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บริิษััท	 บิลท์	แลนด์์	จำำ�กััด์	 (มห�ชน)	“บริิษััท”	 จัำด์ตัั้�งขึ้้�นเม่�อวัันท่�	12	 ม่น�คม	2552	ด์ำ�เนินธุุริกิัจำพััฒน�อสัังห�ริิมทรัิพัย์์	 ม่ทุนจำด์ทะเบ่ย์น 

20	 ล้�นบ�ท	และได้์เพัิ�มทุนจำด์ทะเบ่ย์นเป็็น	40	 ล้�นบ�ท	ในป็ีเด่์ย์วักััน	และเม่�อวัันท่�	11	 ม่น�คม	2554	ได้์ม่กั�ริเพิั�มทุนจำด์ทะเบ่ย์นอ่กั	60	 ล้�นบ�ท 

เป็็น	100	 ล้�นบ�ท	 ต่ั้อม�เม่�อวัันท่�	11	มกัริ�คม	2555	ได้์ม่กั�ริเพิั�มทุนจำด์ทะเบ่ย์นอ่กั	100	 ล้�นบ�ท	 เป็็น	200	 ล้�นบ�ท	และ	 ในปี็	2556	บริิษััทฯ 

ได้์แป็ริสัภ�พัเป็็นบริษัิัท	(มห�ชน)		และเพัิ�มทุนจำด์ทะเบย่์นอ่กั	100	ล้�นบ�ท	ริวัมเป็็น	300	ล้�นบ�ท	เม่�อวัันท่�	21	มิถุนุ�ย์น	2556	เพ่ั�อขึ้ย์�ย์กั�ริลงทนุ	และ

เตั้ริ่ย์มควั�มพัริ้อมกั�รินำ�บริิษััทเขึ้้�จำด์ทะเบ่ย์นต่ั้อตั้ล�ด์หลักัทริัพัย์์แห่งป็ริะเทศไทย์	จำนเม่�อ	31	พัฤษัภ�คม	2560	ได้์ม่กั�ริเป็ล่�ย์นแป็ลงโคริงสัริ้�งผู้้้ถุ่อหุ้น 

โด์ย์ม่กัลุ่มคุณชัย์รัิตั้น์	ธุริริมพั่ริ	เขึ้้�ถุ่อหุ้นใหญ่่แทน	และได้์ด์ำ�เนินธุุริกิัจำพัร้ิอมป็รัิบโคริงสัร้ิ�งองค์กัริ	เพั่�อด์ำ�เนินโคริงกั�ริต่ั้อ	พัร้ิอมริองรัิบกั�ริขึ้ย์�ย์ธุุริกิัจำ 

ในอน�คตั้	

	 ปั็จำจุำบัน	บริิษััทฯ	พััฒน�โคริงกั�ริท่�อย้์่อ�ศัย์	และพั�ณิชย์กัริริม	ภ�ย์ใต้ั้โคริงกั�ริ	TEMPO,	LESTO	และ	RITMO	โด์ย์แบ่งตั้�มกัลุ่มล้กัค้� 

และทำ�เลดั์งน่�

 01 ข้อมูลบริษัท

ราคา 1 - 2 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้าน อาคารพาณิชย์

ราคา 2 - 5 ล้านบาท

ราคา 5 - 8 ล้านบาท

Avenue

Distric

บริษัิัทฯ	ม่โคริงกั�ริท่�อย้์อ่�ศัย์	พัฒัน�	และโอนให้ลก้ัค้�ทั�งหมด์แล้วั	7	โคริงกั�ริ	ได้์แก่ั	

•	 THE	TEMPO	RUAMRUDEE	 •	 THE	TEMPO	PHAHOLYOTHIN

•	 THE	TEMPO	RATCHADA	 •	 TEMPO	TOWN	RATTANATHIBET-SAIMA

•	 TEMPO	M	TIWANON	 •	 TEMPO	ONE	RAMKHAMGEANG-RAMA	9

•	 TEMPO	GRAND	SATHON-WUTTHAKAT

ริวัมม้ลค่�ริวัม	4,270	ล้�นบ�ท	ปั็จำจุำบนัม่โคริงกั�ริก่ัอสัริ�้งเสัริจ็ำ	และอย้์ร่ิะหว่ั�งกั�ริโอนให้ล้กัค้�อย้์	่2	โคริงกั�ริ	ค่อ	

•	 TEMPO	QUAD	SAPHANMAI •	 LESTO	CONDO	SUKHUMVIT	113	-	SAMRONG	STATION

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยแสดงตามแผนผังดังนี้

	 	 ม้ลค่�ริวัม	1,300	ล้�นบ�ท	โคริงกั�ริท่�อย้์ใ่นริะหว่ั�งกั�ริพัฒัน�	และทย์อย์ริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์	4	โคริงกั�ริ						

	 	 •	 THE	RITMO	CHAIYAPRUK-WONGWAEN	 	 	 •	 THE	RITMO	SQUARE

	 	 •	 TEMPO	PHAYA	PHAHOLYOTHIN	-	JATUJAK	 	 	 •	 TEMPO	TOWN	DON	MUEANG	-	THUPATEMI

	 	 ม้ลค่�โคริงกั�ริริวัม	2,480	ล้�นบ�ท	และม่ท่�ดิ์นริอกั�ริพัฒัน�อ่กั	3	โคริงกั�ริ	

	 	 o	 ท่�ดิ์น	ไทริน้อย์-ล�ด์บัวัหลวัง

	 	 o	 ท่�ดิ์น	ลำ�ลก้ักั�	5

	 	 o	 ท่�ดิ์น	แจ้ำงวััฒนะ	35

	 	 ม้ลค่�ป็ริะม�ณ	500	ล้�นบ�ท

	 	 นอกัจำ�กัน่�	บริษัิัท	บิลท์	แลนด์์	จำำ�กััด์	(มห�ชน)	ได้์ม่กั�ริจัำด์ตัั้�ง		บริษัิัทย์อ่ย์ข้ึ้�นม�	2	บริษัิัท		ได้์แก่ั	

	 	 	 1.	 บริษัิัท	บลิท์	ฮ�ริท์	จำำ�กััด์	เพั่�อด์ำ�เนินธุุริกิัจำบริหิ�ริอ�ค�รินิติั้บุคคล	และตัั้วัแทนน�ย์หน้�อสัังห�ริมิทริพััย์์

	 	 	 	 โด์ย์ม่ทนุจำด์ทะเบย่์น	1	ล้�นบ�ท	

	 	 	 2.	 บริษัิัท	บลิท์	แลนด์์	ด่์เวัลลอป็เม้นท์	จำำ�กััด์	เพั่�อด์ำ�เนินพัฒัน�ธุุริกิัจำอสัังห�ริมิทริพััย์์ทกุัร้ิป็แบบ

	 	 	 	 โด์ย์ม่ทนุจำด์ทะเบย่์น	10	ล้�นบ�ท

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
 

01 02

เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์ - วงแหวน เฟส 2 ริทโม สแควร์

THE RITMO CHAIYAPRUEK - WONGWAEN
WHERE THE LIFE BEGIN

ท�วัน์โฮม	ชดิ์ธุริริมช�ติั้	ด่์ไซน์ใหม	่ออกัแบบหน้�ต่ั้�งบ�นใหญ่	่
ให้คณุเปิ็ด์ริบัธุริริมช�ติั้	ทั�งหน้�บ�้น	และหลังบ�้น	พัริอ้มฟังัก์ัชั�นคริบครินั

สัวันพักััผู้อ่นขึ้น�ด์ใหญ่ก่ัว่ั�	600	ตั้ริ.วั.	สัไตั้ล์	Modern	Tropical
หล�กัหล�ย์กิัจำกัริริมถุ้ง	4	โซนอ�ทิ	Welcome	Zone,	Multi-Purpose	Zone,	Play	

Zone,	Private	Zone,	Clubhouse,	Fitness,	Jogging	Track	ริอบสัวันย์�วัถุ้ง	400	เมตั้ริ	

และ	Security	Center	ท่�ได้์ม�ตั้ริฐ�น	24	ชม.

รายละเอียีดโครงการ
ท�วัน์เฮ้�ส์ั	2	ชั�น	131	ย้์นิตั้	เฟัสัท่�	2

เปิดิโครงการ
ปี็	2562

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วับ�งสัว่ัน

RITMO SQUARE
ริองริบัทกุัไลฟัส์ัไตั้ล์ด้์วัย์กั�ริออกัแบบท่�ผู้สัมผู้สั�นควั�มทันสัมัย์
เริย่์บง่�ย์	และม่สัไตั้ล์	เน้นกั�ริป็ริบัพั่�นท่�	ให้อ�กั�ศถุ่�ย์เทสัะด์วักั
โป็ริง่	โล่ง	สับ�ย์	พัริอ้มฟังัก์ัชั�นกั�ริใชง้�นท่�ต่ั้อเน่�อง	และลงตัั้วั

โด์ด์เด่์นด้์วัย์	Facade	Design	อ�ค�ริท่�แตั้กัต่ั้�งกััน
เหม�ะสัำ�หริบัป็ริะกัอบธุุริกิัจำ	และอย้์อ่�ศัย์

รายละเอียีดโครงการ
อ�ค�ริพั�ณชิย์์	3	ชั�นคริ้�ง	จำำ�นวัน	7	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2561

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วับ�งสัว่ัน

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
 

03 04

เลสโต คอนโด สุขุมวิท 113 - สถานีสำาโรง เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์ - วงแหวน เฟส 1

LESTO CONDO SUKHUMVIT  - SAMRONG STATION
FEEL...THE RHYTHM OF NATURE

ได้์ริบักั�ริออกัแบบอย์�่งพัถ่ิุพัถัิุน	โด์ย์เน้นควั�มต่ั้อเน่�อง
สัอด์คล้องกัับธุริริมช�ติั้	ด้์วัย์สัวันสัว่ันกัล�งกัว่ั�	3,000	ตั้�ริ�งเมตั้ริ

ทอด์ตัั้วัย์�วัตั้ลอด์แนวัอ�ค�ริ	ให้ทกุัย้์นิตั้ใกัล้ชดิ์ธุริริมช�ติั้
สัมัผัู้สัควั�มริม่ริ่�น	เปิ็ด์ริบัอ�กั�ศบริสิัทุธุิ�ในทกุัๆ	วััน

รายละเอียีดโครงการ
อ�ค�ริพักััอ�ศัย์	8	ชั�น	4	อ�ค�ริ	และอ�ค�ริสันัทน�กั�ริ	3	ชั�น	1	อ�ค�ริ

จำำ�นวัน	786	ย้์นิตั้	(เฉพั�ะห้องชุด์พักััอ�ศัย์)	และห้องชุด์เพั่�อกั�ริพั�ณิชย์	์5	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2559

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วับ�งสัว่ัน

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
400	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	BTS	สัำ�โริง

THE RITMO CHAIYAPRUEK - WONGWAEN
WHERE THE LIFE BEGIN

ท�วัน์โฮม	ชดิ์ธุริริมช�ติั้	ด่์ไซน์ใหม่	ออกัแบบหน้�ต่ั้�งบ�นใหญ่	่
ให้คณุเปิ็ด์ริบัธุริริมช�ติั้	ทั�งหน้�บ�้น	และหลังบ�้น	พัริอ้มฟังัก์ัชั�นคริบครินั

สัวันพักััผู่้อนขึ้น�ด์ใหญ่ก่ัว่ั�	600	ตั้ริ.วั.	สัไตั้ล์	Modern	Tropical
หล�กัหล�ย์กิัจำกัริริมถุ้ง	4	โซนอ�ทิ	Welcome	Zone,	Multi-Purpose	Zone,	Play	

Zone,	Private	Zone,	Clubhouse,	Fitness,	Jogging	Track	ริอบสัวันย์�วัถุ้ง	400	เมตั้ริ	

และ	Security	Center	ท่�ได้์ม�ตั้ริฐ�น	24	ชม.

รายละเอียีดโครงการ
ท�วัน์เฮ้�สั	์2	ชั�น	60	ย้์นิตั้	เฟัสัท่�	1

เปิดิโครงการ
ปี็	2558

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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05 06

เทมโป ควอด สะพานใหม่ เทมโป วัน รามคำาแหง - พระราม 9

TEMPO QUAD SAPHANMAI
THE SIMPLICITY IN ORIENTAL STYLE

เป็็นคอนโด์	Low	Rise	บนถุนนเทพัริกััษ์ั	ลักัษัณะกั�ริวั�ง
ตัั้วัต้ั้กัจำะเป็็นร้ิป็ตัั้วั	U	ซ้�งม่กั�ริเว้ันชอ่งให้ม่แสังสัว่ั�งเขึ้�้ด้์�นในได้์ด่์
ริวัมทั�งม่ริะย์ะห�่งริะหว่ั�งปี็กัอ�ค�ริแต่ั้ละขึ้�้งทำ�ให้ภ�ย์ในไมท้่บตัั้น
และชอ่งว่ั�งน่�ก็ัทำ�เป็็นพั่�นท่�สัว่ันกัล�งอย์�่ง	Court	ป็ลก้ัต้ั้นไม้ใหญ่	่

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์สัง้	8	ชั�น	ชั�นใต้ั้ดิ์น	1	ชั�น

จำำ�นวัน	153	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2558

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วับ�งสัว่ัน

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
250	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	ฺBTS	สั�ย์หยุ์ด์

TEMPO ONE RAMKHAMHAENG - RAMA 9
EXPERIENCE THE UNIQUE MODERN ENGLISH ART OF LIVING
หน้�งเด่์ย์วั	กัับชวิ่ัตั้ใกัล้ธุริริมช�ติั้	หล่กัหน่ควั�มวุ่ันวั�ย์ขึ้องสังัคมเม่อง
ส้ัวิ่ัถุ่ชวิ่ัตั้ท่�สังบเง่ย์บลงตัั้วั	TEMPO	ONE	คอนโด์	Low-Rise	8	ชั�น
แริงบนัด์�ลใจำ	จำ�กัสัถุ�ปั็ตั้ย์กัริริมยุ์โริป็	และวิัถุ่ชวิ่ัตั้ท่�เริย่์บหร้ิ

รัิงสัริริค์สัังคมคุณภ�พั	ท่�ตั้อบสันองทกุัชวิ่ัตั้เม่อง
ท่�มกัล�งบริริย์�กั�ศริม่ริ่�นขึ้องเง�ไม้ใหญ่่

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์ส้ัง	8	ชั�น	ชั�นใต้ั้ดิ์น	1	ชั�น

จำำ�นวัน	142	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2557

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
300	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	MRT	ริ�มคำ�แหง	12

โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
 บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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07 08

เทมโป แกรนด์ สาทร - วุฒากาศ เทมโป ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - ไทรม้า

TEMPO GRAND SATHON - WUTTHAKAT
THE NEW HEIGHT @ BTS WUTTHAKAT

เพัย่์ง	30	ก้ั�วั	จำ�กั	BTS	สัถุ�น่วุัฒ�กั�ศ
นอกัจำ�กัน่�ย์งัใสัใ่จำในทุกัริ�ย์ละเอ่ย์ด์ในกั�ริออกัแบบ

พั่�นท่�สัว่ันกัล�งออกัแบบภ�ย์ใต้ั้แนวัคิด์	Build	Vibrant	Common	Space
เพั่�อสัริ�้งสัริริค์พั่�นท่�สัว่ันกัล�ง	ให้ใชง้�นได้์จำริงิ
และริองริบัทุกักิัจำกัริริมขึ้อง	ไลฟัส์ัไตั้ล์คนเม่อง

รายละเอียีดโครงการ
อ�ค�ริชุด์พักััอ�ศัย์	1	อ�ค�ริ	แบง่เป็็น	อ�ค�ริ	A	สัง้	24	ชั�น	อ�ค�ริ	B	สัง้	32	ชั�น

อ�ค�ริชุด์เพั่�อกั�ริพั�ณิชย์	์2	ชั�น	1	อ�ค�ริ	จำำ�นวัน	1,004	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
กัันย์�ย์น	2557

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
30	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	BTS	วุัฒ�กั�ศ

TEMPO TOWN RATTANATHIBEJ - SAIMA
สัังคมคณุภ�พัขึ้องคนเม่องเริิ�มต้ั้นเพัย่์ง	36	คริอบคริวัั

รายละเอียีดโครงการ
ท�วัน์เฮ้�สั	์3	ชั�น	จำำ�นวัน	29	ย้์นิตั้

และอ�ค�ริพั�ณชิย์	์3	ชั�นคริ้�ง	จำำ�นวัน	7	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2555

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
สัถุ�น่	MRT	ไทริม้�	และท่�อิฐ

โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
 บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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เทมโป เอ็ม ติวานนท์ เดอะ เทมโป รัชดา

TEMPO M TIWANON
สัถุ�ปั็ตั้ย์กัริริมเพั่�ออย้์อ่�ศัย์ผู้สั�นจิำนตั้น�กั�ริเลิศลำ�
จำ�กัธุริริมช�ติั้กัับฟังัก์ัชั�นกั�ริออกัแบบอย์�่งลงตัั้วั

เพั่�อกั�ริใชช้วิ่ัตั้อย์�่งสัมบ้ริณ์แบบ	บนทำ�เลอภิสัทิธุิ�ใจำกัล�งเม่อง

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์สัง้	8	ชั�น	จำำ�นวัน	166	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2554

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
100	เมตั้ริ	จำ�กัสัถุ�น่	MRT	กัริะทริวังสั�ธุ�ริณสัขุึ้

THE TEMPO RATCHADA
ป็ริะโย์ชน์ใชส้ัอย์ท่�สันองตั้อบไลฟัส์ัไตั้ล์อย์�่งลงตัั้วั

โถุงต้ั้อนริบัด่์ไซน์หร้ิสัไตั้ล์	Loft,	สัริะว่ั�ย์นำ�,	ห้องออกักัำ�ลังกั�ย์
และอุ่นใจำตั้ลอด์	24	ชม.	ด้์วัย์ริะบบริกััษั�ควั�มป็ลอด์ภัย์

แบบ	CCTV	และ	Access	Card	สัำ�หริบัเข้ึ้�ออกัภ�ย์ในโคริงกั�ริ

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์ส้ัง	7	ชั�น	ชั�นใต้ั้ดิ์น	1	ชั�น	จำำ�นวัน	109	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2554

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
250	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	MRT	ห้วัย์ขึ้วั�ง

โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
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เดอะ เทมโป พหลโยธิน เดอะ เทมโป ร่วมฤดี

THE TEMPO PHAHOLYOTHIN
ออกัแบบอย์�่งลงตัั้วัท่�คำ�น้งควั�มสัวัย์ง�มควั�มทันสัมัย์
ในร้ิป็แบบขึ้องสัถุ�ปั็ตั้ย์กัริริมท่�แตั้กัต่ั้�งจำ�กัร้ิป็แบบเดิ์ม

กั�ริออกัแบบห้องพักััได้์คำ�น้งถุ้งป็ริะโย์ชน์ใชส้ัอย์	และควั�มลงตัั้วั
ท่�ผู้นวักัควั�มสัวัย์ง�มเป็็นอย์�่งด่์	บนทำ�เลท่�ตัั้�งบริเิวัณซอย์พัหลโย์ธุนิ	2

บริษัิัทเช่�อว่ั�ควั�มสัะด์วักัสับ�ย์ในกั�ริเดิ์นท�งภ�ย์ใต้ั้
สัถุ�นท่�พักััท่�ถุ้กัออกัแบบเป็็นอย์�่งด่์

จำะทำ�ให้กั�ริใช้ขึ้วิ่ัตั้ในเม่องเป็็นเริ่�องง่�ย์	และม่คณุภ�พัท่�ด่์ขึ้้�น

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์สัง้	8	ชั�น	
ชั�นใต้ั้ดิ์น	1	ชั�น	จำำ�นวัน	79	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ปี็	2553

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
590	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	BTS	สัน�มเป้็�	และอ�ริย่์์

THE TEMPO RUAMRUDEE
THE RHYTHM OF TRANQUILITY BEGIN HERE

คอนโด์คณุภ�พัใจำกัล�งเม่องท่�ม่กั�ริออกัแบบอย์�่งลงตัั้วั
โด์ย์คำ�น้งถุ้งควั�มสัวัย์ง�มทันสัมัย์ในร้ิป็แบบขึ้องสัถุ�ปั็ตั้ย์กัริริม

ท่�แตั้กัต่ั้�งจำ�กัร้ิป็แบบเดิ์ม
ใกัล้ริถุไฟัฟ้ั�	BTS	สัถุ�น่เพัลินจิำตั้	และท�งด่์วันบ�งน�-ตั้ริ�ด์

พัริอ้มใกัล้สัถุ�นท่�สัำ�คัญ่	และห้�งสัริริพัสิันค้�

รายละเอียีดโครงการ
เป็็นอ�ค�ริพักััอ�ศัย์ส้ัง	8	ชั�น
ชั�นใต้ั้ดิ์น	1	ชั�น	จำำ�นวัน	78	ย้์นิตั้

เปิดิโครงการ
ตั้ลุ�คม	2552	

โอนกัริริมสัทิธุิ�	และริบัร้ิร้ิ�ย์ได้์แล้วัทั�งโคริงกั�ริ

ระยะทางจากสถานีรีถไฟฟา้
700	เมตั้ริ	จำ�กั	สัถุ�น่	BTS	เพัลินจิำตั้

โครงการในปัจัจุบัน และโครงการท่�ผ่่านมา
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 02  สรุปผลประกอบการ
และภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562

	 ปััจจุบัันบัริิษััทฯ	มีีโคริงการิที�อยู่่�ริะหว่�างการิพััฒนา	4	โคริงการิ 

เป็ันโคริงการิที�อยู่่�อาศััยู่จัดสริริ	2	 โคริงการิ	อาคาริพัาณิิชย์ู่	1	 โคริงการิ 

และอาคาริชุด	2	โคริงการิ	โดยู่เป็ันโคริงการิที�สริ้างเสริ็จริอขายู่	และโอน

จำานว่น	531	ล้านบัาท	เป็ันงานริะหว่�างก�อสริ้างจำานว่น	441	ล้านบัาท	และ

ที�ดินริอการิพัฒันา	3	แปัลง	ม่ีลค�า	302	ล้านบัาท	

	 ผลการิดำาเนินงานของบัริษัิัทฯ	ปีั	2562	บัริษัิัทฯ	ต้้องตั้�งริบััปััจจัยู่ลบั

ภายู่นอกปัริะเทศั	การิเกิดสงคริามีการิค้าจีนและสหริฐัอเมีริกิา	เศัริษัฐกิจโลก

เกิดการิชะลอตั้ว่	และการิแข็งค�าของค�าเงินบัาท	ส�ว่นปััจจัยู่ลบัภายู่ในปัริะเทศั

	ไมี�ว่�าจะเป็ันปััญหาหนี�สินครัิว่เริือนปัรัิบัตั้ว่ส่ง	มีาต้ริการิ	LTV	ของธนาคาริ

แห�งปัริะเทศัไทยู่	 เศัริษัฐกิจในปัริะเทศัที�ชะลอตั้ว่	และปััญหาเกิดภาว่ะ 

Over	Supply	ในต้ลาดคอนโดมิีเนียู่มี	การิขาดคว่ามีเชื�อมัี�นต้�อริายู่ได้	และ 

การิใช้จ�ายู่ในอนาคต้ของผ้่บัริิโภคการิหดตั้ว่ของกำาลังซื้ื� อของผ้่บัริิโภค

แม้ีว่�าริัฐบัาลจะมีีการิออกมีาต้ริการิกริะตุ้้นอสังหาฯออกมีาแล้ว่ถึึง	2	คริั�ง 

เพัื�อเพัิ�มีกำาลังซืื้�อ	และกริะตุ้้นการิตั้ดสินใจซื้ื�อของผ้่บัริโิภคในช�ว่งปัลายู่ปีั	62	

แต้�อุปัสริริคสำาคัญของต้ลาดคือ	การิเข้มีงว่ดการิปัล�อยู่ก่้ของสถึาบัันการิเงิน 

ซื้ึ�งส�งผลใหยู้่อดปัฏิิเสธสนิเชื�อยู่งัอยู่่�ริะดับัสง่	ทำาใหผ้่้ปัริะกอบัการิต้้องปัริบััตั้ว่

หันไปัทำาต้ลาดเจาะกลุ�มีล่กค้าชาว่ต้�างชาติ้มีากขึ�น	หลังจากที�ต้ลาดคอนโดฯ	

ได้ริบััคว่ามีนยิู่มีจากกลุ�มีลก่ค้าต้�างชาติ้ที�นิยู่มีเขา้มีาท�องเที�ยู่ว่ในปัริะเทศัไทยู่	

ริว่มีถึึงกลุ�มีนักลงทนุชาว่ไทยู่	และต้�างชาติ้ที�นิยู่มีซื้ื�อหอ้งชุดเพืั�อปัล�อยู่เช�า	และ

ทำากำาไริริะยู่ะยู่าว่	โดยู่เฉพัาะกลุ�มีลก่จีน	ไต้้หวั่น	ฮ่�องกง	ซื้ึ�งกลายู่เป็ันคว่ามีหวั่ง

ในการิริะบัายู่ออกสต๊้อกห้องชุดในมืีอผ้่ปัริะกอบัการิในต้ลาดแต้�ปััญหา	และ

ผลกริะทบัจากสงคริามีการิค้าจีนสหริฐัฯ	ได้กลายู่มีาเป็ันอุปัสริริคสำาคัญของ

กลุ�มีล่กค้าจีน	ซื้ึ�งเป็ันล่กค้ากลุ�มีใหญ�ที�สุดทำาให้กลุ�มีนักลงทุน	และผ้่ซื้ื�อห้อง

ชุดเพืั�อใช้เป็ันที�พัักอาศััยู่ชาว่จีนทยู่อยู่ลดจำานว่นลง	ขณิะเดียู่ว่กันล่กค้าจีน 

บัางส�ว่นที�มีีการิจองซื้ื�อห้องชุดในช�ว่ง	1-2	ปัี	ก�อนหน้านี�	 เริิ�มีมีีการิทิ�งดาว่น์ 

ไมี�รัิบัโอนห้องชุด	ปัริะกอบัสถึานการิณิ์การิแข็งค�าของเงินบัาทยู่ังส�งผล 

ให้ล่กค้าต้�างชาติ้	ซื้ึ�งซืื้�อเพัื�อลงทนุยู่งัมีีการิชะลอตั้ว่ออกไปั	เพัริาะการิแขง็ค�า

	 ผลปัริะกอบัการิปัี	2562	บัริิษััทฯ	มีียู่อดริายู่ได้ริว่มี	284	ล้านบัาท	ริายู่ได้จากการิขายู่อสังหาริิมีทริัพัย์ู่ของ	บัริิษััท	บัิลท์	แลนด์	จำากัด	(มีหาชน) 

อยู่่�ที�	276	ล้านบัาท	และมีีกำาไริสทุธสิำาหริบััปีั	4	ล้านบัาท	โดยู่ผลการิดำาเนินงานริว่มีของ	บัริษัิัทฯ	เมืี�อริว่มีกับั	บัริษัิัทในเคริอื	ซื้ึ�งอยู่่�ริะหว่�างพัฒันาโคริงการิใหมี�	

ซื้ึ�งคาดว่�าจะทยู่อยู่ริบััร่ิร้ิายู่ได้ในปีั	2563	เป็ันต้้นไปั	ส�งผลใหบ้ัริษัิัทฯ	มีียู่อดขาดทนุสทุธ	ิ0.59	ล้านบัาทในปันีี�		โดยู่ในปันีี�เปัน็อีกปัทีี�อุต้สาหกริริมีอสงัหาริมิีทริพััยู่์

เกิดสภาว่ะชะลอต้�อเนื�องจากปีัที�แล้ว่	นอกจากภาพัริว่มีเศัริษัฐกิจโลกที�มีีปััจจัยู่ลบัต้�อเนื�องอีกทั�งมีาต้ริการิต้�างๆ	ของธนาคาริแห�งปัริะเทศัไทยู่ที�ออกมีา 

ริะหว่�างปัี	 เพัื�อการิคว่บัคุมีการิปัล�อยู่สินเชื�อสำาหริับัอสังหาริิมีทริัพัยู่์	ในสภาว่ะที�อสังหาริิมีทริัพัยู่์ชะลอตั้ว่ในปัีนี�	นอกเหนือจากการิพััฒนาอสังหาริิมีทริัพัยู่ ์

เพัื�อขายู่แล้ว่	บัริษัิัทฯ	เริิ�มีมีีการิลงทุนในอสงัหาริมิีทริพััยู่เ์พัื�อการิลงทนุ	(พัฒันาอสงัหาริมิีทริพััย์ู่เพัื�อเช�า)	เพัื�อสริา้งธุริกิจใหมี�ที�มีีริายู่ได้สมีำาเสมีอ	โดยู่จะมีีการิ

ลงทุนเพัิ�มีเติ้มีในปัี	2563	และคาดว่�าจะเริิ�มีริับัร่ิ้ริายู่ได้จากโคริงการิอสังหาริิมีทริัพัยู่์เพัื�อการิลงทุน	ตั้�งแต้�ปีั	2564	เป็ันต้้นไปั	โดยู่บัริิษััทฯ	ตั้�งเปั้าริายู่ได้ใน 

ส�ว่นนี�ที�สดัส�ว่น	15%	-	25%	ใน	3	ปีัขา้งหน้า	เพัื�อริกัษัาสมีดลุของริายู่ได้ให้บัริษัิัทฯ
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ของเงินบัาททำาให้ต้้องใช้เงินมีากขึ�นในการิซืื้�อห้องชุดในปัริะเทศัไทยู่	การิปัรัิบั

ตั้ว่ของริาคาที�ดินที�สง่ขึ�นอยู่�างริว่ดเริว็่เปัน็อีกปััจจัยู่หนึ�งที�ส�งผลต้�อการิพัฒันา

โคริงการิจนมีีผลต้�อริาคาขายู่ที�อยู่่�ใหมี�	

	 สำาหริับัภาพัริว่มีในปัี	2562	ทั�งปีั	สถึานการิณิ์ต้ลาดที�อยู่่�อาศััยู่ 

ในด้านอุปัสงค์มีีการิปัริบััตั้ว่เพัิ�มีขึ�นของการิโอนกริริมีสทิธิ�ที�อยู่่�อาศััยู่	เนื�องจาก

ในริะหว่�างปีัริัฐบัาลและกริะทริว่งการิคลัง	ได้ให้คว่ามีสำาคัญกับัผลกริะทบั 

ของการิคว่บัคุมี	LTV	และได้ทยู่อยู่ออกมีาต้ริการิมีากริะตุ้้นอสังหาริิมีทริัพัย์ู่ 

ถึึง	3	มีาต้ริการิด้ว่ยู่กัน	มีาต้ริการิแริกให้ผ้่ที�ซื้ื�อที�อยู่่�อาศััยู่หลังแริกม่ีลค�าไมี�เกิน	 

5	 ล้านบัาท	มีาลดหยู่�อนภาษีัได้ไมี�เกิน	200,000	บัาท	มีาต้ริการิที�สอง 

ลดค�าธริริมีเนียู่มีการิโอนกริริมีสิทธิ�และค�าจดจำานองเหลือ	ริ้อยู่ละ	0.01 

สำาหริบััที�อยู่่�อาศััยู่ริาคาไมี�เกิน	1	ล้านบัาท	และมีาต้ริการิที�สามีลดค�าธริริมีเนียู่มี 

การิโอนกริริมีสิทธิ�	และค�าจดจำานองเหลือริ้อยู่ละ	0.01	สำาหริับัที�อยู่่�อาศััยู่

ริาคาไมี�เกิน	3	ล้านบัาทที�ซื้ื�อจากผ้่ปัริะกอบัการิ	โดยู่มีาต้ริการิดังกล�าว่ได้สริา้ง 

ผลกริะทบัเชิงบัว่ก	โดยู่ทำาให้ยู่อดโอนกริริมีสิทธิ�ที�อยู่่�อาศััยู่ปัรัิบัตั้ว่เพัิ�มีขึ�น

เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2561	และส�งผลให้ยู่อดการิปัล�อยู่สินเชื�อของสถึาบัันการิเงิน

ถึึงแม้ีจะปัรัิบัตั้ว่ลดลงเมืี�อเทียู่บักับัปีั	2561	แต้�ก็เป็ันการิปัรัิบัตั้ว่ลดลงที�ดีกว่�า

ไมี�มีีมีาต้ริการิของริฐัเขา้มีา	สนับัสนุนโดยู่มีีม่ีลค�าการิปัล�อยู่สนิเชื�อ	640,259	

ล้านบัาท	ซื้ึ�งก็ยู่ังส่งกว่�าค�าเฉลี�ยู่	5	 ปีั	 ที�	628,200	 ล้านบัาท	ส�ว่นอุปัทาน 

ปัริับัตั้ว่ลดลงของโคริงการิที�อยู่่�อาศััยู่เปิัดขายู่ใหมี�	และที�อยู่่�อาศััยู่สริ้างเสริ็จ 

จดทะเบีัยู่นเมืี�อเทียู่บักับัปีั	2561	เนื�องจากผ้่ปัริะกอบัการิได้มีีการิปัรัิบัตั้ว่ให้

เขา้กับัภาว่ะเศัริษัฐกิจไทยู่ที�มีีการิชะลอตั้ว่	โดยู่เริ�งขายู่อุปัทานเก�าให้หมีดไปั

ก�อนที�จะเริิ�มีลงทุนในโคริงการิใหมี�	สำาหริับัแนว่โน้มีในปีั	2563	ศ่ันยู่์ข้อม่ีล

อสงัหาริมิีทริพััยู่ค์าดว่�า	ผลจากปััจจัยู่บัว่กของอัต้ริาดอกเบัี�ยู่ขาลง	มีาต้ริการิ

กริะตุ้้นอสังหาริิมีทรัิพัยู่์ของรัิฐบัาล	การิผ�อนปัริน	LTV	ของธนาคาริแห�ง

ปัริะเทศัไทยู่	(ธปัท.)	แต้�มีีปััจจัยู่ลบัของการิชะลอตั้ว่ของเศัริษัฐกิจ	อาจส�ง 

ผลให้มีีการิชะลอตั้ว่ทั�งในด้านอุปัสงค์	และอุปัทาน	 โดยู่ในด้านอุปัสงค์ 

การิโอนกริริมีสทิธิ�ที�อยู่่�อาศััยู่จะลดลงทั�ง	จำานว่นหน�ว่ยู่และม่ีลค�าริอ้ยู่ละ	-4.1	

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

และร้ิอยู่ละ	-3.9	ต้ามีลำาดับั	เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2562	และคาดว่�าสนิเชื�อที�อยู่่�อาศััยู่

จะลดลงริอ้ยู่ละ	-2.8	เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2562	ส�ว่นอุปัทานที�อยู่่�อาศััยู่	สริา้งเสริจ็

จดทะเบัียู่นคาดว่�าจะลดลงริ้อยู่ละ	-0.3	แต้�โคริงการิเปัิดตั้ว่ใหมี�คาดว่�าจะ

เพัิ�มีริอ้ยู่ละ	12.5	เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2561	ทั�งนี�ผ้่ปัริะกอบัการิจะหันมีาลงทนุใน

โคริงการิแนว่ริาบัมีากกว่�า	โคริงการิอาคาริชุดโดยู่แนว่ริาบัคาดว่�าจะเพัิ�มีขึ�น

ริอ้ยู่ละ	16.1	ส�ว่นห้องชุดเพัิ�มีขึ�นริอ้ยู่ละ	9.7	ต้ามีลำาดับั

 1.	สถานการณ์์ด้้านอุุปทานท่�อุยู่่�อุาศััยู่

	 	 1.1	โครงการท่�อุยู่่�อุาศััยู่เปิด้ขายู่ใหม่�

	 	 	 ในกรุงเทพฯ-ปริม่ณ์ฑล

	 ในปัี	2562	มีีที�อยู่่�อาศััยู่เปัิดขายู่ใหมี�จำานว่นริว่มี	412	โคริงการิ																						

มีีหน�ว่ยู่ในผังริว่มี	99,118	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	556,717	ล้านบัาท	 

ซื้ึ�งลดลงทั�งจำานว่นโคริงการิ	จำานว่นหน�ว่ยู่	และม่ีลค�าโคริงการิ	โดยู่ลดลง

ริ้อยู่ละ	-26.0	 ร้ิอยู่ละ	-32.1	และริ้อยู่ละ	-15.4	ต้ามีลำาดับั	 เมืี�อเทียู่บักับั 

ช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปัี	2561	ซื้ึ�งมีีจำานว่น	557	โคริงการิ	145,972	หน�ว่ยู่ 

และมีีม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	657,764	 ล้านบัาท	 โดยู่ปัริะเภทบ้ัานจัดสริริ 

มีีจำานว่น		277	โคริงการิ	มีีหน�ว่ยู่ในผังริว่มี	43,217	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�าโคริงการิ

ริว่มี	230,473	ล้านบัาท	ลดลงทั�งจำานว่นโคริงการิ	จำานว่นหน�ว่ยู่	และม่ีลค�า

โคริงการิโดยู่ลดลงริอ้ยู่ละ	-25.5	ริอ้ยู่ละ	-29.0	และริอ้ยู่ละ	-22.7	ต้ามีลำาดับั 

เมืี�อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปีั	2561	ซื้ึ�งมีีจำานว่น	372	 โคริงการิ 

60,897	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	298,229	ล้านบัาท	ส�ว่นอาคาริชุด 

มีีจำานว่น	135	โคริงการิ	มีีหน�ว่ยู่ในผงัริว่มี	55,901	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�าโคริงการิ

ริว่มี	326,244	ล้านบัาท	ลดลงทั�งจำานว่นโคริงการิ	จำานว่นหน�ว่ยู่	และม่ีลค�า

โคริงการิ	โดยู่ลดลงริอ้ยู่ละ	-27.0	ริอ้ยู่ละ	-34.3	และริอ้ยู่ละ	-9.3	ต้ามีลำาดับั	

เมืี�อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปั	ี2561	ซื้ึ�งมีีจำานว่น	185	โคริงการิ	85,075	

หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	359,535	ล้านบัาท	(ดต่้าริางที�	1)	
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	 ทำาเลของโคริงการิอาคาริชุดที�เปัดิขายู่ใหมี�มีากที�สดุ	5	อันดับัแริก 

ในกรุิงเทพัฯ	-	ปัริมิีณิฑล	ปีั	2562	ได้แก�	

	 	 1.	 ธนบุัริี	 -	คลองสาน	 -	บัางกอกน้อยู่	 -	บัางกอกใหญ�	 -	

บัางพัลัด	ส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	2.01	–	3.00	ล้านบัาท	มีากที�สดุ	

	 	 2.		 ห้ว่ยู่ขว่าง	-	จต้จัุกริ	-	ดินแดง	ต้ามีแนว่ริถึไฟฟ้าสายู่สีนำาเงิน

(MRT)	ส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	3.01	–	5.00	ล้านบัาท	ริาคาปัริบััตั้ว่

ลดลงจากเดิมี	ซื้ึ�งส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	5.01	–	7.50	 ล้านบัาท 

มีากที�สดุ	

	 	 3.	 พัริะโขนง-	บัางนา	 -	สว่นหลว่ง	 -	ปัริะเว่ศั	ส�ว่นใหญ� 

เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	2.01	–	3.00	 ล้านบัาท	ริาคาปัริับัตั้ว่ลดลงจากเดิมี 

ซื้ึ�งส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	3.01	–	5.00	ล้านบัาทมีากที�สดุ

	 	 4.	 เมืีองสมุีทริปัริาการิ	 -	พัริะปัริะแดง	-	พัริะสมุีทริเจดียู่ ์

ส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	2.01	–	3.00	ริาคาปัริบััตั้ว่เพิั�มีขึ�นจากเดิมีและ	

	 	 5.	 สขุุมีวิ่ท	ต้ามีแนว่ริถึไฟฟา้บัทีีเอส	(สายู่สขุุมีวิ่ท)	ส�ว่นใหญ� 

เปิัดขายู่ในริะดับัริาคา	10	ล้านบัาทขึ�นไปัมีากที�สุด	(ดต่้าริางที�	3)

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

	 ทำาเลของโคริงการิบ้ัานจัดสริริที�เปิัดขายู่ใหมี�มีากที�สุด	5	อันดับั

แริกในกรุิงเทพัฯ	-	ปัริมิีณิฑล	ปีั	2562	ได้แก�

	 	 1.		 บัางใหญ�	-	บัางบัวั่ทอง	-	บัางกริว่ยู่	-	ไทริน้อยู่	ซื้ึ�งเป็ันทำาเล 

ที�แนว่ริถึไฟฟา้สายู่สมีี�ว่งเปิัดให้บัริกิาริ

	 	 2.		 บัางพัลี	-	บัางบั�อ	-	บัางเสาธง

	 	 3.		 ลำาลก่กา	-	คลองหลว่ง	-	ธญับุัริ	ี-	หนองเสอื	ซื้ึ�งเป็ันทำาเล

ที�มีีแนว่ริถึไฟฟ้าสายู่สีเขียู่ว่	 (ช�ว่งหมีอชิต้	 -	สะพัานใหมี�	 -	ค่คต้)	 เปิัดให้ 

บัริกิาริแล้ว่

	 	 4.		 เมืีองสมุีทริปัริาการิ	-	พัริะปัริะแดง	-	พัริะสมุีทริเจดียู่์

	 	 5.		 หลักสี� 	 - 	 ดอนเมืีอง	 -	 สายู่ไหมี	 -	 บัางเขน	 ซื้ึ� งเป็ัน 

แนว่ริถึไฟฟ้าสายู่สีแดงเข้มี	 (ช�ว่งบัางซื้ื�อ	 -	มีธ.	 ศ่ันยู่์ริังสิต้)	 โดยู่ส�ว่นใหญ� 

เปิัดขายู่ทาว่น์เฮ้่าส์	และอยู่่�ในริะดับัริาคา	2.01	–	3.00	ล้านบัาทมีากที�สุด 

ยู่กเว้่นทำาเล	หลักสี�	 -	ดอนเมืีอง	-	สายู่ไหมี	-	บัางเขน	ที�ส�ว่นใหญ�เปิัดขายู่ใน

ริะดับัริาคา	3.01	–	5.00	ล้านบัาทมีากที�สดุ	(ดต่้าริางที�	2)
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	 ปีั	 2562	 มีีบัริิษััทจดทะเบีัยู่นในต้ลาดหลักทริัพัย์ู่ฯ	 	 เปิัดขายู่ 

โคริงการิที�อยู่่�อาศััยู่ใหมี�จำานว่น	216	โคริงการิ	 (ริ้อยู่ละ	 	52.4)	 มีีจำานว่น 

64,057	หน�ว่ยู่	(ริ้อยู่ละ	64.6)	และมีีม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	362,885	ล้านบัาท 

(ริ้อยู่ละ	65.2)	ของโคริงการิที�อยู่่�อาศััยู่เปิัดขายู่ใหมี�ทั�งหมีด	ซื้ึ�งเปิัดขายู่ 

ลดลงจากปีั	2561	ทั�งจำานว่นโคริงการิ	จำานว่นหน�ว่ยู่	และม่ีลค�าโคริงการิ 

ริ้อยู่ละ	-29.6	 ร้ิอยู่ละ	-34.7	และริ้อยู่ละ	-19.8	ต้ามีลำาดับั	 เมืี�อเทียู่บักับั 

ปีั 	 2561	 ซื้ึ� งบัริิ ษััทจดทะเบีัยู่นในต้ลาดหลักทรัิพัยู่์ เ ปิัดขายู่จำานว่น 

307	 โคริงการิ	98,119	หน�ว่ยู่	 ม่ีลค�าโคริงการิริว่มี	452,348	 ล้านบัาท 

(ดแ่ผนภ่มิีที�	1,	2	และ	3)

ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

	 สำา ห ริั บั แนว่ โ น้ มี ที� อ ยู่่� อ า ศัั ยู่ เ ปิั ด ข า ยู่ ใหมี� ใ น ปีั 	 2 5 6 3 

ศ่ันยู่์ข้อม่ีลอสังหาริิมีทรัิพัย์ู่	คาดว่�าจะมีีจำานว่นปัริะมีาณิ	111,471	หน�ว่ยู่ 

คาดว่�าจะเป็ันปัริะเภทบัา้นจัดสริริ	ปัริะมีาณิริอ้ยู่ละ	45.0	และเป็ันอาคาริชุด

ริอ้ยู่ละ	55.0	โดยู่มีีช�ว่งคาดการิณิอ์ยู่่�ที�ปัริะมีาณิ	94,750	ถึึง	122,617	หน�ว่ยู่

	โดยู่จะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลงริะหว่�าง	ริอ้ยู่ละ	-4.4	ถึึงริอ้ยู่ละ	23.7	เมืี�อเทียู่บักับั

ปีั	2562	ซื้ึ�งมีีจำานว่น	99,118	หน�ว่ยู่	(แผนภ่มิีที�	4)

ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
หมาย์เหตุ ุ: F หมาย์ถึึง ข้อ้มูลพย์ากริณ์์

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์ ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
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ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
หมาย์เหตุ ุ: F หมาย์ถึึง ข้อ้มูลพย์ากริณ์์

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

	 	 1.2	 ท่�อุยู่่�อุาศััยู่สร้างเสร็จจด้ทะเบ่ียู่นใหม่�

	 	 	 ในกรุงเทพฯ	–	ปริม่ณ์ฑล

		 ปีั2562	 ทั�งปีัมีีจำานว่นที�อยู่่�อาศััยู่สริ้างเสริ็จจดทะเบัียู่นใหมี� 

111,657	หน�ว่ยู่	ลดลงริ้อยู่ละ	 -14.7	 เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2561	ซื้ึ�งมีีจำานว่น	

130,835	หน�ว่ยู่	โดยู่ที�อยู่่�อาศััยู่แนว่ริาบัทั�งบัา้นจัดสริริ	และบัา้นที�ปัริะชาชน

สริา้งเองเพัิ�มีขึ�นริอ้ยู่ละ	1.4	แต้�อาคาริชุดลดลงริอ้ยู่ละ	-27.3	(ดแ่ผนภ่มิีที�	5)	

สำาหริบััแนว่โน้มี	ที�อยู่่�อาศััยู่สริา้งเสริจ็จดทะเบัยีู่นใหมี�ในปีั	2563	ศ่ันยู่ข์อ้ม่ีล

อสงัหาริมิีทริพััยู่ค์าดว่�าจะมีีจำานว่นปัริะมีาณิ	111,289	หน�ว่ยู่	โดยู่มีีช�ว่งคาด

การิณิอ์ยู่่�ที�ปัริะมีาณิ	100,161	ถึึง	114,628	หน�ว่ยู่	โดยู่จะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลง

ริะหว่�างร้ิอยู่ละ	-10.3	 ถึึง	 ร้ิอยู่ละ	2.7	 เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2562	 ซึื้�งมีีจำานว่น

ปัริะมีาณิ	111,657	หน�ว่ยู่	(ดแ่ผนภ่มิีที�	6)

 

	 2.	สถานการณ์์ด้้านอุุปสงค์ท่�อุยู่่�อุาศััยู่	

	 	 2.1	 การโอุนกรรม่สิทธิิ์�ท่�อุยู่่�อุาศััยู่

	 	 	 ในกรุงเทพฯ	–	ปริม่ณ์ฑล

	 ภาพัริว่มีปีั	 2562	 ทั�งปีัมีีจำานว่นการิโอนกริริมีสิทธิ�ที�อยู่่�อาศััยู่ 

ในกรุิงเทพัฯ	–	ปัริิมีณิฑล	198,033	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�า	572,367	ล้านบัาท 

โดยู่จำานว่นหน�ว่ยู่เพัิ�มีขึ�นริอ้ยู่ละ	0.7	และม่ีลค�าเพิั�มีขึ�น	ร้ิอยู่ละ	1.3	เมืี�อเทียู่บั 

กับัปีั	2561	ซื้ึ�งมีียู่อดโอนกริริมีสิทธิ�	196,630	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�า	565,112	 

ล้านบัาท	(ดแ่ผนภ่มิีที�	7	และ	8)	ทั�งนี�จะเป็ันการิโอนกริริมีสทิธิ�บัา้นสริา้งใหมี� 

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์ ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
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ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

(หรืิอบั้านที�โอนจากนิติ้บุัคคล)	 121,320	 หน�ว่ยู่	 และโอนกริริมีสิทธิ� 

บั้านมีือสอง	 (บั้านที�โอนจากบุัคคลธริริมีดา)	ปัริะมีาณิ	76,713	หน�ว่ยู่ 

ทำาให้สัดส�ว่นจำานว่นหน�ว่ยู่โอนกริริมีสิทธิ�บั้านสร้ิางใหมี�ต้�อบั้านมืีอสอง 

ในปีั	2562	เท�ากับั	61	:	39	ขณิะที�ม่ีลค�าการิโอนกริริมีสิทธิ�ของบัา้นสริา้งใหมี�ต้�อ 

บัา้นมืีอสองมีีสดัส�ว่น	71	:	29	(ด่แผนภ่มิีที�	9)

	 สำาหริบััแนว่โนม้ีการิโอนกริริมีสทิธิ�ที�อยู่่�อาศััยู่ในกรุิงเทพัฯ	–	ปัริมิีณิฑล	 

ในปีั	2562	ศ่ันยู่ข์อ้ม่ีลอสงัหาริมิีทรัิพัยู่ค์าดว่�าจะมีีจำานว่นปัริะมีาณิ	189,944	

หน�ว่ยู่	 โดยู่มีีช�ว่งคาดการิณิ์อยู่่�ปัริะมีาณิ	170,950	 ถึึง	207,039	หน�ว่ยู่	 

และมีีม่ีลค�า	549,810	ล้านบัาท	โดยู่มีีช�ว่งคาดการิณ์ิอยู่่�ปัริะมีาณิ	494,829	

ถึึง	596,544	ล้านบัาท	โดยู่จะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลงของจำานว่นหน�ว่ยู่ริะหว่�าง

ริ้อยู่ละ	-13.7	ถึึง	ริ้อยู่ละ	4.5	และจะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลงของม่ีลค�าริะหว่�าง 

ริ้อยู่ละ	-13.5	ถึึง	ริ้อยู่ละ	4.2	เมืี�อเทียู่บักับัปีั	2562	ซื้ึ�งมีียู่อดโอนกริริมีสิทธิ� 

มีีจำานว่น	198,033	หน�ว่ยู่	และมีีม่ีลค�า	572,367	 ล้านบัาท	 (ด่แผนภ่มิี 

ที�	7	และ	8)

ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
หมาย์เหตุ ุ: F หมาย์ถึึง ข้อ้มูลพย์ากริณ์์

	 	 2.2	สินเช่ื่�อุท่�อุยู่่�อุาศััยู่บุีคคลปล�อุยู่ใหม่�ทั�วประเทศั

	 	 สำาหริับัแนว่โน้มีสินเชื�อที�อยู่่�อาศััยู่บุัคคลปัล�อยู่ใหมี�ทั�งปัริะเทศั 

ในปีั	2563	ศ่ันยู่์ข้อม่ีลอสังหาริิมีทรัิพัยู่์คาดว่�าจะมีีม่ีลค�าปัริะมีาณิ	622,565 

ล้านบัาท	โดยู่มีีช�ว่งคาดการิณ์ิอยู่่�ที�ปัริะมีาณิ	593,286	ถึึง	653,967	ล้านบัาท 

โดยู่จะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลงริะหว่�างริ้อยู่ละ	-7.3	ถึึงริ้อยู่ละ	2.1	เมืี�อเทียู่บักับั 

ปีั	2562	ซื้ึ�งมีีม่ีลค�า	640,259	ล้านบัาท	(ด่แผนภ่มิีที�	10)
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ท่ี่�มา : ศููนย์์ข้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์์ ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
หมาย์เหตุ ุ: F หมาย์ถึึง ข้อ้มูลพย์ากริณ์์

 

	 	 2.3	สินเช่ื่�อุท่�อุยู่่�อุาศััยู่บุีคคลคงค้างทั�วประเทศั

	 	 ณิ	 สิ�นปีั 	 2562	 สินเชื� อที�อยู่่�อาศััยู่บุัคคลคงค้างทั� งริะบับั 

ทั�ว่ปัริะเทศัมีีม่ีลค�า	4,010,235	ล้านบัาทเพิั�มีขึ�นริ้อยู่ละ	5.7	 เมืี�อเทียู่บักับั

ช�ว่งเดียู่ว่กันของปัี	2561	ซื้ึ�งมีีม่ีลค�า	3,795,009	 ล้านบัาท	(ด่ต้าริางที�	4)	

สำาหริับัแนว่โน้มีสินเชื�อที�อยู่่�อาศััยู่บุัคคลคงค้างทั�ว่ปัริะเทศั	ณิ	สิ�นปีั	2563	

ศ่ันยู่์ข้อม่ีลอสังหาริิมีทริัพัยู่์คาดว่�าจะมีีม่ีลค�าปัริะมีาณิ	4,235,000	ล้านบัาท 

โดยู่มีีช�ว่งคาดการิณ์ิอยู่่�ที�ปัริะมีาณิ	4,211,601	 ถึึง	4,264,707	 ล้านบัาท	 

ซื้ึ�งจะมีีการิเปัลี�ยู่นแปัลงริะหว่�าง	 ร้ิอยู่ละ	5.0	 ถึึงร้ิอยู่ละ	6.3	 เมืี�อเทียู่บักับั 

ปีั	2562	ซื้ึ�งมีีม่ีลค�า	4,010,235	ล้านบัาท	(ดแ่ผนภ่มิีที�	11)

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
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	 3.	สถานการณ์์ด้้านราคาท่�ดิ้นและท่�อุยู่่�อุาศััยู่

  ดััชนีรีาคาที่ี�ดิันีเปล่่าก่่อนีก่ารพัฒันีา

	 	 ในพืั�นที�กรุิงเทพัฯ	-	ปัริิมีณิฑล	ในไต้ริมีาส	4	ปีั	2562	มีีค�าดัชนี

เท�ากับั	284.7	จุด	เพัิ�มีขึ�นริ้อยู่ละ	27.6	เมืี�อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปีั

ก�อนซื้ึ�งมีีค�าดัชนีเท�ากับั	223.2	จุด	และปัริับัเพัิ�มีขึ�นจากไต้ริมีาส	3	ปีั	2562	

ร้ิอยู่ละ	11.0	

  ดััชนีรีาคาห้อ้งชุดัให้ม่ท่ี่ี�อยู่่ร่ะห้ว่่างก่ารขายู่

	 	 ในพัื� นที�กรุิงเทพัฯ	 -	 ปัริิมีณิฑล	 2	 จังหวั่ด	 (นนทบุัริี 	 และ

สมุีทริปัริาการิ)	ในไต้ริมีาส	4	ปีั	2562	มีีค�าดัชนีเท�ากับั	153.8	จุด	เพิั�มีขึ�น 

ร้ิอยู่ละ	 4.3	 เมืี� อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปีัก�อน	 ซื้ึ� งมีีค�าดัชนี 

เท�ากับั	147.4	จุด	และปัรัิบัเพัิ�มีขึ�นจากไต้ริมีาส	3	ปีั	2562	ริอ้ยู่ละ	0.5

  ดััชนีรีาคาบ้า้นีจััดัสรรให้ม่ท่ี่ี�อยู่่ร่ะห้ว่่างก่ารขายู่

	 	 ในพืั�นที�กรุิงเทพัฯ	 	-	ปัริิมีณิฑล	3	 จังหวั่ด	 	 (นนทบุัริี	ปัทุมีธานี

	และสมุีทริปัริาการิ)	 ในไต้ริมีาส	4	 ปีั	2562	 มีีค�าดัชนีเท�ากับั	127.6	 จุด 

เพัิ�มีขึ�นริ้อยู่ละ	2.7	 เมืี�อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปีัก�อนซื้ึ�งมีีค�าดัชนี 

เท�ากับั	124.2	 จุด	และปัริับัเพิั�มีขึ�นจากไต้ริมีาส	3	 ปีั	2562	ริ้อยู่ละ	0.6 

โดยู่เมืี� อแยู่กพิัจาริณิาแต้�ละปัริะเภท	พับัว่�าดัชนีริาคาบั้านเดี�ยู่ว่	 มีีค�า 

ดัชนีเท�ากับั	125.8	 จุด	 เพิั�มีขึ�นร้ิอยู่ละ	2.9	 เมืี�อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กัน 

ของปัีก�อนซื้ึ�งมีีค�าดัชนีเท�ากับั	122.2	 จุด	และปัริับัเพิั�มีขึ�นจากไต้ริมีาส	3 

ปีั	2562	ริ้อยู่ละ	0.6	และดัชนีริาคาทาว่น์เฮ้่าส์	 มีีค�าดัชนีเท�ากับั	129.5	จุด 

เพัิ�มีขึ�นริ้อยู่ละ	 2.5	 เมืี� อเทียู่บักับัช�ว่งเว่ลาเดียู่ว่กันของปีัก�อน	ซื้ึ�งมีีค�า 

ดัชนี	เท�ากับั	126.3	จุด	และปัริบััเพัิ�มีขึ�นจากไต้ริมีาส	3	ปีั	2562	ริอ้ยู่ละ	0.5 

(ดต่้าริางที�	5	แผนภ่มิีที�	12	-	14)

หมาย์เหตุ ุ: ท่ี่�อยู์�อาศูยั์ใหม�ท่ี่�อยู์�ริะหว่�างการิข้าย์ หมาย์ถึึง ท่ี่�อยู์�อาศูยั์ในโคริงการิท่ี่�ม่หน�ว่ย์เหลือข้าย์ตัุ�งแตุ� 6 หน�ว่ย์ข้ึ�นไป ในช่�ว่งท่ี่�ที่ำาการิสัำาริว่จ
ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์
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ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

ท่ี่�มา : ศููนย์ข์้อ้มูลอสังัหาริมิที่ริพัย์ ์ธนาคาริอาคาริสังเคริาะห ์

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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 03 แผนผังการจัดการองค์กรของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

แผนผังการจัดองค์กรของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร บริษัท บิลท์ แลนด์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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 04 โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างกรรมการบริษััท	ณ	 วัันท่�	31	ธัันวัาคม	2562	ประกอบด้้วัยกรรมการ	4	 ชุุด้	ได้้แก่	คณะกรรมการบริษััท	คณะกรรมการตรวัจสอบ	 

คณะกรรมการสรรหาและพิจิารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการของบรษัิัท	จะต้องปฏิิบติัหน้าท่�ให้เป็นไปตามกฎหมายวััตถุปุระสงค์	

และขอ้บงัคับของบรษัิัท	ตลอด้จนมติของท่�ประชุุมผู้้้ถืุอหุ้น	ด้้วัยควัามซื่ื�อสัตยสุ์จรติ	และระมัด้ระวัังรกัษัาผู้ลประโยชุน์ของบรษัิัท	

โครงสรา้งคณะกรรมการและการจัด้การ	ม่การตรวัจสอบ	และถุ่วังด้ลุกันอยา่งเพิย่งพิอโด้ย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท	ประกอบด้้วัย	กรรมการท่�เป็นอิสระจำานวัน	4	ท่าน	จากกรรมการ	9	ท่าน	คิด้เป็นสัด้ส่วันเกินหน่�ง

ในสามของจำานวันกรรมการทั�งหมด้	

	 	 2.		 คณะกรรมการตรวัจสอบซื่่�งประกอบด้้วัย	คณะกรรมการอิสระทั�ง	3	 ท่าน	 	 เป็นผู้้้ม่ควัามร้้ควัามสามารถุและม่ประสบการณ์	 ด้้านบัญชุ	่ 

และการเงิน	ม่คุณสมบัติครบถุ้วัน	ตามข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์	และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวัจสอบ	โด้ยม่หน้าท่�กำากับด้้แล	และตรวัจสอบ 

การทำางานของบรษัิัทฯ

3. ม่การถุ่วังอำานาจระหว่ัางคณะกรรมการ	และฝ่่ายจัด้การท่�ชุัด้เจนตามรายละเอ่ยด้ท่�เปิด้เผู้ยไว้ัในหัวัข้อ	 “การกำากับด้้แลกิจการ” 

ณ	31	ธันัวัาคม	2562	กรรมการบรษัิัทม่รายชุื�อ	และจำานวันการเข้ารว่ัมประชุุมคณะกรรมการบรษัิัท	ในปี	2562	ดั้งต่อไปน่�	

คณะกรรมการบริษััท

รายชื่อ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

ปี 2562 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 3/4 

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 4/4 

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

นางกาญจนา ปิยสาธิต* กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 

นายอมร จุฬาลักษณากูล* กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 3/4 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ ่ กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 

นายถิรชัย จารุวนากลุ* กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหนา้ท่ีสายงานการเงินและบัญช ี 4/4 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ กรรมการบริษัท, ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 4/4 

จํานวนคร้ังของการประชุมท้ังป ี 4 

*นางกาญจนา ปิยสาธิต, นายอมร จุฬาลักษาณากูล และ นายถิรชัย จารุวนากุล ได้รับการแต่งต้ังกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ ตามมติ AGM 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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กรรมการผู้้�มีอำำานาจผู้้กพัันบริษััท

	 นายชุัยรัตน์	ธัรรมพิ่ร	หรือนายวิัฑู้รย์	อภิิวัาทธันะพิงศ์์	หรือนายถิุรชุัย	จารุวันากุล	หรือนายอชุิตศั์กดิ้�	บรรจงโพิธัิ�กลาง	กรรมการสองในส่�คนน่� 

ลงลายมือชุื�อรว่ัมกัน	และประทับตราสำาคัญของบรษัิัท

ขอำบเขตอำำานาจ หน�าที� และความรับผิู้ดชอำบขอำงคณะกรรมการบริษััท 

เพิื�อให้คณะกรรมการสามารถุปฏิิบติัหน้าท่�ได้้อยา่งม่ประสิทธัภิิาพิได้้กำาหนด้แนวัปฏิิบติัไว้ัดั้งน่�	

1. ด้ำาเนินการจัด้การบริษััทให้เป็นไปตามวััตถุุประสงค์ข้อบังคับ	และมติของท่�ประชุุมผู้้้ถืุอหุ้นท่�ชุอบด้้วัยกฎหมายว่ัาด้้วัยควัามซืื่�อสัตย์สุจริต 

และระมัด้ระวัังรกัษัาผู้ลประโยชุน์ของบรษัิัท	

2.	 ให้ควัามเห็นชุอบนโยบายท่�สำาคัญเป้าหมายแนวัทางและแผู้นงานของบรษัิัทรวัมทั�งติด้ตามด้แ้ลให้ม่การปฏิิบติัตามแผู้นงานท่�กำาหนด้	

	 	 3.	 ควับคุมกำากับด้้แลการบริหาร	และการจัด้การของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	 ท่�ได้้รับมอบหมายโด้ยม่อำานาจอนุมัติ	

3.1	 พิจิารณาอนุมัติการก้้	หรอืการขอสนิเชุื�อใด้ๆ	จากสถุาบนัการเงิน

3.2		 อนุมัติงบประมาณประจำาปี	และแผู้นงานของบรษัิัท	

3.3		 พิจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผู้ลระหว่ัางกาลให้แก่ผู้้้ถืุอหุ้นเมื�อเห็นว่ัาบรษัิัทม่กำาไรพิอสมควัรท่�จะกระทำาเชุน่นั�น	

3.4			พิจิารณาอนุมัติรายการท่�สำาคัญ	เชุน่	การลงทนุท่�สำาคัญ	การซื่ื�อขายทรพัิย์สิน	และการด้ำาเนินการใด้ๆ	ท่�กฎหมายกำาหนด้	

	 	 	 3.5			พิิจารณาอนุมัติการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน	และการได้้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ื่�งสินทรัพิย์	 เว้ันแต่รายการท่�จะต้องได้้รับอนุมัติ 

จากท่�ประชุุมผู้้้ถืุอหุ้นโด้ยการพิิจารณาอนุมัติดั้งกล่าวั	จะเป็นไปตามประกาศ์ข้อบังคับระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้องของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และ

ตลาด้หลักทรัพิย์

ทั�งน่�เว้ันแต่เรื�องท่�กฎหมายกำาหนด้ให้ต้องได้้รับมติจากท่�ประชุุมผู้้้ถืุอหุ้นคณะกรรมการต้องได้้รบัอนุมัติจากผู้้้ถืุอหุ้นก่อนการด้ำาเนินการ	

4.	 กำากับด้แ้ลให้ม่การบรหิารจัด้การตามนโยบายการกำากับด้แ้ลกิจการท่�ด่้	และด้แ้ลไมใ่ห้เกิด้ปัญหาควัามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยชุน์	

คณะกรรมการบริหาร

ณ	วัันท่�	31	ธันัวัาคม	2561	บรษัิัทม่คณะกรรมการบรหิาร	จำานวัน	5	ท่าน	ดั้งน่�

รายชื่อ ตําแหน่ง 

นายชยัรตัน์ ธรรมพีร ประธานกรรมการบรหิาร 

นายถิรชยั จารุวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินและบญัช ี

นายปริญญา เขียวอําไพ* รกัษาการผู้บรหิารสูงสุดสายงานปฏิบติัการ 

นายวรเลิศ  บุญสันติสุข ผู้บรหิารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

นายวิฑรูย์ อภิวาทธนะพงศ์ ผู้บรหิารสูงสุดสายงานพัฒนาธุรกิจ 

*นายปรญิญา เขียวอําไพ ได้รับการแต่งต้ังเปน็กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 2562

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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คณะผู้้�บริหาร

ณ	วัันท่�	31	ธันัวัาคม	2562	บรษัิัทม่คณะผู้้้บรหิารจำานวัน	7	ท่าน	ดั้งน่�

รายชื่อ ตําแหน่ง 

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

นายวรเลิศ  บุญสันติสุข ผู้อํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 1 

นายนิมิต จิตติปาลนันท์ ผู้อํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 2 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

นายปริญญา เขียวอําไพ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงานสรรหาท่ีดินและพัฒนาโครงการ 

นางรัตนา อินทรชลิต ผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงานสนับสนนุ 

เลขานุการบริษััท

	 คณะกรรมการบรษัิัทฯ	ได้้แต่งตั�งให้	นายวิัฑูร้ย	์อภิิวัาทธันะพิงศ์์	กรรมการด้ำารงตำาแหนง่รกัษัาการเลขานกุารบรษัิัทอ่กตำาแหนง่หน่�งระหว่ัางสรรหา

เลขานุการบริษััทท่�ลาออก	โด้ยเลขานุการบริษััทม่บทบาท	และหน้าท่�ในการให้คำาแนะนำาด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ูต่างๆ	ท่�คณะกรรมการต้องทราบและ

ปฏิิบติัการจัด้การประชุุมผู้้้ถืุอหุ้น	และการประชุุมคณะกรรมการบรษัิัท	ให้เป็นไปตามขอ้กฎหมาย	ขอ้บงัคับของบรษัิัท	และข้อพิง่ปฏิิบติัต่างๆ	บนัท่กรายงาน

การประชุุม	และติด้ตามให้ม่การปฏิิบัติตามมติท่�ประชุุมติด้ต่อและสื�อสารกับผู้้้ถืุอหุ้นทั�วัไปให้ได้้รับทราบถุ่งสิทธัิต่างๆ	ของผู้้้ถืุอหุ้นและข่าวัสารของบริษััท 

การด้แ้ลประสานงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ	ตลอด้จนจัด้เก็บเอกสารท่�กฎหมายกำาหนด้

ค่าตอำบแทนกรรมการ

1. ค่าตอำบแทนที�เป็็นตัวเงิน

บริษััทฯ	 ได้้กำาหนด้นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ัอย่างชุัด้เจน	 โด้ยได้้กำาหนด้ค่าตอบแทนกรรมการ	 ไว้ัอย่างเหมาะสมกับหน้าท่�

ควัามรับผิู้ด้ชุอบบริษััท	 โด้ยม่คณะกรรมการสรรหา	และกำาหนด้ค่าตอบแทนเป็นผู้้้พิิจารณากลั�นกรอง	และเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิิจารณา 

โด้ยได้้พิจิารณาถุ่งควัามเหมาะสมประการต่างๆ	รวัมถุ่งพิจิารณาจากขนาด้การขยายตัวัทางธุัรกิจ	การเติบโตทางผู้ลกำาไรของบรษัิัท	และค่าตอบแทนของบรษัิัท

จะอย้ใ่นระดั้บเด่้ยวักับอุตสาหกรรมเด่้ยวักัน	ซื่่�งค่าตอบแทนกรรมการได้้ขออนมัุติจากท่�ประชุุมผู้้ถืุ้อหุ้นเป็นท่�เรย่บรอ้ยแล้วัทกุปี	โด้ยจ่ายค่าตอบแทนในร้ปเงิน

รายปี	เบ่�ยประชุุม	บำาเหน็จกรรมการ	และโบนัส	สำาหรบัปี	2562	ม่รายละเอ่ยด้ดั้งต่อไปน่�

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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รายชื่อ ตําแหน่ง 

ปี 2562 

เข้า
ประชุม 
BOD 

เข้า
ประชุม 
AC 

เข้า
ประชุม 
NRC 

ค่าตอบแทน 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 3/4 3/4 - 334,000 

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 4/4 - - 100,000 

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 - 356,000 

นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 - 1/1 272,000 

นายอมร จุฬาลักษณากูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 3/4 3/4 - 304,000 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 - 1/1 270,000 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ ่ กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 - 1/1 270,000 

นายถิรชัย จารุวนากลุ กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินและบัญชี 4/4 - - 100,00 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ กรรมการบริษัท, ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 4/4 - - 100,00 

รวมค่าตอบแทน 2,106,000 

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ 
ค่าตอบแทน 

เงินรายปี เบี้ยประชุม 
เบี้ยประชุม
ชุดย่อย 

โบนัส/บาํเหน็จ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 168,000 36,000 30,000 100,000 

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล 168,000 40,000 48,000 100,000 

นายอมร จุฬาลักษณากูล 144,000 30,000 30,000 100,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

นางกาญจนา ปิยสาธิต 120,000 40,000 12,000 100,000 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง 120,000 40,000 10,000 100,000 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ ่ 120,000 40,000 10,000 100,000 

กรรมการบริหาร 

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร - - - 100,000 

นายถิรชัย จารุวนากลุ - - - 100,000 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ - - - 100,000 

รวมค่าตอบแทน 840,000 226,000 140,000  900,000 

รายละเอ่ยด้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	แยกตามประเภิทค่าตอบแทน	ในปี	2562	เป็นดั้งน่�	(หนว่ัย	=	บาท)

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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2. ค่าตอำบแทนอ่ำ�นๆ (ที�ไม่ใช่เงิน)

	 2.1	 บริษััทได้้จัด้ตั�งกองทุนสำารองเล่�ยงชุ่พิพินักงาน	 โด้ยท่�พินักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโด้ยสมัครใจ	 โด้ยพินักงาน 

จะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดื้อน	และบริษััทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดื้อนเชุ่นกัน	สำาหรับเงินกองทุนท่�จด้ทะเบ่ยนน่� 

บรหิารโด้ยผู้้้จัด้การกองทุนรับอนุญาตแหง่หน่�ง	โด้ยปฏิิบติัตามขอ้กำาหนด้ของพิระราชุบญัญติักองทุนสำารองเล่�ยงชุพ่ิ	พิ.ศ์.	2542	

	 2.2	 สวััสดิ้การพินักงานในด้้านต่างๆ	อาทิ	สวััสดิ้การค่ารักษัาพิยาบาล	ประกันสุขภิาพิ	ตรวัจสุขภิาพิประจำาปี	การประกันชุ่วิัตแก่พินักงาน 

ทุกคน	เงินชุ่วัยพิิธั่มงคลสมรส	เงินชุ่วัยในงานฌาปนกิจของครอบครัวัพินักงาน	เครื�องแบบพินักงาน	การเท่�ยวัและเล่�ยงสังสรรค์ประจำาปี	รวัมถุ่งการให้ 

สทิธัพิิเิศ์ษั	กับพินักงานในการซื่ื�อสนิค้าท่�ม่สว่ันลด้ตามหลักเกณฑ์ู	เงื�อนไขท่�บรษัิัทกำาหนด้

บุคลากร	(ณ	วัันท่�	31	ธันัวัาคม	2562)

•	 จำานวันพินักงานทั�งหมด้ 54	 คน

•	 จำานวันพินักงานในแต่ละสายงาน

สายบริหาร	 7		 คน

สายปฏิิบัติการ	 26	 คน

สายสนับสนุน	 21	 คน

•	 ผู้ลตอบแทนรวัมและลักษัณะผู้ลตอบแทนท่�ให้กับพินักงาน

o	 เงินเดื้อน	โบนัส	และผู้ลตอบแทนอื�นในปี	2562

o	 จัด้ให้ม่สวััสดิ้การด้้านสขุภิาพิ,	ด้้านสนัทนาการ,	ด้้านกองทนุสำารองเล่�ยงชุพ่ิ	และสิทธัพิิเิศ์ษัในการซื่ื�อสนิค้า

ของบรษัิัทท่�ได้้รบัสว่ันลด้

•	 นโยบายในการพิฒันาพินักงาน

o	 จัด้ให้ม่การอบรมภิายในองค์กร	และสง่ไปอบรมภิายนอกองค์กร	เพิื�อเพิิ�มศั์กยภิาพิ	และข่ด้ควัามสามารถุ

ให้กับพินักงานในเชุงิทฤษัฎ่	และปฏิิบติัการอย้ต่ลอด้เวัลา

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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นายสมชาย ศิริสมฤทัย อายุ 64 ปี นายสุพัฒน์ กรชาลกุล อายุ 55 ปี 

ตําแหน่ง 
• ประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิด้า) 
• กฎหมายปกครอง รุ่นท่ี 5 มูลนิธิศาลปกครอง
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการอิสระ 
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน  
ตาม พรฎ. จัดต้ังสถาบันฯ  พ.ศ. 2554 

2559 – 2561 กรรมการผู้ทรุงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลาง ตาม  
พรบ. จัดรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

2556 – 2561 คณะทํางาน คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมาย
ป่าไม้ ในคณะกรรมการฯ ปฏิรูปกฎหมายฯ 

2555 – 2559 ผอ.สาํนกัแก้ไขปญัหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ,  กรรมการบริษัท, 

กรรมการอิสระ 
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)  

2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่         
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)  

2555 – 2559 กรรมการบริหาร  
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) 

05    คณะกรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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นางกาญจนา ปิยสาธิต อายุ 66 ปี นายชยัรัตน์ ธรรมพีร อายุ 64 ปี 

ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ตําแหน่ง 
• รองประธานกรรมการบริษัท 
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
51% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ       
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2557  สรรพากรภาค 10  กรมสรรพกร 

ประวัติการทํางาน 
2552 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร           
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมสมาคมอาคารชุดไทย 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท สแควรริทซ์ พลาซ่า จํากัด 

นายอมร จุฬาลักษณากูล อายุ 56 ปี นายอชติศกัดิ ์บรรจงโพธิก์ลาง อาย ุ64 ปี 

ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหนง่ 
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ashland University 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการอิสระ              
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการบริษัท 
AIM REIT Management Co., Ltd. 

2557 – 2559 กรรมการผู้จัดการ 
TICON Management Co., Ltd. 

2546 – 2557 Senior Vice President, Corporate Client 
Solution / Investment Banking Group 
CIMB Thai (2552 - 2557) 
Bank Thai Public Co., Ltd. (2546 – 2552) 

2545 – 2546 Vice President PPKD Enterprise Co., Ltd. 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน            
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)  

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ             
บริษัท สํานกักฎหมายธีรคุปต์ จํากัด 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ             
บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายธีรคุปต์ จํากัด 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ             
บริษัท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ อายุ 59 ปี นายถิรชัย จารุวนากุล อายุ 56 ปี 

ตําแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตาํแหนง่ 
• กรรมการบริษัท 
• ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินและบัญช ี

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน            
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ            
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด 

ประวัติการทํางาน 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน และบัญชี             
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้อํานวยการ 
Transaction Advisory Services          
EY Corporate Advisory Services Limited 

2555 – 2557 Commercial Director          
บริษั   ไวท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2555 Financial Controller           
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากัด (มหาชน) 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ อายุ 43 ปี นายวรเลิศ บุญสันติสุข อายุ 59 ปี 

ตําแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 
• ผู้บริหารสูงสุดสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

ตําแหน่ง 
• ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Western Michigan University 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
1.54 % 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
0.003 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  

ผู้บริหารสูงสุดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2556 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายขาย และการตลาด  
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จํากัด 

2550 – 2555 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด   
สายงานพัฒนาคอนโด 1  
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2550 ผ ู ้จดัการฝ่ายการตลาด 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการทํางาน 
2553 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ  

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

2540  – 2553 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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นายปริญญา เขียวอําไพ อายุ 44 ปี 

ตําแหน่ง 
• รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ
• ผู้ชว่ยผู้อํานวยการสายงานสรรหาที่ดิน และพัฒนาโครงการ 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562 
1.56% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อํานวยการสายงานสรรหาท่ีดิน  

และพัฒนาโครงการ   
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที ่

จํานวนหุ้นที
เปล่ียนแปลง 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
31/12/62 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

(%) 

นายสมชาย ศริสิมฤทัย 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 

- 

- 

- 

- 

- 
26 ม.ค. 2561 

นายชัยรตัน์ ธรรมพรี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 152,999,999 

50,000,000 

- 

- 

51.000 

16.667 
24 เม.ย. 2561 

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  - 

- 

- 

- 

- 

- 
24 เม.ย. 2561 

นางกาญจนา ปิยสาธิต 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
29 เม.ย. 2562 

นายอมร จุฬาลักษณากูล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 

- 

- 

- 

- 

- 
29 เม.ย. 2562 

นายอชิตศกัดิ์ บรรจงโพธิก์ลาง 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 

- 

- 

- 

- 

- 
24 เม.ย. 2561 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 

- 

- 

- 

- 

- 
26 ม.ค. 2561 

นายถิรชัย จารุวนากุล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร             - 

- 

- 

- 

- 

- 
29 เม.ย. 2562 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร             4,617,499 

10,000 

- 

- 

1.539 

0.003 
21 ก.ค. 2560 

นายปรญิญา เขียวอําไพ* 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริหาร 4,673,667 

- 
- 

- 

1.557 

- 
1 พ.ย. 2562 

นายพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล** 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริหาร          1,000,000 

- 

- 

- 

0.333 

- 
26 ม.ค. 2561 

นายวรเลิศ  บุญสันติสุข 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริหาร 10,000 

- 

- 

- 

0.003 

- 
26 ม.ค. 2561 

 

06 การถือหุ้นของคณะกรรมการ 
 และผู้บริหารในปี 2562

*นายปริญญา เขยีวอําไพ ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 

**นายพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 
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	 บริิษััท	บิลท์	แลนด์์	จำำ�กััด์	 (มห�ชน)	ด์ำ�เนินธุุริกิัจำด้์วยวิสััยทัศน์ท่�	“เริ�เช่�อว่�คริอบคริัวท่�เป่ี่� ยมสัุขด้์วยคว�มสัุข	 ค่อจุำด์เริิ�มต้้นของสัังคมท่�ด่์	 

เริ�จึำงมุ่งมั�นท่�จำะพััฒน�กั�ริออกัแบบและสั่งมอบด้์วยบ้�นคุณภ�พั	ให้ต้อบสันองกัับทุกัช่วิต้	และพัริ้อมด์ูแลด้์วยบริิกั�ริท่�ใสั่ใจำ	 เพั่�อริ่วมสัริ้�งชุมชนแห่ง

คว�มสุัข	อบอุ่น	และปี่ลอด์ภัย	เปี่ริ่ยบเสัม่อนดั์�งเพั่�อนแท้”	โด์ยบริิษััทฯ	และบริิษััทในเคริ่อ	ม่กั�ริสัร้ิ�งเสัถ่ียริภ�พั	และคว�มยั�งย่นขององค์กัริควบคู่ไปี่กัับ 

กั�ริสั่งเสัริิมคว�มเป็ี่นอยู่ท่�ด่์ของสัังคม	และชุมชนทั�งภ�ยใน	และภ�ยนอกัองค์กัริ	ริวมถึีงกั�ริด์ูแลเอ�ใสั่ใจำต่้อสิั�งแวด์ล้อม	โด์ยม่นโยบ�ยสั่งเสัริิมให้พันักัง�น 

ผูู้้บริิห�ริ	 ริวมทั�งลูกัค้�	 และพัันธุมิต้ริท�งธุุริกิัจำ	 ได้์ม่สั่วนในกั�ริต้อบแทน	และริับผู้ิด์ชอบต่้อสัังคม	และชุมชน	ผู้่�นท�งกิัจำกัริริมเพั่� อสัังคมหริ่อ 

Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	อย�่งต่้อเน่�อง

	 ซึ่ึ�งพัันธุกิัจำและนโยบ�ยด้์�นคว�มรัิบผิู้ด์ชอบต่้อสัังคมของบริิษััทฯ	 ค่อกั�ริคงไว้ซึ่ึ�งเสัถ่ียริภ�พั	 และคว�มยั�งย่น	 (Sustainability)	 

ท�งธุุริกิัจำ	โด์ยสัร้ิ�งธุุริกิัจำให้เติ้บโต้ควบคู่กัับกั�ริสั่งเสัริิมคว�มเป็ี่นอยู่ท่�ด่์ของสัังคม	ทั�งภ�ยในและภ�ยนอกัองค์กัริ	พัร้ิอมทั�งเน้นให้กั�ริด์ำ�เนินง�นขององค์กัริ

เป็ี่นไปี่ต้�มข้อกัำ�หนด์ท�งกัฏหม�ย	และกัฏริะเบ่ยบ	นอกัจำ�กัน่�	ยังพััฒน�องค์กัริเพั่�อมุ่งสูั่กั�ริสั่งเสัริิม	และสัริ้�งเสัริิมกั�ริพััฒน�ท่�ยั�งย่นต่้อสัังคมสั่วนริวม 

ซึ่ึ�งต่้อยอด์แนวคิด์ทั�งกิัจำกัริริมในกัริะบวนกั�ริด์ำ�เนินง�น	(CSR	in-process)	และกิัจำกัริริมหลังจำบกัริะบวนกั�ริ	(CSR	after-process)		

07 ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

การแลกเปล่�ยนความร้�ภายในองค์กร

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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	 โด์ยบริิษััทฯได้์กัำ�หนด์กั�ริสัร้ิ�งคว�มยั�งย่นแก่ัสัังคม	ซึ่ึ�งเป็ี่น 

หนึ�งในว�ริะสัำ�คัญของกั�ริด์ำ�เนินง�น	โด์ยม่วัฒนธุริริมองค์กัริ	LOVE	CARE	

SHARE	GIVE	 เพัริ�ะริักั	 จึำงใสั่ใจำ	พัร้ิอมแชริ์	และแบ่งปัี่น	 เป็ี่นตั้วกัริะตุ้้น 

และปี่ลูกัฝัังพันักัง�นนำ�ไปี่ปี่ฏิบั ติ้ในแนวท�งเด่์ยวกััน	 และบริิ ษััทฯ	 

ต้ริะหนักัถึีงคว�มสัำ�คัญในกั�ริพััฒน�ศักัยภ�พัของพันักัง�นไปี่พัร้ิอมๆ	 

กัับกั�ริเจำริญิเติ้บโต้ในธุุริกิัจำของบริษัิัทฯ	อันเป็ี่นกั�ริแสัด์งถึีงคว�มรัิบผิู้ด์ชอบ

ต่้อสัังคม	และนำ�ไปี่สัู่กั�ริพััฒน�ท่�ยั�งย่น	โด์ยม่กั�ริสันับสันุน	และสั่งเสัริิม 

ให้ม่กั�ริฝึักัอบริม	แลกัเปี่ล่�ยนคว�มรูิ้	คว�มสั�ม�ริถี	พััฒน�คว�มรูิ้คว�ม

สั�ม�ริถีของพันักัง�นอย่�งทั�วถึีง	 เพั่�อสัร้ิ�งคว�มมั�นคงและคว�มเติ้บโต้

ในสั�ยง�น	และยังม่กั�ริสั่งเสัริิมและปี่ลุกัจิำต้สัำ�นึกัให้พันักัง�นในบริิษััทฯ 

ให้ยึด์ถ่ีอ	และปี่ฏิบัติ้หลักัสัิทธุิมนุษัยชนสั�กัล	และสั่งเสัริิมให้พันักัง�น 

การพาพนกังานรว่มงานว่�งเพ่�อการกศุล

การแข่ง่ขั่นก่ฬาฟุตุบอลภายใน การแข่ง่ข่นัก่ฬาฟุตุบอลภายใน 

การพาพนกังานรว่มงานว่�งเพ่�อการกศุล

ไ ด้์ด์ำ� เ นินช่ วิต้สั่วนตั้ว	 และช่ วิต้กั�ริทำ�ง�นอย่�งม่สัมด์ุล 	 โด์ยกั�ริ 

จัำด์กิัจำกัริริมริ่วมกัันในองค์กัริ	กั�ริม่ส่ัวนริ่วมในกั�ริทำ�ปี่ริะโยชน์ต่้อสัังคม 

เช่น	 กั�ริแข่งขันก่ัฬ�ฟุุต้บอล	หริ่อกั�ริริ่วมกิัจำกัริริมเพั่� อสุัขภ�พั	 ทั�งน่� 

เพั่� อเป็ี่นกั�ริสั่งเสัริิมบุคล�กัริในกั�ริพััฒน�ต้นเองทั�งท�งสุัขภ�พักั�ย 

และสัขุภ�พัใจำ

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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กิิจกิรรมเพ่ื่�อสัังคม

บริิ ษััทฯ	 ไม่่ เพีียงจะให้้ความ่สำำา คัญ	 กัับกัาริดำำา เ นิินิงานิด้ำานิ 

ความ่รัิบผิิดำชอบต่่อสัำงคม่	และสำิ�งแวดำล้อม่ในิส่ำวนิที�เกีั�ยวข้้องกัับกิัจกัาริ 

ข้องบริิษััทฯ	แต่่บริิษััทฯ	ยังคำานึิงถึึงกัาริม่อบโอกัาสำให้้แก่ัสำังคม่ริอบข้้าง	 

เพี่�อนิำาไปสำ่ก่ัาริพีฒันิาที�ยงัยน่ิต่่อไปในิอนิาคต่

1. โครงกิาร	มีเหล่ือเผ่ื่�อน้้อง	ปีีทีี่�	1

 นิอกัจากันีิ�	บริษัิัทฯ	ยงัมี่กัาริสำนัิบสำนุินิให้้พีนัิกังานิ	และพัีนิธมิ่ต่ริ

ได้ำมี่สำ่วนิริ่วม่ในิกัาริม่อบสำิ�งข้องบริิจาค	 ให้้แก่ัน้ิองๆ	บนิพี่� นิที�ห้่างไกัล 

ณ	ศู่นิย์กัาริศึูกัษัาเพี่�อชุม่ชนิชาวไทยภู่เข้า	“แม่่ฟ้้าห้ลวง”	ต่ำาบลนิาเกีัยนิ 

อำาเภูออม่ก๋ัอย	จังห้วัดำเชียงให้ม่่	 (ศูศูช.บ้านิสำงินิเห้น่ิอ	,	ศูศูช.บ้านิสำงินิกัลาง 

และ	ศูศูช.บ้านิอ่ต่่ม่ใต้่)	 เพีริาะเริาได้ำต่ริะห้นัิกัถึึงพีริะม่ห้ากัรุิณาธิคุณ 

ข้องพีริะบาทสำม่เด็ำจพีริะปริม่ินิทริม่ห้าภู่มิ่พีลอดำุลยเดำช	 ริัชกัาลที� 	 ๙ 

ที�ทริงให้้ความ่สำำาคัญกัับกัาริให้้บริกิัาริด้ำานิกัาริศึูกัษัาสำำาห้รัิบปริะชาชนิที�อาศัูย

อย่ใ่นิชุม่ชนิพ่ี�นิที�สำง่	โดำยกัาริม่อบ	เสำ่�อผ้ิาเคร่ิ�องนุิง่ห่้ม่	ยารัิกัษัาโริค	อาห้าริแห้้ง 

อุปกัริณ์เคริ่�องเข้ียนิ	ห้นิังสำ่อ	ข้องเล่นิสำำาห้ริับเด็ำกัๆ	ริวม่ถึึงอุปกัริณ์เคริ่�องใช ้

ที�มี่ความ่จำาเป็นิในิกัาริดำำาริงชีวิต่	ซึึ่�งกิัจกัริริม่ดัำงกัล่าวคริั�งนีิ�	 เริาจัดำในิวันิเด็ำกั 

แห่้งชาติ่		วันิที�	12	ม่กัริาคม่	2562	เพี่�อให้้เด็ำกัๆ	ได้ำมี่สำว่นิริว่ม่กัับกิัจกัริริม่ต่่างๆ	

อีกัทั�งได้ำมี่กัาริโชว์กัาริแสำดำงความ่สำาม่าริถึข้องเด็ำกัๆ
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	 2.	โครงการ	รักจึึงมอบชอบจึึงให้้ชีวิิต	ปีีทีี่�	1

	 	 เพ่ื่�อเป็็นการป็ลููกฝัังให้้พื่นักงาน	 รู้จัักการให้้	แลูะการช่่วยเห้ลู่อ 

ผูู้้อ่� นเป็็นสำำาคััญ	 อีกทัั้�งปั็จัจุับัันป็ระเทั้ศไทั้ย	 ยังมีีคัวามีต้้องการโลูห้ิต้ 

เป็็นจัำานวนมีาก	 เพ่ื่�อใช่้ในการรักษาผูู้้ป่็วย	รวมีถึึงป็ระโยช่น์ทีั้�พื่นักงาน 

ได้้ในการบัริจัาคัเลู่อด้คัรั�งนี�	ยังเป็็นการช่่วยกระตุ้้นการผู้ลิูต้เมี็ด้เลู่อด้ให้มี่ 

สำง่ผู้ลูให้้ระบับัการไห้ลูเวียนเลู่อด้ดี้ขึ้ึ�น

	 	 โด้ยมีีคัุณวิฑููรย์	 อภิิวาทั้ธนะพื่งศ์	 ผูู้้อำานวยการฝ่ัายพื่ัฒนา

ธุรกิจัแลูะการต้ลูาด้	นำาทีั้มีพื่นักงาน	จัำานวน	16	คันทีั้�ร่วมี	 ในโคัรงการ 

รกัจึังมีอบัช่อบัจึังให้้ช่วิีต้	ปี็ทีั้�	1	ณ	ศูนยบ์ัรกิารโลูหิ้ต้แห้ง่ช่าติ้	สำภิากาช่าด้ไทั้ย	

ป็ทั้มุีวัน	กรุงเทั้พื่	เม่ี�อวันทีั้�	14	มิีถึนุายน	2562
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3. โครงกิารสัร้างชุมชน้แห่งควิามสุัข	ปีีทีี่�	2

	 สัร้ิ�งชุมชนแห่งคว�มสัุข	 เป็ี่นโคริงกั�ริท่� ม่ วัต้ถีุปี่ริะสังค์ 

เพ่ั�อเป็ี่นกั�ริสัร้ิ�งสั�ธุ�ริณะปี่ริะโยชน์ให้แก่ัโริงเริ่ยนท่�ชำ�รุิด์	ทรุิด์โทริม 

เพั่�อให้ครูิ	และนักัเริ่ยน	ได้์ม่คุณภ�พัช่วิต้ในกั�ริเริ่ยนท่�ด่์ขึ�น	ริวมไปี่ถึีงเพั่�อ 

เป็ี่นกั�ริริ่วมด์ูแลสัังคมไทย	ยกัริะดั์บกั�ริคุณภ�พัช่วิต้	พัริ้อมทั�งพััฒน� 

ชุมชนให้ม่คว�มยั�งย่น	 เพัริ�ะ	“เริ�เช่�อว่�คริอบครัิวท่�เป่ี่� ยมด้์วยคว�มสุัข 

ค่อจุำด์เริิ�มต้้นของสังัคมท่�ด่์”

	 ป่ี่น่�เริ�ได้์จัำด์ขึ�น	ณ	โริงเริย่นวัด์ริตั้นชมภ	ูต้ำ�บลวังด์�ล	อำ�เภอกับนิบุริ	่ 

จัำงหวัด์ปี่ริ�จ่ำนบุริ่ 	 ในวันท่� 	 3	 สัิงห�คม	 2562	 กั�ริสัริ้�งชุมชนคริั�งน่� 

เริ�ได้์สัริ้�งหลังค�ท�งเดิ์น	ซึ่่อมแซึ่มห้องนำ�ท่�ชำ�รุิด์	 เปี่ล่�ยนชุด์สุัขภัณฑ์ู 

อุปี่กัริณ์ ต่้�งๆ	 ท่� ชำ� รุิด์ใช้ ง�นไม่ ไ ด้์ อ่กัทั� งกั�ริท�สั่ โริงอ�ห�ริ	 และ 

มอบชุด์คอมพิัวเต้อร์ิ	 อุปี่กัริณ์ก่ัฬ�	เคริ่�องเข่ยน	ชุด์โต๊้ะเก้ั�อ่�	 เพั่�อให้น้องๆ 

ได้์ใช้ให้ถีูกัสุัขอน�มัย	และในวันดั์งกัล่�วเริ�ยังม่กิัจำกัริริมกั�ริแข่งก่ัฬ� 

ปิี่ ด์ ท้ �ย ด้์ วยกั�ริทำ� อ �ห�ริ เ ล่� ย งคณะค รูิ 	 ผูู้้ ปี่กัคริองและ น้อ งๆ 

เพั่�อให้ชุมชนแหง่น่�ม่คว�มสัขุอ่กัหนึ�งแหง่ของเริ�
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ก่อนปรบัปรุงเวท่ีก่จกรรม หลังจากปรบัปรุงเวท่ีก่จกรรม

ก่อนทีำาหลังคาทีางเด่ินเข่�าห�องนำา หลังจากทีำาหลังคาทีางเด่ินเข่�าห�องนำา

ก่อนปรบัปรุงห�องนำา หลังจากปรบัปรุงห�องนำา
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4. โครงกิาร	สัาน้ต่อทีี่�พ่ื่อที่ำา	ดููแลืที่หารของพื่ระราชา

ปีีทีี่�	4

	 ในป่ี่น่� 	 บิลท์ 	 แลนด์์ฯ	 ได้์ด์ำ�เนินโคริงกั�ริสั�นต่้อท่�พั่อทำ� 

ด์ูแลทห�ริของพัริะริ�ช�	 ต่้อเน่�องเปี่็นป่ี่ท่�	4	ณ	โริงพัย�บ�ลทห�ริผู้่�นศึกั	 

กัรุิงเทพัฯ	 เพั่� อสัมทบทุนกั�ริจัำด์ซึ่่� อท่�นอนลมสัำ�หริับผูู้้ ป่ี่วยติ้ด์เต่้ยง 

อ่กัทั� งมอบของท่�ริะลึกัให้แก่ัผูู้้ป่ี่วยทห�ริผู้่�นศึกัท่�กัำ�ลังพัักัริักัษั�ตั้ว 

เพั่� อเป็ี่นขวัญ	 และกัำ�ลังใจำในกั�ริฟุ้� นฟุูสัมริริถีภ�พัทั� งท�งริ่�งกั�ย 

และจิำต้ใจำ	เม่�อวันท่�	28	พัฤศจิำกั�ยน	2562
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5. โครงกิารค่น้ชีวิิต	สู่ัธรรมชาติ

	 บริิ ษััทฯ 	 ไ ด้์ เ ล็ ง เ ห็นถึีงคว�มสัำ� คัญเ ก่ั� ยว กัับริะบบนิเวศ 

ของ ไทย 	 ซึึ่� ง ปัี่ จำ จุำบั น ริะบบนิ เ วศท�งทะ เลถีู กัทำ� ล �ยลง เ ริ่� อ ยๆ 

บริิษััทฯ	 เล็งเห็นว่�เริ�ควริช่วยกัันฟุ้� นฟุูทริัพัย�กัริท�งทะเล	และช�ยฝัั� ง 

ด้์วยกิัจำกัริริมกั�ริทำ�ชั ง เช่อกั	 และกั�ริปี่ล่อยปูี่ม้� 	 จำำ�นวน	 24	 ตั้ว 

ณ	 ศูนย์เริ่ยนรู้ิวิถ่ีปี่ริะมงชุมชนเนินฆ้้อ	 อำ�เภอแกัลง	 จัำงหวัด์ริะยอง

เ ม่� อ วันท่� 	 13 	 ธุันว�คม	 2562 	 โด์ยคณะผูู้้บริิห�ริ 	 และพันักัง�น 

จำำ�นวน	58	คน
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08 

ริ�ย่ง�นของผู้้�สอบบญัช ีและงบกั�ริเงิน

สำ�หริบัปี ีสิ�นสดุ์วัันที� 31 ธันัวั�คม พ.ศ. 2562
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09  ข้อมูลทั่วไป

ช่ือบริษัท บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
BUILT LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่   96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท  0107556000370 

โทรศัพท์   0-2584-2013

โทรสาร  0-2584-2015

Home Page  www.builtland.co.th 

จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  หุ้นสามัญ 300,0000,000 หุ้น 

มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
BUILT LAND DEVELOPMENT  
COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่   96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  
นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท    0125561007229

โทรศัพท์   0-2584-2013

โทรสาร    0-2584-2015

Home Page   

จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท   หุ้นสามัญ 1,0000,000 หุ้น

มูลค่า หุ้นละ 10 บาท

ช่ือบริษัทย่อย    บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จํากัด
BUILT HEART COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  บริหารอาคารนิติบุคคล
และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่   96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 17
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท    0125554000401

   โทรศัพท์   0-2584-2013

โทรสาร    0-2584-2015

Home Page www.builtheart.co.th

จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 

มูลค่า หุ้นละ 100 บาท

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2562
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

96 หมู่ 4 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 02-584-2013 โทรสาร. 02-584-2015

www.bui lt land.co .th
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