบาท และประมาณการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากคดีความ

เพิ่มขึน้ 94.0 ล้านบาท สว่นค่าใช้จ่ายบริหารอื่นเพิ่มขึน้ 97.1 ล้านบาท 

 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 3,924.7 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 729.4 

ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.7 มีสาเหตมุาจาก 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 228.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.5  ซึง่ปัจจัยหลกัมาจากการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาประชาสมัพันธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งลดลงถึง 358.6 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 29.5  ในขณะที่ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ 117.8 ล้านบาท

และ 18.5 ล้านบาทตามลาํดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้ 

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 501.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.2 เป็นผลมาจากการลดลงของ

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์และประมาณการความเสยีหายจากคดีความ และผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงาน 
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ในปี 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากบั 6,076.8 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 

2,152.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.8 มีสาเหตุมาจาก 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 1,096.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.2 ซึง่ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้

ของค่าใช้จ่ายสาํหรับการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ 629.3 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.7 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ เพิ่มขึน้ 385.1 ล้านบาท และ 

81.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 45.2 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 1,056.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.5 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ

ค่าใช้จ่ายของพนกังานจํานวน 593.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.5 การเพิ่มขึน้ของค่าที่ปรึกษาจํานวน 45.8 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.5 และมีการประมาณการความเสยีหายจากคดีความเพิ่มขึน้จํานวน 36.7  ล้าน

บาท 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 70.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.8 เป็นผลจากการที ่ 

บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

 

สําหรับปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 304.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 167.2 ล้านบาทจากปีก่อน 

เนื่องจากในระหว่างปี 2555 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตโดยนํามาจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่

เป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 1,500 ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 415.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม 

เพิ่มขึน้ 110.3 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 36.2 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ในการขยายตวัของธุรกิจ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี 2554 เท่ากับ 1,071.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของรายได้รวม ซึง่สงูกว่า

ของปีก่อนในรอบระยะเวลาเดียวกันที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,048.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของรายได้รวม เนื่องจาก

สทิธิประโยชน์ของการลดอตัราภาษีเงินได้ฯ จากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิน้สดุลงในปี 2554 ทํา

ให้บริษัทเสยีภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จากอตัราร้อยละ 25 เป็น อตัราร้อยละ 30 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี 2555 เท่ากบั 1,122.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของรายได้รวม ถึงแม้จะมี

การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23 แต่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ยังสงูกว่าปีก่อน 

เป็นผลจากาการเพิ่มชึน้ของรายได้ของบริษัทฯ  

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินสําหรับปี 2556 เท่ากับ 1,398.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้รวม ซึง่สงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 275.7 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ  

 

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในขณะที่อัตรา

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 22.4 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาเหตุที่อัตราภาษีเงินได้นิติ

บคุคลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากประกาศพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที่ 530 พ.ศ. 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 

20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 และ 2557 

 
กาํไรสุทธิ 

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2554 เท่ากับ 2,834.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในรอบระยะเวลาเดียวกันเท่ากับ 

653.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.7 สาเหตทุี่กําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์นํา้ท่วมครัง้

ใหญ่ที่เกิดขึน้ในไตรมาส 4 ดงัที่กลา่วไปข้างต้น ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ในอัตราที่สงูกว่ารายได้

รวม อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่ๆ จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง

ไม่สามารถรับรู้รายได้ของโครงการเหลา่นีไ้ด้ โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในปี 2554 เพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 

7.1 สาํหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในปี 2554 เพิ่มสงูขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 12.1 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 70.3 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.8 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ใน

การขยายตวัของธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2555 เท่ากบั 3,898.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนเท่ากับ 1,063.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 37.5  ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์และความสามารถในการควบคมุและบริหารจดัการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ 

ที่มีประสทิธิภาพ 

 

บริษัทฯมีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2556 เท่ากบั 5,800.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม โดยมีกําไร

สทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 1,902.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.8 ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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16.1.2 ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 41,982.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้  7,891.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 23.1  จาก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้  400.5 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้

ที่ดินลดลง 947.0 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึน้สงูถึง 8,237.1 ล้านบาท  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

เพิ่มขึน้ 309.2 ล้านบาทซึ่งการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯมีการขยายโครงการมากขึน้ ทําให้มีมูลค่าโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มขึน้ในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการก่อสร้าง 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 43,820.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้  1,838.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 4.4 จาก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554  เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 464.5 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้ที่ดิน

เพิ่มขึน้ 619.6 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึน้สงูถึง 1,657.9 ล้านบาท  เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิด

โครงการใหม่เพิ่มขึน้และอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้ 2,984 ล้านบาท แต่ที่ดินและ

ที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายลดลง 886 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง 248.7 ล้านบาท  

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 56,194.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,373.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 28.2 จาก บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้  249.2 ล้านบาท เงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินลดลง 242.4 ล้าน

บาท อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพิ่มขึน้สงูถงึ 10,869.0 ล้านบาท  เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทมีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึน้

และอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้มีโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้ 12,226 ล้านบาท มีที่ดินรอการพัฒนาลดลง 3,333 

ล้านบาทโดยถกูโอนไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพัฒนาในปีเพิ่มขึน้  ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายเพิ่มขึน้ 1,514 

ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 482.5 ล้านบาท เนื่องจากในปีนีบ้ริษัทฯ มีการขยายโรงงานแผ่นคอนกรีต

สาํเร็จรูปแห่งใหม่จงึมีการลงทนุซือ้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานจํานวน 502 ล้านบาท  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  2555 และ 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 837.4 ล้าน

บาท 715.7 ล้านบาทและ 1,036.2 ล้านบาทตามลําดับ  โดยรายการเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด ส่วนใหญ่เป็นรายการ

เงินรับจากการขายในช่วงใกล้วันสิน้งวด ที่บริษัทฯ ต้องรอเรียกเก็บเงินตามระบบธนาคาร ซึ่งมีโอกาสเพิ่มลดได้ตามยอด

โอนกรรมสทิธ์ิในช่วงปลายปี 
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โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  36,159.8  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 8,237.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยล 29.5 จากปี 2553 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนา จํานวน 

6,902 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี ้ บริษัทได้มีการซือ้ที่ดินใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการขยายโครงการ ซึ่งมี

จํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 31 โครงการในปี 2554 โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอนให้กับลกูค้าบ้างแล้ว 

โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และบางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ จึงทํา

ให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่ในส่วนของโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้จากปี 2553 และทําให้

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 508.4 วัน ในปี 2553 เป็น 783.4  วัน ในปี 2554 นอกจากนีต้ามแผนการขยาย

โครงการในปี 2555 ที่บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 49 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 28 โครงการ บ้านเด่ียว 15 

โครงการ คอนโดมิเนียม 4 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 2 โครงการ โดยจะเร่ิมเปิดขายในประเทศอินเดียและ

เวียดนาม 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  37,817.7  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 1,657.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 จากปี 2554 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนาจํานวน 2,984 

ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่มีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 30 โครงการในปี 2555 

โครงการเหล่านีบ้างส่วนได้เร่ิมทยอยโอนให้กับลูกค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และ

บางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ จึงทําให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่ใน

สว่นของโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึน้จากปี 2554 แต่บริษัทฯ มีมูลค่าที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายลดลง 886 

ล้านบาท ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ลดลงจาก 783.4  วันในปี 2554 เป็น 744.3  วันในปี 2555 นอกจากนีต้าม

แผนการขยายโครงการในปี 2556 ที่บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 78 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 47 โครงการ บ้าน

เด่ียว 16 โครงการ คอนโดมิเนียม13 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 2 โครงการ โดยจะเร่ิมเปิดขายในประเทศ

อินเดียและเวียดนาม 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน  48,686.6  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 10,869 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.7 จากปี 2555 เป็นการเพิ่มขึน้จากโครงการระหว่างพัฒนาจํานวน 12,226 

ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีจํานวนโครงการใหม่เพิ่มขึน้สทุธิ 30-50 โครงการ ในปี 

2556 โครงการเหลา่นีบ้างสว่นได้เร่ิมทยอยโอนให้กบัลกูค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว และ

บางสว่นอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซือ้ใหม่ที่เพิ่มขึน้ จึงทําให้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่อยู่ใน

สว่นของโครงการระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้จากปี 2555 แต่บริษัทฯ มีที่ดินรอการพฒันาลดลง 3,333 ล้านบาทจากการโอน

ไปเป็นมลูค่าโครงการระหว่างการพฒันาในปีเพิ่มขึน้  ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายเพิ่มขึน้ 1,514 ล้านบาท แต่อย่างไร

ก็ตามหากพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งโดยภาพรวมของบริษัทฯ จะเห็นว่าปี 2556 สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดี

ขึน้ ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลีย่ที่ลดลงจาก 744 วนั เป็น 614 วนั ระยะเวลาการชําระหนีเ้พิ่มขึน้จาก 35 วนัเป็น 52 วนั  
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ส่งผลให้บริษัทฯ มี cash cycle ที่ลดลงจาก 709  วันเป็น 562 วนั นอกจากนีต้ามแผนการขยายโครงการในปี 2556 ที่

บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่รวม 30-50 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 17-29 โครงการ บ้านเด่ียว 7-12 โครงการ 

คอนโดมิเนียม 5-8 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 1 โครงการ  

  

เงินมดัจําค่าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ  มีเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดิน  ณ  สิน้  ปี  2554  ปี 2555 และปี 2556   เป็นจํานวน 185.0 ล้านบาท 804.6 ล้าน

บาทและ 562.1 ล้านบาทตามลําดับ   ซึง่ยอดเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินดังกล่าวเป็นยอดคงค้างสิน้งวด ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้หรือ

ลดลงของยอดคงค้างดังกล่าวเป็นไปตามจังหวะเวลา  โอกาส และลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ   ณ สิน้ปี 

2554 บริษัทฯ มีจํานวนเงินมดัจําค่าซือ้ที่ดินลดลงจํานวน 947 ล้านบาท สว่นหนึง่มาจากการที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์นํา้ท่วม ทําให้มีการชะลอการลงทุน และเร่งสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟู

โครงการ เม่ือบริษัทฯ สามารถวางแผนธุรกิจและการก่อสร้างโครงการเพื่อรองรับเหตกุารณ์นํา้ท่วมที่อาจจะเกิดขึน้อีก ทําให้

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีเงินมดัจําค่าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้เป็น 804.6 ล้านบาท และ 562.1 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 

บริษัทฯมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  ณ  สิน้ปี   2554 ปี 2555 และปี 2556  เป็นจํานวน  383.9 ล้านบาท 521.3 

ล้านบาท และ 866.5 ล้านบาท ตามลาํดบั รายจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างและเหล็ก 

ซึง่บริษทฯ มีการทําสญัญาลว่งหน้าเพื่อป้องกนัราคาเหลก็ที่เพิ่มสงูขึน้ และชําระเงินค่าวสัดดุังกล่าวด้วยตั๋วสญัญาใช้เงินซึ่ง

มีอายไุถ่ถอนในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกนั  

 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจํานวน 156.9 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 91.2 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 36.8 จากปี 2553 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 279.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 122.7 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 78.2 จากปี 2554 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจํานวน 360.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 81 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29 จากปี 2555 
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ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 309.2  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

14.3  จากปี 2553 มาจากการที่บริษัทฯ ลงทนุในการขยายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจและนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการก่อสร้าง 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสทุธิ 248.7  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

10.1  จากปี 2554 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างปกติจากค่าเสื่อมราคา เนื่องจากปีนีไ้ม่มีการลงทุนในเคร่ืองจักรและโรงงาน

เพิ่มเติม 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ  482.5  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

21.7  จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และการใช้เทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปยังคงเป็น

แนวทางหลกัในการก่อสร้างให้ทันความต้องการของลกูค้า ดังนัน้ในปีนีจ้ึงมีการลงทุนซือ้ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่น

คอนกรีตสาํเร็จรูปแห่งใหม่จํานวน 502 ล้านบาท ขณะนีย้งัอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานดังกลา่ว 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

ณ สิน้ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีมี 156.4 ล้านบาท  182.1 ล้านบาท และ 

200.1 ล้านบาทตามลาํดบั เป็นการบันทกึสนิทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผลแตกต่างทางภาษีที่เพิ่มขึน้ในปี 

2554 ปี 2555 และปี 2556 สว่นใหญ่เป็นผลต่างของการรับรู้รายได้จากเงินมดัจําจากลกูค้าตามเกณฑ์ค่างวดที่ครบกําหนด

ชําระทางภาษีเงินได้ โดยเฉพาะในสว่นของอาคารชดุที่ต้องรอการรับรู้รายได้เกินระยะเวลา 1 ปีขึน้ไป ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า

บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้และผลการดําเนินงานที่ดีมาตลอดจงึมีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีที่เพิ่มขึน้ทกุปี 

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

 

ณ สิน้ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นจํานวน 140.7 ล้านบาท 115.0 ล้าน

บาท และ 137.7 ล้านบาทตามลาํดบั รายการหลกัคือ เงินมดัจําต่างๆ ของบริษัทฯ และภาษีธุรกิจเฉพาะรอการขอคืน ทัง้นี ้

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีธรุกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรเรียบร้อยส่งผลให้ยอดคงเหลอืลดลง  

 

 

หนีส้ิน 

 

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

จํานวน  6,158.0 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 4,700.0 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้

ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 2,487.2 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน  23,739.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2554 

จํานวน  1,246.8  ล้านบาท  เนื่องจากการลดลงหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จํานวน 2,773.6 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2555 

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที่ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาท 

และเพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีเ้พื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

และรองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเป็นจํานวน 31,261.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 

จํานวน 7,522.5 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จํานวน 3,435.8 ล้านบาทโดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มี

การออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที่ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500 ล้านบาท และเพื่อ

จ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารออกหุ้นกู้ยงัคงเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และ

รองรับการขยายของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 

เจ้าหนีก้ารคา้ 

 

สาํหรับปี 2554 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 1,083.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 341.6 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 24.0  เป็นผลจากการชะลอการก่อสร้างของโครงการพัฒนาอสงัหาฯ เนื่องจากปัญหานํา้ท่วมในไตรมาสที่ 4  

ประกอบกบัหนีส้นิทางการค้าได้ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงิน 

 

สาํหรับปี 2555 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 1,527.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 443.7 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 41  เนื่องจากหนีส้ินทางการค้าที่ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกับจํานวนโครงการ

ก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ในปี 2555 

 

สาํหรับปี 2556 มียอดเจ้าหนีค้งค้างจํานวน 2,090.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 563.3 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.9  เนื่องจากหนีส้นิทางการค้าที่ครบกําหนดชําระตามงวดการจ่ายเงินและสอดคล้องกับจํานวนโครงการ

ก่อสร้างทีเ่พิ่มมากขึน้ 

 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทีดิ่น 

 

บริษัทฯ  มีเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดิน  ณ  สิน้ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็นจํานวน  395.9 ล้านบาท 468.1 ล้านบาท

และ 3,197.5 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของยอดคงค้างดังกล่าวเป็นไปตามจังหวะเวลา  โอกาสปริมาณ  และ

ลกัษณะของธุรกรรมการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ  ในช่วงใกล้สิน้งวดบัญชี  ซึง่จะปรากฏเป็นยอดคงค้างดังกล่าว ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 

2554 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพียงจํานวน 395.9 ล้านบาท เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 มีการจ่ายชําระ

เจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ประกอบกบัเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์นํา้ท่วมจงึทําให้บริษัทชะลอการเปิด 
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โครงการใหม่ และมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ อีกทัง้เร่งสาํรวจโครงการที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งฟืน้ฟจูงึชะลอ 

การซือ้ที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2555 และ 2556 จะเห็นว่าบริษัทฯ เร่ิมมียอดเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ โดยในปี 2556 

เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวน 2,729.4 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทัง้โครงการแนวราบและแนวสงู  

 

เงินมดัจําจากลูกค้า 

 

ในปี 2554 เงินมัดจํารับจากลกูค้าที่เพิ่มขึน้ จํานวน 375.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 จากปี 2553 

ถงึแม้ว่าจะมีการสง่มอบอาคารชดุจํานวนมากระหว่างปี 2553 แต่ยอดจองซือ้ใหม่ยังเพิ่มขึน้มากกว่า ทําให้ ณ สิน้ปี 2554 

บริษัทฯ มียอดจองซือ้รอสง่มอบค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 32,992.8 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชุดประมาณ 

17,146.7 ล้านบาท  บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั 

 

ในปี 2555 เงินมัดจํารับจากลกูค้าที่เพิ่มขึน้จํานวน 364.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 จากปี 2554 

เนื่องจากในปี 2555 มีลกูค้าจองซือ้ใหม่เพิ่มขึน้มาก ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Back 

Log) จํานวน 35,395.5 ล้านบาท เฉพาะโครงการอาคารชุดประมาณ 21,482 ล้านบาท บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ก็เพิ่ม

มากขึน้เช่นเดียวกนั  

 

ในปี 2556 เงินมัดจํารับจากลกูค้าลดลงจํานวน 219.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.13 จากปี 2555 โดยในปี 

2556 มียอดจองซือ้รอส่งมอบค้างในระบบ (Back Log) จํานวน 37,836 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดประมาณ 

27,503 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ประมาณ 7,553 ล้านบาท บ้านเด่ียวประมาณ 2,462 ล้านบาท และในต่างประเทศประมาณ 

318 ล้านบาท  

 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เป็นจํานวน 363.9  ล้านบาท  527.0 ล้าน

บาทและ 652.2 ล้านบาทตามลําดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ทุกปีตามสัดส่วนรายได้จาก

อสงัหาริมทรัพย์ที่ สาํหรับปี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึน้มากทําให้มีกําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้รายได้

จากการขายบ้านและอาคารชุดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่น้อยกว่ารายได้จากการขายบ้าน

และอาคารชดุทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non- BOI) ส่งผลให้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายของปี 2556 เพิ่มสงูขึน้เป็น 652.2 

ล้านบาท ถงึแม้รัฐบาลจะประกาศลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 สําหรับรอบปีบัญชีปี 2556 

และปี 2557 ก็ตาม  
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หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่าย เงินค่าบํารุงค่า

สาธารณปูโภคค้างจ่าย เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนอื่น ณ สิน้ปี 

2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็นจํานวน 1,046.1 ล้านบาท 1,522.3 ล้านบาท และ 2,353.8 ล้านบาทตามลาํดบั 

 

ปี 2554 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลงจํานวน 65.5 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของภาระค่าก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายจํานวน  94.0 ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึน้จํานวน 18.0 ล้าน

บาท และเงินประกนัผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 46.0  ล้านบาท ตามสดัสว่นของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ และค่าใช้จ่าย

ค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึน้ 38.5 ล้านบาท ในขณะที่โบนสัค้างจ่ายลดลงจํานวน 74.0 ล้านบาท 

 

ปี 2555 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 476.2 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากผลตอบแทนพนักงานค้างจ่าย

เพิ่มขึน้จํานวน 245.0 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายจํานวน  134.0 ล้านบาท เงินบํารุง

ค่าสาธารณปูโภคเพิ่มขึน้จํานวน 114 ล้านบาท และเงินประกันผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้ 34.0 ล้านบาท ตามสดัส่วน

ของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง 50.8 ล้านบาท  

 

ปี 2556 หนีส้นิหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 831.0 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ระหว่างการพัฒนาค้างจ่ายจํานวนเพิ่มขึน้จํานวน  488.0 ล้านบาท ผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 103.0 

ล้านบาท เงินบํารุงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึน้จํานวน 83.0 ล้านบาท และเงินประกันผลงานของผู้ รับเหมาเพิ่มขึน้จํานวน 

110.0 ล้านบาทตามสดัส่วนของงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึน้จํานวน 47.0 ล้านบาท

เช่นกนั  

 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีส้นิไม่หมนุเวียนจํานวน  11,159.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,002.2 ล้านบาท 

ซึง่มีการชําระคืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกันจํานวน 1,500 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 

3,361.6 ล้านบาทอีกทัง้ในปี 2554 บริษัทฯ มีการตัง้ประมาณการความเสียหายจากคดีความจํานวน 110.4 ล้านบาท การ

เพิ่มขึน้ของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.2 เป็น 1.5 และอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.9 เป็น 1.2 แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่

ในระดบัที่เหมาะสมและสามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความเสี่ยงในด้าน

การจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิไม่หมนุเวียนจํานวน  8,457.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน  2,701.6 ล้าน

บาท  โดยในปีบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัจํานวน 5,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ 

และไม่มีประกนัซึง่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,211.6 ภาระผกูผนั 
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ของผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 18.1 ล้านบาทและมีประมาณการความเสยีหายจากคดีความลดลงจํานวน 4.5 ล้านบาท 

ทัง้นีก้ารลดลงของหนีส้นิโดยรวมทําให้อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.5 เป็น 1.2 และอัตราส่วนหนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 1.2 เป็น 0.9 ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความ

เสีย่งในด้านการจ่ายชําระดอกเบีย้ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจํานวน  14,264.8  ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน  5,807  

ล้านบาท  โดยในปี2556 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัจํานวน 6,000 ล้านบาท และมีชําระคืนหุ้นกู้ ไม่

ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัซึง่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน  4,500 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 ล้าน

บาท ภาระผกูผนัของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ 20.9 ล้านบาทและมีประมาณการความเสียหายจากคดีความเพิ่มขึน้

จํานวน 36.7 ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.2 เป็น 1.3 และ

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 0.9 เป็น 0.8 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคง

ดํารงไว้ซึง่โครงสร้างของเงินทนุที่เหมาะสม และเป็นไปตามกําหนดของสญัญาเงินกู้ ยืมและไม่มีความเสี่ยงในด้านการจ่าย

ชําระดอกเบีย้ 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2554 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 16,996.3 ล้านบาท  เพิ่มขึน้  1,733.1  

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 2,834.8 ล้านบาท และระหว่างปี 2554 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 

1,103.7 ล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 20,081.8 ล้านบาทเพิ่มขึน้  3,085.5 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.15 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 3,898 ล้านบาท และระหว่างปี 2555 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 

ล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 24,932.7 ล้านบาทเพิ่มขึน้  4,850.9 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  การเพิ่มขึน้ของส่วนนีม้าจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกําไรสทุธิ 5,800.8 ล้านบาท และระหว่างปี 2556 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 

1,110.4 ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นปี 2554 เท่ากับร้อยละ 17.6  ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 21.0 และปี 2556 เท่ากับร้อยละ 

25.8 อตัราสว่นดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละปีบริษัทฯ มีกําไรสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นที่สงูขึน้จากผลการดําเนินงาน

และการบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับร้อยละ 31  ร้อยละ 33.8 และร้อยละ 36.5 

ตามลาํดบั ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยงัเป็นไปตามนโยบายคือไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทยังมีความ

ต้องการใช้เงินทนุจํานวนสงูเพื่อรองรับการขยายตวัของบริษัทและเพื่อลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเปิดเพิ่มขึน้ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ  

 

งบกระแสเงนิสด 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 602.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2553 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 121.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2554 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 320.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2555 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2554 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม  2554  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 602.0 ล้านบาท โดย

ในปี 2554   บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,150.5 ล้านบาท  โดยที่บริษัทฯมีกระแสเงินสดที่

ได้จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี  สํารองต่างๆ ต้นทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 4,639.6  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 968.6 ล้านบาท สทุธิเหลือกระแสเงินสด 3,671.0 

ล้านบาท นําไปใช้ในการดําเนินงาน โดยเป็นจ่ายเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินจํานวน 1,176.1 ล้านบาท เครดิตเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดิน

เพิ่มขึน้จํานวน 934.8 ล้านบาท และนําไปลงทุนในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 7,677.6 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่ง

ของเงินที่นําไปลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นัน้มาจากเงินที่ได้จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและเงินจากเงินกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ บริษัทได้รับเงินเพิ่มจากเงินมัดจํารับของลกูค้า จํานวน 375.9 ล้านบาท และจ่ายเจ้าหนี ้

การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 278.6 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 1,707.9 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ์จํานวน 640.2 ล้านบาท ลงทนุในสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 71.3 ล้านบาท และนําไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว

จํานวน 1,001.5 ล้านบาท  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,256.4 ล้านบาท  ซึง่แหล่ง

เงินทนุหลกัมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 5,536.6 ล้านบาท  

 

และจํานวน 2,487.2 ล้านบาทตามลาํดบั  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว  จํานวน 836.6 

ล้านบาท จ่ายค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 864.8  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,103.7 ล้าน

บาท และรับเงินค่าหุ้นเพิม่ทนุจํานวน 37.7 ล้านบาท   

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม  2555  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 121.7 ล้านบาท โดย

ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 4,197.3 ล้านบาท  โดยที่บริษัทฯมีกระแสเงินสด

ที่ได้จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ หลงัรายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด

บญัชี  สาํรองและค่าเผ่ือทางบญัชี ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้เป็นจํานวน 5,379.7  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงิน

ได้ 987.9 ล้านบาท  ดังนัน้สทุธิเหลือกระแสเงินสด 4,391.8 ล้านบาทเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน โดยนําไปลงทุนใน

โครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 678.6 ล้านบาท จ่ายเงินมัดจําค่าซือ้ที่ดินจํานวน 642.5 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 137.4 ล้านบาท และ 122.6 ล้านบาทตามลําดับ และมีเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้จํานวน 515.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นและหนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 

25.8 ล้านบาทและ 480.6 ล้านบาทตามลาํดบั อีกทัง้ยงัได้รับเงินเพิ่มจากเงินมดัจํารับของลกูค้าจํานวน 364.5 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 231.3 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทุนในที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 168.2 ล้านบาทเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงาน ได้รับเงินจากการขายอุปกรณ์

จํานวน 37.3 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 362.2 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 4,550.3 ล้านบาท โดยใน

ระหว่างปี 2555 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท นํามาจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 4,459.3 

ล้านบาท ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจที่เป็นการลงทนุระยะยาว 3 – 5 ปี และในระหว่างปีมีการชําระคืนหุ้นกู้ เดิมซึ่ง 

ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,500 ล้านบาทและจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจํานวน 1,820.5 ล้านบาท อีกทัง้ยงั 
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มีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 942.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 883.8 ล้านบาท และรับเงิน

ค่าหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 55.8 ล้านบาท 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 320.5 ล้านบาท โดย

ในปี 2556  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานภายหลงัรายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด อาทิเช่น ค่าเสื่อม

ราคาและค่าตดัจําหน่าย สาํรองและค่าเผ่ือทางบญัชี ประมาณการความเสยีหายจากคดีความ ต้นทุนทางการเงิน และภาษี

เงินได้เป็นจํานวน 2,238.9  ล้านบาท บริษัทชําระภาษีเงินได้ 1,292.1 ล้านบาท คงเหลือกระแสเงินสดภายหลงัปรับปรุง

รายการที่มิใช่เงินสดเท่ากบั 8,039.7 ล้านบาท โดยนําไปลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 10,648.7ล้านบาท จ่าย

ล่วงหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 345.1 ล้านบาท และ 81.1 ล้านบาทตามลําดับ และมีเครดิตจาก

เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 563.3 ล้านบาทและเจ้าหนีค่้าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้จํานวน 2,729.4 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้

จํานวน 799.7 ล้านบาทตามลาํดบั สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 222.2 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 837.4 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ลงทนุในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จํานวน 848.8 ล้านบาทเป็นการซือ้ที่ดินและเคร่ืองจักรนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้สาํหรับโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต

สาํเร็จรูปแห่งใหม่ มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 93.4 ล้านบาทเป็นการลงทุนในด้านของซอฟแวร์และระบบ

เทคโทโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทํางานด้านต่างๆ ขององค์กร และในปีนีมี้การซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น

จํานวน 24.3 ล้านบาท ได้รับเงินจากการขายอปุกรณ์จํานวน 41.2 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทุน

ชัว่คราวจํานวน 51.7 ล้านบาท  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

สาํหรับปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,380.1 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

2556 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 6,000.0 ล้านบาท และมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จํานวน 5,168.8 ล้านบาท 

โดยเงินที่ได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพื่อนํามาชําระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถงึกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,500.0 ล้านบาท จ่าย

คืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 3,229.6 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินจํานวน 1,089.9 ล้านบาท และ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,110.4 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจํานวน 141.2 ล้านบาท 
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คาํนิยามของอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  

   

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 

   

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด + 

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ) / หนีส้ินหมนุเวียน 

(เท่า) 

   

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน /หนีส้ินหมนุเวียนเฉลี่ย (เท่า) 

   

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า)   (เฉลี่ย) (เท่า) 

   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (วนั) 

   

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย) (เท่า) 

 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 

 

= 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 

 

(วนั) 

   

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย) (เท่า) 

   

ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (วนั) 

   

Cash cycle  = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 

   

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

   

อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ (ร้อยละ) 

   

อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดาํเนินงาน / ขายสทุธิ (ร้อยละ) 

   

อตัรากําไรอ่ืน = กําไรท่ีไมไ่ด้จากการดําเนินงาน / รายได้รวม (ร้อยละ) 

   

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 

   

อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 
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อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรสทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ) 

   

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1)* = กําไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (ร้อยละ) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2) = กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (ร้อยละ) 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสทุธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลี่ย) (ร้อยละ) 

   

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (เท่า) 

   

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 

 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 

= หนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 

(เท่า) 

   

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้  = กําไรจากการดาํเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี / 

ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

(เท่า) 

   

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั  

= กําไรจากการดาํเนินงาน – สทุธิ/ (การจ่ายชําระหนีส้ิน + ดอกเบีย้จ่ายจาก

การดําเนินงานและการลงทนุ + รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สินทรัพย์+เงินปันผล

จ่าย) 

(เท่า) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล** = เงินปันผล / กําไรสทุธิ  (ร้อยละ) 

 

หมายเหต:ุ *  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (1) คิดจากกําไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

** อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดจากกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัทฯ  พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1 , 2556 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั  บริษัทฯ ฯ ขอ

รับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ 

ยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ 

บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2556  ต่อผู้สอบบญัชี และ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย 
 
ในการนี  ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย    หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรอง

ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
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ช่ือ  ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต  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   

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุาร    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ 

ลําดับที่ 1    

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 

อายุ  63 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

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

 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน)   

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จํากดั 

 ประธานประจําประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากดั 
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 นายกสมาคม สมาคมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียน, 

บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) 

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 เป็นต้น 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2544-2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั 

 ปี 2538-2540 ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2534-2537 ผู้อํานวยการสาํนักผู้ ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

 International Monetary Fund, Washington DC 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 2  

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

อายุ  56 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 54.36%  (1,208,257,500 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัด์ิ 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์หลกัในอดีต ปี 2541-2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด 

 (ปิดกิจการเม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

 ปี 2528-2536 ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 3 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเลอศักด์ิ จลุเทศ 

อายุ  59 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการผู้อํานวยการ  

 รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน 

การศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน  ที่ปรึกษา บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

 ที่ปรึกษา บริษัท สยามซิตีป้ระกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประสบการณ์หลักในอดีต ก.ค. 2551-ก.ค. 2555 ผู้อํานวยการ ธนาคารออมสนิ 

 ปี 2548-2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลกูค้าธุรกิจและปฏิบติัการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

การฝึกอบรม 

 

 

 

 

1. ปริญญาบัตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกสาร (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

    สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

2. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

3. Mini MBA รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การฝึกอบรม 4. Management Development Program for Middle Manager ของ Standard Chartered ประเทศสิงคโปร์ 

5. วฒุิบตัรโครงการพฒันาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ลําดับท่ี  4  

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 

อายุ  46 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.02% (480,100 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)                         

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

 กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม   

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

 ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการและเลขาธิการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 

กรรมการและอปุนายก สมาคมอาคารชุดไทย 

 รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเก่าเอ็มบีเอ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาํนกังานจดัการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553-2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สาํนักพฒันาธุรกิจ 

                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สาํนักปฏิบติัการ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลักในอดีต(ต่อ) ปี 2550- 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2548-2550 กรรมการ /  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                        สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2542-2545  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

                        บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

 ปี 2536-2542  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ  ,บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนักบริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 
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ลําดับท่ี 5 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 

อายุ  52 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 3.56% (79,078,600 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อํานวยการสาํนักกรรมการผู้จดัการ 

การศึกษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮ้าส์ซ่ิง จํากดั  

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากดั 

 (ปิดกิจการเม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2548) 

 ปี 2536-2546 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

 ปี 2529-2544 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นสว่นจํากดั สยามเอ็นจิเนียร่ิง 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 6 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายปิยะ ประยงค์ 

อายุ  44 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.04 % (878,600 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์  

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553 รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 รองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัปฏิบติัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

 ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี  7 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายวิสทุธ์ิ  ศรีสพุรรณ 

อายุ   65 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)   -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

การศึกษา 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 สาํหรับนกับริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัพระปกเกล้า 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน ประธานกรรมการ ศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ 

 กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5  

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2553 - 2554   ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2553   ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 - 2552   อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

 ปี 2551 - 2553   รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2551 – 2552  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 ปี 2551 – 2552  รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
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ประสบการณ์หลักในอดีต(ต่อ) ปี 2550 – 2551  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

 ปี 2550 - 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 จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2546 – 2550  อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั 

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

 ปี 2545 – 2546  ผู้อํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 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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ลําดับท่ี 8 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ 

อายุ  71 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.06% (1,300,000 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

การศึกษา ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 ปริญญาเอก (การผงัเมือง) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลยั ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการอนรัุกษ์พลงังาน / สถาบนัโซเจสต้า ประเทศอิตาล ี

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาว์เซนตรุ้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบนั Pratt นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (สถาบนัพระปกเกล้า) 

 ดษุฏีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ การจดัการมรดกสถาปัตยกรรมกบัการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์แนทชัน่แนล จํากัด 

 สมาชิกวฒุิสภา / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม  วฒุิสภา 

 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัการตัง้ถ่ินฐานและการผงัเมือง วุฒิสภา 

 กรรมการกองทนุสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

 อาจารย์พิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2511-2551   ข้าราชการตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณุ ระดบั 11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปี 2545-2551   ประธานหลกัสตูรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการ 

                        ท่องเที่ยว”  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปี 2549 -2550  ที่ปรึกษาของผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

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 / กรรมการกองทนุอนุรักษ์พลงังาน  

ปี 2530-2539   นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาเมือง 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., สถาปนิก บริษัท Ammann & Whitney Int., สถาปนิก  

                        บริษัท Intaren Co., Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Directors Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี  9 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

อายุ  51 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบนัพระปกเกล้า) 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สาํนกังานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จํากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ออดิท วนั จํากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แอสโซซิเอท วนั จํากดั 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุม่บริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น ประเทศไทย 

 ปี 2539-2542 ผู้ ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

 ปี 2535-2539 ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 
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ประสบการณ์หลักในอดีต(ต่อ) ปี 2528-2535 ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากดั 

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

 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับที่  10 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

อายุ  68 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทอ่ืนๆ) 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จฑุานาวี จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

- 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2547   กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 ปี 2544-2545   ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จํากัด, 

                          กรรมการ บริษัท ดสุติสนิธร จํากดั 

 ปี 2543-2545    กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2511-2545    ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตําแหน่งสดุท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาขน) 

 

การฝึกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 11 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายครรชิต บนุะจินดา 

อายุ  46 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) -ไม่มี- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ง  

การศึกษา ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  
ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน (บริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทอ่ืนๆ) 

 

บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู วิชัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 

  ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2550-2555 กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association ประเทศฮ่องกง 

ปี 2545-2555 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไพรเวทอิควิตี ้ประเทศไทย จํากัด (ในเครือลอมบาร์ด อินเวสเมนต์ กรุ๊ป) 

 ปี 2534-2545 ผู้อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ / หวัหน้าคณะทํางานด้านการควบรวมกิจการ  

                      บริษัท หลกัทรัพย์ เมอริล ลนิซ์ ภัทร จํากัด 

การฝึกอบรม 

 

1. Directors Certification Program - DCP 30/2003 / สมาชิกผู้ทรงคุณวฒุิอาวโุส / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

    บริษัทไทย 
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การฝึกอบรม (ต่อ) 2. Directors Accreditation Program - DAP 35/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. Audit Committee Program -ACP 14/2006 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

    บริษัทไทย 

5. Monitoring the Quality of Financial Reporting - MFR 8/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 12 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส 

อายุ  49 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 0.01 % ( 271,800 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  กรรมการผู้จัดการ กลุม่ธุรกิจต่างประเทศ 

การศึกษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน(ต่อ) 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                       ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและองค์กรนกัลงทนุสมัพนัธ์   

                                           บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2540-2545                       ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส  - สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคารฟอร์ทิส  

                                           (สาํนักงานวิเทศธนกิจ  กรุงเทพฯ) 

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับท่ี 13 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ 

อายุ   65  ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.01% (150,000 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหาร

ความเสีย่ง 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยันิวยอร์ก (New York University) 

 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั (Princeton University) 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน ไม่มี 

ประสบการณ์หลักในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2544 – 2552  บริษัท เอ ไอ จี คอนซูมเมอร์ 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 เชสแมนฮัตตนั (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 
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ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ) 

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, Thai Institute of Director (IOD) 
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ลําดับที่ 14 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายนิมิตร พลูสวัสด์ิ 

อายุ 53 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.03% (544,600 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจบ้านเด่ียว 

  
การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน - 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2533 - 2551      บริษัท ควอลตีิเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  

ปี 2528 - 2533      การประปานครหลวง 

ปี 2526 - 2528      กรมชลประทาน 

ปี 2526                 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั  

การฝึกอบรม 

 

- Executive Coaching  

- Executive Development Program (EDP) 
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ลําดับที่ 15 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายวีระศกัด์ิ แก้วหน ู

อายุ 55 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.01% (205,400 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจพิเศษ 

  
การศึกษา ปริญญาตรี  บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จํากดั 

 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จํากดั  

ประสบการณ์หลักในอดีต ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัท โตชิบา เซมิคอนดกัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล - บริษัทโครโมลอยด์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการฝ่ายโครงการพฒันาคุณภาพ - บริษัท เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 หวัหน้าหน่วยงานการผลติ - บริษัท ฟิลปิส์ เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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การฝึกอบรม Role of the Compensation Committee / สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 การพฒันาผู้บริหารระดบัสงู / ศศินทร์ 

 Mini MRE / ธรรมศาสตร์ 

 Quality College, Signetics Corporated (USA) 

 Quality Control Circle, Toshiba Semiconductor (Japan) 

 Building the Aggregate System, Microchip Technology (USA) 
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อันดับที่ 16 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นางสาวสภุรณ์   ตรีวิชยพงศ์ 

อายุ  53 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.002% (55,000 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

การศึกษา ปริญญาโท (การเงิน) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท (บญัชี)   / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี (บญัชี)   / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2554-ปัจจบุนั   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2537-2548        ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2535-2537        System Development Manager  -  American Engineering Company Limited  

 ปี 2531-2535        ผู้จัดการฝ่ายบญัชี   บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จํากดั 

 ปี 2526-2531        Senior Accountant  บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์นวธนกิจ จํากัด 

การฝึกอบรม CFO (Chief Finance Officer Certification Program) from Federation of Accounting Professions 

  Directors Certification Program from Thai Institute of Directors 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุาร    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 
 

อันดับที่ 17 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ 

อายุ   48  ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.007% (160,700 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการอาวโุสสายงานวางแผนการเงิน 

การศึกษา ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง)  / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจบัุน ไม่มี 

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2554-ปัจจบุนั ผู้อํานวยการอาวโุสสายงานวางแผนการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2552-2554      ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2549-2551      ผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2543-2549      ผู้อํานวยการฝ่ายลงทนุ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 

                            คณะอนกุรรมการการลงทนุ สมาคมประกนัชีวิตไทย 

                            คณะกรรมการสนิเช่ือที่อยู่อาศยั สมาคมสนิเช่ือที่อยู่อาศยั 

 ปี 2540-2542      รองผู้อํานวยการฝ่ายสนิเช่ือ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ภัทรธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุาร    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 
 

การฝึกอบรม 3 rd Annual Global CFO Leadership Program-June 2013, Singapore, Clariden Leadership Institute 

Financial Statement for Director - FDS 19/2013, Thai Institute of Directors 

Directors Accreditation Program- DAP 99/2012, Thai Institute of Directors 

 Corporate Credit Risk Analysis 2009, Standard & Poor's Ratings 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุาร    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 56-1 ปี 2556 
 

อันดับ 18 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเปรมศกัด์ิ  วลัลกิุล 

อายุ  49 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.00% (100 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)                         

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการตรวจฝ่ายสอบภายใน 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 

อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 - ปัจจบุนั ผู้อํานวยการตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2552     ผู้อํานวยการสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2550 - 2551     ผู้อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 - 2550     ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 - 2547     ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จํากัด 

ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากัดปี  

ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั 

การฝึกอบรม Certified Information System Audit - CISA 0126580/2001 /  ISACA 

Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ลําดับที่ 19 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายไพศาล รําพรรณ์ 

อายุ  54 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  --ไม่มี-- (ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน เลขานกุารบริษัท 

การศึกษา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เนติบณัฑิตไทย สาํนักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – 2552    เลขานกุารบริษัท /  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ปี 2548 – 2549      ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ปี 2535 – 2548      ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 

                              อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชีวิตไทย 

การฝึกอบรม Company Secretary Program – CSP 27/2008 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Effective Minute Taking – EMT 13/2009 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Board Reporting Program – BRP 3/2010 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 56-1, 2556 

 
   ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

ชื่อ บริษัทฯ บจ. เกสร กอ่สร้าง  บจ. พนาลี  ฯ บจ. พทุธชาด ฯ บจ.พฤกษา อินเตอร์ฯ บจ.พฤกษา โอเวอร์ซีส์  บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส 

  1.  ดร. พสิฐิ  ลีอ้าธรรม X - - - - - - 

2.  นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธุ์ / & // - - - X X X 

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

4.  นายอดุลย์  จนัทนจุลกะ / - - - - - - 

5. นายวีระชยั  งามดีวไิลศกัดิ์ / - - - - - - 

6. นายวสิทุธิ์  ศรีสพุรรณ / - - - - - - 

7. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต / & // - - - - - - 

8.  นายเมธา  จนัทร์แจ่มจรัส / & // - - - / / / 

9. นางรัตนา  พรมสวสัดิ์ /  / - - / / - 

10. นายปิยะ  ประยงค์ / & // / - - - - / 

11. นายเอ็ดเวร์ิด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ / & // - - - - - - 

12. นายเลอศกัดิ์ จุลเทศ / & //  - - - - - - 

13. นายครรชิต บนุะจินดา /  - - - - - - 

14. นายวีระศกัดิ ์แก้วหน ู - - - - - / / 

15. นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์ - / / / / -   / 

หมายเหต ุ:   1 ) / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร     

    2) นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา 

    3) นายครรชิต บุนะจินดา ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 เป็นต้นมา 

    4) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ลาออกจากการเป็นกรรมการ บจ. เกสร ก่อสร้าง บจ.พฤกษา อินเตอร์ฯ และบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส เมือ่วนัท่ี 7 สงิหาคม 2556   

    5) นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์ เข้าเป็นกรรมการ บจ. เกสร ก่อสร้าง บจ.พฤกษา อินเตอร์ฯ และบจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วสิ ตัง้แต่วันท่ี  7 สงิหาคม 2556  เป็นต้นมา 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน      บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 56-1,2556 

 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล  นายเปรมศกัด์ิ  วลัลกิุล 

อายุ  49 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุ้น (%)  0.00% (100 หุ้น ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2556)                         

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการตรวจสอบภายใน 

การศึกษา ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 

อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2552 - ปัจจบุนั ผู้อํานวยการตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2551 - 2552     ผู้อํานวยการสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2550 - 2551     ผู้อํานวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547 - 2550     ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2546 - 2547     ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จํากัด 

ปี 2542 - 2545     ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จํากัด 

ปี 2539 - 2542     ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากดั 

การฝึกอบรม Certified Information System Audit - CISA 0126580/2001 /  ISACA 

Director Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  4 ท่าน ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2556 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3 / 2556 มีมติ

แต่งตัง้นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ปัจจุบัน คณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบด้วย นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  

ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ, นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้ บริหารอันจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ตลอดจนดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า 

คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน       

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 13 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร  ผู้ตรวจสอบ  

ภายใน และผู้สอบบญัชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ สรุปสาระสาํคัญ

ได้ดงันี ้

 

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจําปี 2556 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุติั โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในเร่ืองความถกูต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการ

เปิดเผยข้อมูล รวมถงึการร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกนัอย่างเป็นอิสระถงึประเด็น

สาํคัญๆในการจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณาข้อเสนอ 

แนะของผู้สอบบัญชี เพื่อปรับปรุงจดุอ่อนของระบบการควบคมุภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจําปี 2556  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีการควบคุมที่

เพียงพอให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทถกูต้องตามมาตรฐานการ

บญัชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

 

2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ

เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในระหว่างปีโดยบรรจุเป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการ

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด  และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักลา่วที่มีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติ

ของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
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3.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้  

บริษัทดําเนินการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

อื่นที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดเป็นประเด็นหลัก

ประเด็นหนึง่ที่ต้องตรวจสอบ อีกทัง้ยังมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมายของบริษัทเป็นประจํา 

ทกุไตรมาส  

 จากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้บริโภคซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอข้อมูลโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึน้จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ทําให้เช่ือว่า บริษัทมีเจตนาที่จะละเว้นไม่

ปฏิบติัตาม และ/หรือ มีการดําเนินการใดๆ ที่ขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายที่มีสาระสําคญั 

 

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่

ได้รับการอนมุติั และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ซึง่บริษัทได้ว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในสาํหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ตรวจสอบ

ระบบงานที่สาํคญัของบริษัทเพิ่มเติมจากการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

 ผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่ เป็นสาระสําคัญ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการดแูลเก่ียวกบัความเสีย่งที่เหมาะสมเพียงพอ 

 

5.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกํากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งครอบคลมุถึงภารกิจหลกั ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากําลงั โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2556 ที่

จดัทําขึน้ตามผลการประเมินความเสีย่งในหน่วยงานของบริษัท การกําหนดแผนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ และการ

พฒันาความรู้ ทกัษะ และความชํานาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารและ

หน่วยงานผู้ รับการตรวจสอบทุกระดบั  

  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

 

6.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจําทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่าย

จดัการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการ

ประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
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7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและ

เสนอแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติัเก่ียวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดํารงตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม องค์ประกอบ และการรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลที่ดีของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุและพระราชบญัญัติฉบบัที่เก่ียวข้อง  

 

8.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจําปี 2557   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ 

ผู้สอบบญัชี รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

และจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ประจําปี 2557 ต่อไปอีกวาระหนึง่  

 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูลทัง้จาก

ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียมกนั 

 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทมี

ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้ให้ความสาํคญัเป็นอย่างสงูต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่รัดกุมเหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใสและเช่ือถือได้ 

รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2557 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 มกราคม 2557 

 
เอกสารแนบ 4  หน้า 201 
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