




01 ขอมลบริษัท
บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2552 ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท และไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 40 ลานบาท ในปเดียวกัน และเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2554 ไดมีการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนอีก 60 ลานบาท เปน 100 ลานบาท ตอมาเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2555 ไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท เปน 

200 ลานบาท และ ในป 2556 บริษัท ไดแปรส าพเปน บริษัท (มหาชน)  และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท รวมเปน 300 ลาน

บาท เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 เพ่ือขยายการลงทุน และเตรียมความพรอมการนําบริษัทเขาจดทะเบียน ตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เมื่อ 31 พฤษ าคม 2560 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ูถือหุน โดยมีกลุมคุณชัยรัตน ธรรมพีร เขาถือหุนให แทน และ

ไดดําเนินธุรกิจพรอมปรับโครงสรางองคกร เพ่ือดําเนินโครงการตอพรอมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ในป 2563 ท่ีประชุมสามั         

ูถือหุนคร้ังท่ี 1/2563 ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท จนเมื่อวันท่ี   

6 พฤศจิกายน 2563 บริษัท  มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 400 ลานบาท (ชําระเตม) 

นอกจากน้ี บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ไดมีการจัดต้ัง บริษัทยอยข้ึนมา 2 บริษัท  ไดแก 

1. บริษัท บิลท ฮารท จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจบริหารนิติบุคคล และ ตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย

โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

2. บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพ่ือดําเนินพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทุกรูปแบบ

โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

โครงสรางการประกอบ ุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยแสดงตามแผนผังดังน้ี 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท (ชําระเต็ม) 

บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท (ชําระเต็ม) 

บริษัท บิลท ฮารท จํากัด 

ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ชําระเต็ม) 

99.99% 
)

99.97% 

. ร   น  จํา  ( า น) รายงานประจําปี 2563

3



 
ปจจุบัน บริษัท  และบริษัทในเครือ ไดพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย และพาณิชยกรรม รวมถึงลงทุนในอสังหาริมทรัพย หลาย

โครงการ ายใตโครงการ TEMPO, LESTO และ RITMO โดยแบงตามกลุมสินคาและราคา และอยูระหวางพัฒนาโครงการในระดับบน

เพ่ิมข้ึนดวย 

 คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส บาน อาคารพาณิชย 

 

HIGH CLASS

ราคา 10-20 ลานบาท 

 

   

UPPER CLASS 

ราคา 5-10 ลานบาท

  

 

 

MAIN CLASS 

ราคา 2-5 ลานบาท 
   

ECONOMY CLASS 

ราคา 1-2 ลานบาท 
  

  

บริษัท  มีโครงการท่ีอยูอาศัยพัฒนา และโอนใหลูกคาท้ังหมดแลว 9 โครงการ ไดแก  

● 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 

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 1 

● RITMO SQUARE 

 รวมมูลคาประมาณ 4,430 ลานบาท  

ร   น  จํา  ( า น) รายงานประจําปี 2563
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 ปจจุบันมีโครงการกอสรางเสร็จ และอยูระหวางการโอนกรรมสิทธ์ิใหลูกคาอยู 2 โครงการ คือ  

● TEMPO QUAD SAPHANMAI   

● LESTO CONDO SUKHUMVIT 113 SAMRONG STATION 

 มูลคารวมประมาณ 1,300 ลานบาท  

  

โครงการท่ีอยูในระหวางการพัฒนาและทยอยรับรูรายได 4 โครงการ  

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 2 

● RITMO PARK VIEW CHAIYAPRUK-WONGWAEN 

● TEMPO TOWN DON MUEANG-THUPATEMI 

● TEMPO AVENUE DON MUEANG-THUPATEMI 

 มูลคาโครงการรวม 540 ลานบาท 

 

 มีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา อีก 4 โครงการ 

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 3 

● CONDOMINIUM Phahol-Chatuchak NEW PROJECT (HIGH CLASS)   

● LUXURY POOL VILLA Pinklao-Ratchapruek NEW PROJECT (HIGH CLASS)   

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 4 

มูลคาโครงการรวมประมาณ 1,080 ลานบาท 

 

และมีท่ีดินรอการพัฒนา อีก 2 โครงการ  

o ท่ีดิน ไทรนอย-ลาดบัวหลวง 

o ท่ีดิน ลําลูกกา 5 

 มูลคาท่ีดินประมาณ 220 ลานบาท 
 

โดยในปน้ี บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 2 โครงการ  

o BOUTIQUE & BUDGET HOTEL สถานีเมืองทองธานี 

o COWORKING & VIRTUAL OFFICE SPACE สถานีเมืองทองธานี 

 มูลคาลงทุนประมาณ 300 ลานบาท 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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BOUTIQUE & BUDGET HOTEL 
ท่ีตั้งโครงการ 
สถานีเมืองทอง - แจงวัฒนะ 35 

 

 

 

  
 
COWORKING &  
VIRTUAL OFFICE SPACE 
ท่ีตั้งโครงการ 
สถานีเมืองทอง - แจงวัฒนะ 35 

 

 

 

 

 

  
RITMO PARKVIEW  
CHAIYAPRUEK-WONGWAEN 
รายละเอียดโครงการ  
บานแฝด 2 ช้ัน จํานวน 48 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2563  

  

โครงการในปัจจุบันของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทในเครือ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของ 
บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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THE RITMO  
CHAIYAPRUEK-WONGWAEN (Phase 2) 
รายละเอียดโครงการ  
ทาวนเฮาส 2 ช้ัน 108 ยูนิต  

เปิดโครงการ  

ป 2562 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

 

 

 

 

 LESTO CONDO  
SUKHUMVIT 113-SAMRONG STATION 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน จํานวน 4 อาคาร จํานวน 786 ยูนิต  

อาคารสันทนาการ 3 ช้ัน 1 อาคาร และหองชุดเพ่ือการพาณิชย 5 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2559 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
400 เมตร จาก สถานี BTS สําโรง 

 

 

 

 

  
TEMPO QUAD SAPHANMAI 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 153 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2558 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
250 เมตร จาก สถานี BTS สายหยุด 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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LUXURY POOL VILLA  
รายละเอียดโครงการ  
พลูวิลลาหรู 3 ช้ัน จํานวน 8 ยูนิต 

ท่ีตั้งโครงการ 
ปนเกลา-ราชพฤกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
HI CLASS EXCLUSIVE CONDOMINIUM 
รายละเอียดโครงการ  
Duplex Condominium 4 ช้ัน จํานวน 51 ยูนิต 

ท่ีตั้งโครงการ 
พหลโยธิน-จตุจักร 

 

 

 

 

 

 

  
TEMPO AVENUE  
DONMUANG-THUPATEME 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 10 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2564 

 

 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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TEMPO TOWN  
DONMUANG-THUPATEME 
รายละเอียดโครงการ  
ทาวนเฮาส  3 ช้ัน จํานวน 32 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
RITMO SQUARE 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพาณิชย 3 ช้ันคร่ึง 7 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2561 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

 

 

 

  
THE RITMO  
CHAIYAPRUEK-WONGWAEN (Phase 1) 
รายละเอียดโครงการ  
ทาวนเฮาส 2 ช้ัน 60 ยูนิต  

เปิดโครงการ  

ป 2558 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังเฟส 

 

โครงการในท่ีผ่านมาของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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TEMPO ONE RAMKAMHANGE-RAMA9 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 142 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2557 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
300 เมตร จาก สถานี MRT รามคําแหง 12 

 

 

 

 

 

 TEMPO GRAND  
SATHON-WUTTAKARD 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร แบงเปนอาคาร A สูง 24 อาคาร B สูง 32 ช้ัน 

จํานวน 1,004 ยูนิต และอาคารชุดเพ่ือการพาณิชย 2 ช้ัน 1 อาคาร  

เปิดโครงการ  

ป 2557 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
30 เมตร จาก สถานี BTS วุฒากาศ 

 

 

 

 

  
TEMPO TOWN SAIMA 
รายละเอียดโครงการ  
ทาวนเฮาส 3 ช้ัน จํานวน 29 ยูนิต  

และอาคารพาณิชย 3 ช้ันคร่ึง จํานวน 7 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2555 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
ใกล สถานี MRT ทาอิฐ  

 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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TEMPO M TIWANON 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน จํานวน 166 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2554 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
100 เมตร จาก สถานี MRT กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

  
THE TEMPO RATCHADA 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 7 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 109 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2554 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
250 เมตร จาก สถานี MRT หวยขวาง 

 

 

 

 

 

 

  
THE TEMPO PHAHOLYOTHIN 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 79 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2553 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
590 เมตร จาก สถานี BTS สนามเปา 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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THE TEMPO RUAMRUDEE 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 78 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2552 โอนกรรมสิทธ์ิ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
700 เมตร จาก สถานี BTS เพลินจิต 

 

 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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02 สรุปผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ปี 2563 
 ผลประกอบการป 2563 บริษัทฯ มียอดรายไดรวม 208 ลานบาท โดยรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอยูท่ี 193 ลาน

บาท โดยผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ เมื่อรวมกับบริษัทในเครือ ซึ่งอยูระหวางพัฒนาโครงการใหมซึ่งเร่ิมทยอยรับรูรายได                

ในเดือนธันวาคม ป 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 30 ลานบาท โดยในปน้ีเปนอีกปท่ีอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเกิดสภาวะชะลอตอเน่ืองจาก

ปท่ีแลว นอกจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ีมีปจจัยลบตอเน่ือง ประกอบกับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยอยางรุนแรง ในสภาวะท่ีอสังหาริมทรัพยชะลอตัวในปน้ี นอกเหนือจาก

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายแลว บริษัทฯ เร่ิมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือเชา)                 

เพ่ือสรางธุรกิจใหมท่ีมีรายไดสม่ําเสมอ โดยมีการลงทุนเพ่ิมเติมในป 2563 และ 2564 คาดวาจะเร่ิมรับรูรายไดจากโครงการ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ต้ังแตป 2564 เปนตนไป โดยบริษัทฯ ต้ังเปารายไดในสวนน้ีท่ีสัดสวน 15%-25% ใน 2 ปขางหนา                  

เพ่ือรักษาสมดุลของรายไดใหบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา 5 โครงการ เปนโครงการท่ีอยูอาศัยจัดสรร                 

2 โครงการ อาคารพาณิชย 1 โครงการ อาคารชุด 2 โครงการ โครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 โครงการ โดยเปนโครงการท่ีสราง

เสร็จรอขายและโอนจํานวน 485 ลานบาท เปนงานระหวางกอสรางจํานวน 335 ลานบาท และท่ีดินรอการพัฒนา 3 แปลงมูลคา 312 

ลานบาท 

 

 ในภาพรวมป 2563 ท่ีเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 สองระลอก คาดวาจะมีอัตราการ

ขยายตัวติดลบถึง รอยละ -6.0 สงผลทําใหท้ังอุปทานและอุปสงคของตลาดท่ีอยูอาศัยหดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ี โดยเฉพาะตลาด

อาคารชุด ซึ่งไดรับผลกระทบจากกําลังซื้อชาวตางชาติท่ีไมสามารถเดินทางเขาประเทศได อยางไรก็ตาม จากการท่ีรัฐบาลไดออก

มาตรการกระตุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยการลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และการจดจํานองสําหรับท่ีอยูอาศัยสรางใหม           

(ไมนับรวมบานมือสอง) ในราคาไมเกิน 3 ลานบาท รวมท้ังการท่ีผูประกอบการจัดรายการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาขายลงรอย

ละ 20 – 30 การชวยเงินคาผอนบาน การใหอยูฟรี 2 – 3 ป การรับประกันผลตอบแทน ฯลฯ เปนปจจัยท่ีมีสวนชวยกระตุนทําใหยอดโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศใหลดลงในระดับท่ีไมรุนแรงตามท่ีคาดการณกันไวต้ังแตตนป โดยยอดโอนกรรมสิทธ์ิในป 2563 มีการ             

หดตัวลงรอยละ -8.5 ของจํานวนหนวย และรอยละ -0.3 ของมูลคา แตการลดลงของอุปทานท่ีอยูอาศัยจากการขอใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน 

และ การขอใบอนุญาตปลูกสรางท่ีลดลงในป 2563 รอยละ -16.9 และ -9.0 ตามลําดับน้ัน นับวาเปนการปรับตัวเพ่ือสรางความสมดุล

ระหวางอุปสงค และอุปทานของตลาดท่ีอยูอาศัย  

 อยางไรก็ตาม ในป 2564 ยังมีปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ท่ีจะตองติดตามและเฝาระวัง อาทิ ความไมแนนอนของสถานการณ                  

การแพรระบาดไวรัส COVID-19 ความลาชาของการกระจายวัคซีน ความไมแนนอนทางดานประสิทธิภาพของวัคซีน ความลาชาของการ

ฟนตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะภัยแลงท่ีอาจจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมดีเทาท่ีควร ฯลฯ ซึ่งเปนปจจัยลบตอกําลังซื้อท่ีอยูอาศัยของ

ประชาชนและตอตลาดท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม ในภาวะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดท่ีตํ่ามาก และการท่ีรัฐบาลไดขยาย

ระยะเวลามาตรการกระตุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยการลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และการจดจํานองสําหรับท่ีอยูอาศัย

สรางใหม (ไมนับรวมบานมือสอง) ในราคาไมเกิน 3 ลานบาทไปจนถึงสิ้นป 2564 การเลื่อนการประกาศอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางใหมไปเปนป 2565 การลดอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเหลือรอยละ 10 ฯลฯ ซึ่งเปนมาตรการท่ีจะชวยลดภาระของผูซื้อและ

ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย นับเปนปจจัยบวกท่ีสําคัญ 
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยจึงคาดวา ตลาดท่ีอยูอาศัยในป 2564 านยอดการโอนกรรมสิทธ์ิอาจจะมีอัตราการขยายตัว             

ติดลบจากป 2563 ท่ีประมาณ รอยละ -1.5 ในเชิงปริมาณหนวยการโอน  และ รอยละ -5.6 ในเชิงมูลคาการโอน  หรือมี าวะทรง

ตอเน่ืองจากป 2563 แตหากเศรษฐกิจใสนทุก าคกลับฟนคนไดเรว เราอาจไดเหนตลาดท่ีอยูอาศัยไทยท่ีมีการขยายตัวไดถึงรอยละ 8.4 

ในเชิงปริมาณหนวยการโอน  และ รอยละ 3.8 ในเชิงมูลคาการโอน  แตท้ังน้ีคลาดท่ีอยูอาศัยในระยะตอไปอีก 2 ป ตลาดไมเติบโตอยาง

รุนแรงดังเชนในชวงป 2561 ึ่งเปนชวงท่ียังไมมีมาตรการ Macroprudential และการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 เน่ืองจาก                

การขยายตัวของอุปทานท่ีอยูอาศัยในการรองรับความตองการมีนอยลงและกําลัง ื้อของประชาชนกลดลงดวยเชนกัน  

 

1. สถานการ ์ดานอุปทานท่ีอย่อา ัย  
 1.1 การออกใบอนุ าตจัดสรรท่ีดินท่ั ประเท   
 ใน าพรวมป 2563 การออกใบอนุ าตจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศมีจํานวนรวม 727 โครงการ และ 85,347 

หนวย ึ่งลดลงท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวยท่ีรอยละ -4.5 และ -16.9 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2562 และมีเทียบขอมูลใน                

อดีตพบวา ป 2563 เปนปท่ีมีจํานวนหนวยท่ีไดรับอนุ าต จัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศนอยท่ีสุดในรอบ8 ปท่ี านมา นับต้ังแตป 2555 ึ่งมี

หนวยท่ีไดรับอนุ าตจัดสรร 85,770 หนวย (ดูแ น ูมิท่ี 1) 

 

 

 

 การออกใบอนุ าตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ ในป 2563 จะกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี กรุงเทพ -ปริมณ ล มากท่ีสดุจํานวน 

276 โครงการ 46,529 หนวย โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.5 ึ่งลดลงท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวย รอยละ -12.4 

และ -19.0 ตามลําดับ รองลงมา ไดแก าคตะวันออก มีจํานวน 183 โครงการ 17,463 หนวย โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 

20.4 ึ่งลดลงท้ังจํานวนโครงการและจาํนวนหนวย รอยละ -10.3 และ -28.7 าคเหนือ มีจํานวน 76 โครงการ 6,526 หนวย โดยมี

จํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.6 ึ่งเพ่ิมข้ึนท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวย รอยละ 8.6 และ 5.6 าคตะวันออกเ ียงเหนือ 

มีจํานวน 75 โครงการ 6,452 หนวย โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.6 ึ่งจํานวนโครงการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.6 แตจํานวนหนวย

ลดลง รอยละ -10.6 าคใต มีจํานวน 51 โครงการ 3,733 หนวย โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.4 ึ่งเพ่ิมข้ึนท้ังจํานวน
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โครงการและจํานวนหนวย รอยละ 30.8 และ 66.2 ภาคกลาง มีจํานวน 32 โครงการ 2,800 หนวย โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.3 ซึ่งลดลงท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวย รอยละ -8.6 และ -28.3 และภาคตะวันตก มีจํานวน 34 โครงการ 1,871 หนวย 

โดยมีจํานวนหนวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.2 ซึ่งเพ่ิมข้ึนท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวย รอยละ 25.9 และ 46.9 ตามลําดับ จะเห็น

วาทุกภาคมีจํานวนหนวยท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินลดลง ยกเวน ภาคเหนือ ภาคใต และตะวันตก ท่ีมีหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุญาต

จัดสรรท่ีดินเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 

 สําหรับประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินในป 2563 สวนใหญเปนทาวนเฮาสมีสัดสวนมากสุดรอยละ 52.0 

รองลงมาเปน บานเด่ียว รอยละ 27.3 บานแฝด รอยละ 16.6 ท่ีดินเปลาจัดสรร รอยละ 2.2 เปน และอาคารพาณิชย รอยละ 1.8 (ดูตาราง

ท่ี 1) 

 

 จังหวัดท่ีไดรับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินสูงสุด 10 อันดับแรก ในป 2563 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรวมมากถึงรอยละ 79.9 ของจํานวน

หนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินท้ังหมด ดังน้ี 

 

 อันดับ 1 จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนรอยละ 18.5 (สวนใหญอยูในอําเภอบางพลี เมืองสมุทรปราการ  

  และพระสมุทรเจดีย) 

 อันดับ 2  กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 16.3 (สวนใหญอยูในเขตประเวศ เขตหนองแขม และเขตสายไหม)  

 อันดับ 3  จังหวัดระยอง คิดเปนรอยละ 8.9 (สวนใหญอยูในอําเภอปลวกแดง เมืองระยอง และนิคมพัฒนา)  

 อันดับ 4  จังหวัดนนทบุรี คิดเปนรอยละ 8.8 (สวนใหญอยูในอําเภอบางบัวทอง บางใหญ และบางกรวย)  

 อันดับ 5  จังหวัดชลบุรี คิดเปนรอยละ 6.2 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองชลบุรี พานทอง และบางละมุง)  

 อันดับ 6  จังหวัดปทุมธานี คิดเปนรอยละ 6.2 (สวนใหญอยูในอําเภอลําลูกกา เมืองปทุมธานี และคลองหลวง)  

 อันดับ 7  จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเปนรอยละ 4.9 (สวนใหญอยูในอําเภอบางปะกง เมืองฉะเชิงเทรา และแปลงยาว)  

 อันดับ 8  จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 4.5 (สวนใหญอยูในอําเภอสันทราย เมืองเชียงใหม และสันกําแพง)  

 อันดับ 9  จังหวัดสมุทรสาคร คิดเปนรอยละ 3.1 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองสมุทรสาคร และกระทุมแบน)  

 อันดับ 10  จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 2.4 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา ปากชอง และสูงเนิน)  
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สําหรับประเ ทท่ีอยูอาศัยท่ีไดใบอนุ าตจัดสรรท่ีดินใน 10 อันดับแรก สวนให จะเปนทาวนเฮาส ยกเวนจังหวัดเชียงใหม 

และจังหวัดนครราชสีมา ท่ีสวนให จะเปนบานเด่ียว (ดูตารางท่ี 2) ท้ังน้ี แนวโนมการออกใบอนุ าต จัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ ในป 2564 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 87,165 หนวย เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1 จากป 2563 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 

78,449 ถึง 95,882 หนวย มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -8.1 ถึง 12.3 เมื่อเทียบกับป 2563 ึ่งมีจํานวน 85,347 หนวย (ดูแ น ูมิ

ท่ี 1) 

 

  1.2 การออกใบอนุ าตก่อสรางท่ีอย่อา ัยท่ั ประเท   
  สําหรับป 2563 ท้ังป คาดวาจะมีการออกใบอนุ าตกอสรางท่ีอยูอาศัย จํานวนประมาณ 332,279 หนวย ลดลง

รอยละ -9.0 เมื่อเทียบกับป 2562 แบงเปนการออกใบอนุ าตกอสรางท่ีอยูอาศัยประเ ทแนวราบ ประมาณ 234,278 หนวย และอาคาร

ชุด ประมาณ 103,911 หนวย ึ่งคาดวาท่ีอยูอาศัยแนวราบจะไดรับอนุ าต กอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4 สวนอาคารชุดคาดวาจะลดลง

รอยละ –24.8 เมื่อเทียบกับป 2562 (ดูแ น ูมิท่ี 3 และ 4) 
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 เมื่อจําแนกเปนรายภาค พบวา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัยมาก ท่ีสุด ประมาณ 147,023 

หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.5 ของท้ังหมด ซึ่งลดลงรอยละ -19.7 โดยลดลงท้ัง แนวราบและอาคารชุด รอยละ -16.3 และ -21.7 

รองลงมาเปน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนประมาณ 45,023 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.3 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.2               

โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของแนวราบรอยละ 14.0 แตอาคารชุดลดลงรอยละ -9.2 เมื่อเทียบกับป 2562 ภาคใต มีจํานวนประมาณ 40,064 

หนวย โดยคิดเปน สัดสวนรอยละ 11.8 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.0 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบและอาคารชุด รอยละ 10.2 และ               

รอยละ 19.0 เมื่อเทียบกับป 2562 ภาคตะวันออก มีจํานวนประมาณ 37,972 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอย ละ 11.2 ซึ่งลดลง รอยละ 

-23.6 โดยเปนการลดลงท้ังของแนวราบและอาคารชุด รอยละ -8.2 และรอยละ -66.7 ภาคเหนือ มีจํานวนประมาณ 33,586 หนวย               

โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.9 ซึ่งลดลงรอยละ -8.2 โดยเปนการ ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ -5.5% และรอยละ -52.1               

ภาคตะวันตก มีจํานวนประมาณ 19,855 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.3 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของ                        

ท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ 9.8 และรอยละ 97.8 และภาคกลาง มจีํานวนประมาณ 14,666 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.3 

ซึ่งเพ่ิมข้ึน รอยละ 65.4 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของแนวราบรอยละ 79.2 แตอาคารชุดลดลงรอยละ -43.0 ท้ังน้ีเมื่อเทียบกับป 2562 

 โดยสรุปแลว ในป 2563 ภาพรวมใบอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศจะลดลงรอยละ -9.0 แตพบวา ใบอนุญาตกอสรางแนวราบ

กลับทรงตัว โดยขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคตะวันตก โดย สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

นครราชสีมา สงขลา ขอนแกน นครศรีธรรมราช และราชบุรีขณะท่ีใบอนุญาตกอสรางอาคารชุดกลับลดลงถึงรอยละ 24.8 โดยลดลงเกือบ

ทุกภาค แตพบวา ภาคใตและภาคตะวันตกกลับมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุดเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญอยูในภาคใต คือ จังหวัดภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช และสงขลา และภาคตะวันตก คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และราชบุรี (ดูตารางท่ี 3) 

 

 เมื่อพิจารณารายจังหวัดท่ีมีการออกใบอนุญาตกอสรางสูงสุด 10 อันดับแรก ในป 2563 คิดเปนสัดสวนรวมกันมากถึง                

รอยละ 59.9 ของจํานวนการออกใบอนุญาตกอสรางท้ังหมด พบวา  
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 อันดับ 1  ไดแก กรุงเทพมหานคร มีสัดสวนจํานวนหนวยรอยละ 30.1 แตมีใบอนุญาตกอสรางลดลงท้ังแนวราบ  

  และอาคารชุด รอยละ –12.7 และ -12.1  

 อันดับ 2  จังหวัดชลบุรี มีสัดสวนรอยละ 4.9 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ –30.0 และ -64.1  

 อันดับ 3  จังหวัดนครราชสีมา มีสัดสวนรอยละ 4.4 แนวราบเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.1 แตอาคารชุดลดลงรอยละ -39.1  

 อันดับ 4  จังหวัดปทุมธานี มีสัดสวนรอยละ 3.9 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ –23.1 และ -65.9  

 อันดับ 5  จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดสวนรอยละ 3.7 เพ่ิมข้ึนท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ 10.1 และ 140.1  

 อันดับ 6  จังหวัดเชียงใหม มีสัดสวนรอยละ 3.0 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ –22.3 และ -67.3   

 อันดับ 7  จังหวัดนนทบุรี มีสัดสวนรอยละ 2.6 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ -38.0 และ -97.8  

 อันดับ 8  จังหวัดระยอง มีสัดสวนรอยละ 2.5 แนวราบเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.3 แตอาคารชุดลดลง รอยละ -81.8  

 อันดับ 9  จังหวัดสงขลา มีสัดสวนรอยละ 2.4 แนวราบเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 แตอาคารชุดลดลง รอยละ -46.1  

 อันดับ 10  จังหวัดขอนแกน มีสัดสวนรอยละ 2.2 เพ่ิมข้ึนท้ังแนวราบและอาคารชุด รอยละ 11.9   

  และรอยละ 100 เน่ืองจากในป 2562 ไมมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุด (ดูตารางท่ี 4) 

 
 สําหรับแนวโนมการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศในป 2564 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย คาดวาจะมี

ประมาณ 332,279 หนวย ลดลงรอยละ -1.7 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 299,051 ถึง 365,507 หนวย มีอัตราการขยายตัวอยูในชวง

รอยละ -11.6 ถึง รอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 338,189 หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 3) 
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2. ดานอุปสงค์ท่ีอย่อา ัย  
 2.1 การโอนกรรมสิท ท่ีิอย่อา ัยท่ั ประเท   
 สําหรับป 2563 ท้ังป การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ มีจํานวน 358,496 หนวย มูลคา 928,376 ลานบาท ลดลง

ท้ังจํานวนหนวยและมูลคา รอยละ -8.5 และ -0.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2562 (ดูแ น ูมิท่ี 5 และ 6)  

 

 

 

 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ ในป 2563 แยกตามประเ ทท่ีอยูอาศัยพบวา ท่ีอยูอาศัยแนวราบ มีการ

โอนจํานวน 236,158 หนวย ลดลงจากปกอนรอยละ -10.0 แตมีมูลคา 616,939 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 2.2 และอาคารชุด 

มีการโอนจํานวน 122,338 หนวย ลดลงจากปกอนรอยละ -5.5 และมีมูลคา 311,437 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ -4.7  

 

 หากพิจารณาเปนราย าค พบวา กรุงเทพ -ปริมณ ล มีจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธ์ิมากท่ีสุด จํานวน 196,639 หนวย               

โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.9 ึ่งลดลงจากปกอนรอยละ -4.7 แตมีมูลคาการโอน 613,590 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 66.1 

ึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 รองลงมาเปน าคตะวันออก มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยจํานวน 51,287 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.3 

ึ่งลดลงรอยละ -12.4 แตในดานมูลคามีจํานวน 111,545 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.0 ึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 

าคตะวันออกเ ียงเหนือ มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยจํานวน 33,989 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.5 ึ่งลดลงรอยละ -5.3                  

แตในดานมูลคามีจํานวน 56,340 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.1 ึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.1 าคเหนือ มีการโอนกรรมสิทธ์ิ                

ท่ีอยูอาศัยจํานวน 28,393 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.9 ึ่งลดลงรอยละ -5.2 และในดานมูลคามีจํานวน 50,455 ลานบาท                

โดยคดิเปนสัดสวนรอยละ 5.4 ึ่งลดลงรอยละ -5.2 าคใต มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยจํานวน 27,031 หนวย โดยคิดเปนสัดสวน             

รอยละ 7.5 ึ่งลดลงรอยละ -18.6 และในดานมูลคามีจํานวน 57,143 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.2 ึ่งลดลงรอยละ -14.1 

าคกลาง มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยจํานวน 10,642 หนวย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.0 ึ่งลดลงรอยละ -17.9 และในดานมูลคา

มีจํานวน 17,001 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.8 ึ่งลดลงรอยละ -4.0 และ าคตะวันตก มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยจํานวน 
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10,515 หนวย ลดลงรอยละ -9.2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.9 แตในดานมูลคามีจํานวน 22,302 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.4 

ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.5 ท้ังน้ีเมื่อเทียบกับจํานวนหนวยและมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิท้ังหมดในป 2562 (ดูแผนภูมิท่ี 7 และ 8) 

 

 
 

 เมื่อพิจารณารายจังหวัดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยสูงสุด 10 อันดับแรก ในป 2563 ซึ่งมีสัดสวนโดยรวมรอยละ 71.9 

ของจํานวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท้ังหมด พบวา  

 

 อันดับ 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร จํานวน 105,190 หนวย มูลคา 395,111 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมากใน

  เขตคลองสามวา ประเวศ และสายไหม สวนอาคารชุดโอนมากใน เขตบางซื่อ จัตุจักร  และบางขุนเทียน  

 อันดับ 2 จังหวัดชลบุรี จํานวน 29,271 หนวย มูลคา 69,073 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมาก ในอําเภอศรีราชา 

  บางละมุง และเมืองชลบุรี สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอบางละมุง ศรีราชาและสัตหีบ  

 อันดับ 3  จังหวัดปทุมธานี จํานวน 26,985 หนวย มูลคา 52,789 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมากใน 

  อําเภอคลองหลวง ลําลูกกา และธัญบุรี สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอคลองหลวง ธัญบุรี และเมืองปทุมธานี)  

 อันดับ 4  จังหวัดนนทบุรี จํานวน 25,706 หนวย มูลคา 75,376 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมากใน  

  อําเภอบางบัวทอง บางใหญและบางกรวย สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด 

  และบางบัวทอง  

 อันดับ 5  จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25,637 หนวย มูลคา 63,770 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมาก 

  ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ บางพลี และพระสมุทรเจดีย สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

  บางพลี และบางเสาธง  

 อันดับ 6  จังหวัดระยอง จํานวน 12,027 หนวย มูลคา 24,352 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมาก ในอําเภอปลวกแดง 

  เมืองระยองและนิคมพัฒนา สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอเมืองระยอง แกลง และปลวกแดง  

 อันดับ 7  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 11,248 หนวย มูลคา 25,140 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบ  

  โอนมากในอําเภอสันทราย เมืองเชียงใหม และหางดง สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอเมืองเชียงใหม หางดง 

  และสันทราย)  
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 อันดับ 8  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 8,364 หนวย มูลคา 17,255 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมากในอําเภอเมือง

  นครราชสีมา ปากชอง และสูงเนิน สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอเมืองนครราชสีมา ปากชอง และสูงเนิน 

  เชนเดียวกัน  

 อันดับ 9  จังหวัดนครปฐม จํานวน 6,809 หนวย มูลคา 12,346 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมาก ในอําเภอ 

  สามพราน เมืองนครปฐม และพุทธมณฑล สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอ สามพราน นครชัยศรี  

  และพุทธมณฑล  

 อันดับ 10  จังหวัดสงขลา จํานวน 6,387 หนวย มูลคา 13,145 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนมากในอําเภอหาดใหญ 

  เมืองสงขลา และสะเดา สวนอาคารชุดโอนมากในอําเภอหาดใหญ เมืองสงขลา และสะเดา เชนเดียวกัน  

  (ดูตารางท่ี 5) 

 

 
 

 

 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยแยกตามระดับราคาโดยพิจารณาจากมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยในป 2563 พบวา 

ระดับราคาท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท มีมูลคา 207,873 ลานบาท โดยคิดเปน

สัดสวนรอยละ 22.4 ของมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.4 รองลงมา ระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท 

มีมูลคา 198,399 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.4 ซึ่งลดลงรอยละ -0.1 และอันดับ 3 โอนในระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท มี

มูลคา 154,523 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.6 ซึ่งลดลงรอยละ 4.4 ซึ่งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดสวนรวมกันมากถึงรอยละ 60.4 

  

 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยแนวราบแยกตามระดับราคา ซึ่งพิจารณาจากมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยในป 2563 

พบวา ระดับราคาแนวราบท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท มีมูลคา 145,558 ลาน

บาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.6 ของมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.9 รองลงมา โอนในระดับราคา 

3.01 – 5.00 ลานบาท มีมูลคา 136,820 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.2 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.4 และอันดับ 3 โอนในระดับราคา
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มากกวา 10.00 ลานบาท มีมูลคา 91,786 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 ซึ่งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดสวนรอย

ละรวมกันมากถึงรอยละ 60.6  

 

 สวนการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดแยกตามระดับราคา ซึ่งพิจารณาจากมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยในป 2563 พบวา 

ระดับราคาอาคารชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคามากกวา 10 ลานบาท มีมูลคา 62,737 ลานบาท โดย

คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.1 ของมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิ อาคารชุดท้ังหมด ซึ่งลดลงรอยละ -13.0 รองลงมา โอนในระดับราคา 2.01 – 

3.00 ลานบาท มีมูลคา 62,315 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.0 ซึ่งลดลงรอยละ -3.9 และอันดับ 3 โอนในระดับราคา 3.01 – 

5.00 ลานบาท มีมูลคา 61,580 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.8 ซึ่งลดลงรอยละ -3.1 ซึ่งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดสวนรวมกันมาก

ถึงรอยละ 59.9 (ดูตารางท่ี 6) 

 

 
 

 สําหรับแนวโนมการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศในป 2564 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย คาดวาจะมีประมาณ 

353,236 หนวย ลดลงรอยละ -1.5 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 317,912 ถึง 388,559 หนวย มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -

11.3 ถึง รอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมี 358,496 หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิประมาณ 876,121 ลานบาท 

ลดลงรอยละ -5.6 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 788,509 ถึง 963,733 ลานบาท มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -15.1 ถึง รอยละ 

3.8 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีมูลคา 928,376 ลานบาท  

 

 การโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบท่ัวประเทศในป 2564 คาดวาจะมีประมาณ 236,013 หนวย ลดลงรอยละ -0.1 โดยมีชวง

คาดการณอยูประมาณ 212,412 ถึง 259,615 หนวย มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -10.1 ถึง รอยละ 9.9 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมี 

236,158 หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิประมาณ 569,180 ลานบาท ลดลงรอยละ -7.7 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 

512,262 ถึง 626,098 ลานบาท มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -17.0 ถึง รอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีมูลคา 616,939 ลาน

บาท  
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 การโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดท่ัวประเทศในป 2564 คาดวาจะมีประมาณ 117,223 หนวย ลดลงรอยละ -4.2 โดยมีชวง

คาดการณอยูประมาณ 105,500 ถึง 128,945 หนวย มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -13.8ถึง รอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมี 

122,338 หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิประมาณ 306,941 ลานบาท ลดลงรอยละ -1.4 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 

276,247 ถึง 337,635 ลานบาท มีการเปลี่ยนแปลงระหวางรอยละ -11.3 ถึง รอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีมูลคา 311,437 ลาน

บาท (ดูแผนภูมิท่ี 5 และ 6) 

 

 

ขอมูลอางอิงจาก “ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย” 
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03 แผนผังการจัดองค์กรของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารบริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
 

 
แผนผังการจัดองคกรของเจาหนาที่ระดับบริหาร บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 
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04 โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 โครงสรางกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการของบริษัท จะตอง

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 โครงสรางคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ โดย 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน จากกรรมการ 9 ทาน  

คิดเปนสัดสวนเกินหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

2. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถ  

และมีประสบการณ ดานบัญชีและการเงิน มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย                      

ละกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาท่ีกํากับดูแล และตรวจสอบการทํางานของบริษัทฯ 

3. มีการถวงอํานาจระหวางคณะกรรมการ และฝายบริหารท่ีชัดเจน ตามรายละเอียดท่ีเปดเผยไวในหัวขอ               

“การกํากับดูแลกิจการ” ณ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัทมีรายช่ือ และจํานวนการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ในป 2563 ดังตอไปน้ี 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด 

ป 2563 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย* ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายชัยรัตน ธรรมพีร รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 5/5 

นายสุพัฒน กรชาลกุล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

นางกาญจนา ปยสาธิต 
กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5/5 

นายอมร จุฬาลักษณากูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 5/5 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ* กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 5/5 

นายถิรชัย จารุวนากุล กรรมการบริษัท, ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 5/5 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ* กรรมการบริษัท, ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 5/5 

จํานวนคร้ังของการประชุมท้ังป 5  

นายสมชาย ศิริสมฤทัย, นายเจนยุทธ ทองใบใหญ, นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ  ไดรับการแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระ              

ตามมติ AGM 1/2563 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย. 2563 
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กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษัท 
 นายชัยรัตน ธรรมพีร หรือนายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ หรือนายถิรชัย จารุวนากุล หรือนายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง

กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

 ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดังน้ี  

1. ดําเนินการจัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย            

วาดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

2. ใหความเห็นชอบนโยบายท่ีสําคัญ เปาหมายแนวทางและแผนงานของบริษัทรวมท้ังติดตามดูแล                            

ใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนด  

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย                                           

ท่ีไดรับมอบหมายโดยมีอํานาจอนุมัติ  

3.1 พิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน  

3.2 อนุมัติงบประมาณประจําปและแผนงานของบริษัท  

3.3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก ผูถือหุนเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไร                            

พอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ัน  

3.4 พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคญั เชน การลงทุนท่ีสําคัญ การซื้อขายทรัพยสิน                                            

และการดําเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนด  

3.5 พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย                     

เวนแตรายการท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยการพิจารณาอนุมัติดังกลาว                  

จะเปนไปตามประกาศขอบังคับระเบียบท่ีเกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  

 ท้ังน้ีเวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุนคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนกอนการ

ดําเนินการ  

4. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  
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คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานกรรมการบริหาร 

นายถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

นายธวัช นิงสานนท ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ 

นายวรเลิศ บุญสันติสุข ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ ผูบริหารสูงสุดสายงานพัฒนาธุรกิจ 

 

 

คณะผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานกรรมการบริหาร 

นายถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

นายธวัช นิงสานนท ผูอํานวยการสายงานกอสราง 

นายวรเลิศ บุญสันติสุข ผูอํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 1 

นายนิมิต จิตดิปาลนันท ผูอํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 2 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

นายปริญญา เขียวอําไพ ผูอํานวยการสายงานสรรหาท่ีดินและพัฒนาโครงการ 

นางรัตนา อินทรชลิต ผูอํานวยการสายงานสนับสนุน 

 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังให นายสกาย ตันติพันธร เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาท และหนาท่ี

ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผูถือหุนและการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ บันทึกรายงานการประชุม และติดตามใหมี

การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบถึงสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท การดูแล

ประสายงานกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารท่ีกฎหมายกําหนด 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไวอยางเหมาะสมกับ

หนาท่ีความรับผิดชอบบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา โดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาดการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไร

ของบริษัท และคาตอบแทนของบริษัทจะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคาตอบแทนกรรมการไดขออนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลวทุกป โดยจายคาตอบแทนในรูปเงินรายป เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ และโบนัส สําหรับป 2563 มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

ป 2563 

เขา

ประชุม 

BOD 

เขา

ประชุม 

AC 

เขา

ประชุม 

NRC 

คาตอบแทน 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ 
5/5 4/4 - 256,000 

นายชัยรัตน ธรรมพีร 
รองประธานกรรมการบริษัท,  

ประธานกรรมการบริหาร 
5/5 - - - 

นายสุพัฒน กรชาลกุล 
กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5/5 4/4 - 256,000 

นางกาญจนา ปยสาธิต 

กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหา  

และพิจารณาคาตอบแทน 

5/5 - 1/1 172,000 

นายอมร จุฬาลักษณากูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 - 224,000 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง 
กรรมการบริษัท, 

กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 
5/5 - 1/1 170,000 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ 
กรรมการบริษัท,  

กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 
5/5 - 1/1 170,000 

นายถิรชัย จารุวนากุล 
กรรมการบริษัท,  

ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 
5/5 - - - 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ 
กรรมการบริษัท,  

ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
5/5 - - - 

รวมคาตอบแทน 1,248,000 

    *คณะกรรมการ ประสงคไมขอรับ เบี้ยประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ (เรงดวน) คร้ังที่ 2/2563 
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รายละเอียดการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ แยกตามประเภทคาตอบแทน ในป 2563 เปนดังน้ี (หนวย = บาท) 

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ 

คาตอบแทน 

เงินรายป 
เบ้ีย

ประชุม 

เบ้ีย

ประชุม

ชุดยอย 

โบนัส/

บําเหน็จ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 168,000 48,000 40,000 - 

นายสุพัฒน กรชาลกุล 168,000 40,000 48,000 - 

นายอมร จุฬาลักษณากูล 144,000 40,000 40,000 - 

กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน 

นางกาญจนา ปยสาธิต 120,000 40,000 12,000 - 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง 120,000 40,000 10,000 - 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ 120,000 40,000 10,000 - 

กรรมการบริหาร 

นายชัยรัตน ธรรมพีร - - - - 

นายถิรชัย จารุวนากุล - - - - 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ - - - - 

รวมคาตอบแทน 840,000 248,000 160,000  - 

*คณะกรรมการ ประสงคไมขอรับ เบี้ยประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ (เรงดวน) คร้ังที่ 2/2563

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
2.1 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานสงเงินเขาเปนเงินสะสมของกองทุนโดยสมัคร

ใจโดยพนักงานจะสงเงินสะสมในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทจายสมทบ ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเชนกันสําหรับ

เงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหน่ึง โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542  

 2.2 สวัสดิการพนักงานในดานตางๆ อาทิ สวัสดิการคารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจําป 

การประกันชีวิตแกพนักงานทุกคน เงินชวยพิธีมงคลสมรส เงินชวยในงานฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน เค ร่ืองแบบพนักงาน  การ

ทองเท่ียว และเลี้ยงสังสรรคประจําป รวมถึงการใหสิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินคาท่ี มีสวนลดตามหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ีบริษัท

กําหนด 
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  บุคลากร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

o จํานวนพนักงานท้ังหมด 52  คน 

o จํานวนพนักงานในแตละสายงาน 

 สายบริหาร 7 คน 

 สายปฏิบัติการ 20 คน 

 สายสนับสนุน 25 คน 

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน 

o เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนในป 2563 

o จัดใหมีสวัสดิการดานสุขภาพ, ดานสันทนาการ, ดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

และสิทธิพิเศษในการซื้อสินคาของบริษัทท่ีไดรับสวนลด 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

o   จัดใหมีการอบรมภายในองคกร และสงไปอบรมภายนอกองคกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถ 

     ใหกับพนักงานในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติการอยูตลอดเวลา 
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 05 คณะกรรมการและกรรมการบริหาร 
นายสมชาย ศิริสมฤทัย อายุ 65 ป ี   นายสุพัฒน์ กรชาลกุล อายุ 56 ป ี  
   

ตําแหน่ง 
• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
● รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

● กฎหมายปกครอง รุนท่ี 5 มูลนิธิศาลปกครอง 

● รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  
● บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                        

กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2560 – 2561 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน  

ตาม พรฎ. จัดต้ังสถาบันฯ  พ.ศ. 2554 

2559 – 2561 กรรมการผูทรุงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลาง ตาม  

พรบ. จัดรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 

2558 

2556 – 2561 คณะทํางาน คณะกรรมการยกรางประมวล

กฎหมายปาไม ในคณะกรรมการฯ ปฏิรูป

กฎหมายฯ 

2555 – 2559 ผอ.สํานักแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

 ประวัติการทํางาน 
2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)  

2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ                             

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  

2555 – 2559 กรรมการบริหาร  

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
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นางกาญจนา ปยิสาธิต อายุ 67 ป ี  นายชยัรัตน์ ธรรมพีร อายุ 65 ป ี 
   

ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คาตอบแทน  

 ตําแหน่ง 
• รองประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
● รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

● นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  
● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University                                                

● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 53.499% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

ประวัติการทํางาน 
2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน                                                

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2557  สรรพากรภาค 10  กรมสรรพกร 

 

 ประวัติการทํางาน 
2552 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                                 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2559 – ปจจุบัน กรรมการสมาคมสมาคมอาคารชุดไทย 

2544 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

2544 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท สแควรริทซ พลาซา จํากัด 
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นายอมร จุฬาลักษณากูล อายุ 57 ป ี นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธิ์กลาง อายุ 65 ป ี

ตําแหน่ง 
• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ง 
● กรรมการบริษัท

● กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ashland University

● เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา 
● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ        

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2559 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร   

และกรรมการบริษัท 

AIM REIT Management Co., Ltd. 

2557 – 2559 กรรมการผูจัดการ 

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 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท   

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2539 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ           

บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต จํากัด 

2539 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  

บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายธีรคุปต จํากัด 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ      

บริษัท พรีไซซ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นายเจนยทุธ ทองใบใหญ ่อายุ 60 ป ี  นายถิรชัย จารุวนากุล อายุ 57 ป ี
   

ตําแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ตําแหน่ง 
● กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

● ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  
● บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท                                     

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน                                                      

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2560   ผูชวยกรรมการผูจัดการ                                  

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล 

จํากัด 

 ประวัติการทํางาน 
2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน                 

และบญัชี                                                         

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2560 ผูอํานวยการ 

Transaction Advisory Services              

EY Corporate Advisory Services 

Limited 

2555 – 2557 Commercial Director                            

บริษัท  ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2555 Financial Controller                                

บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) 
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นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ อายุ 44 ป ี  นายวรเลิศ บุญสันติสุข อายุ 60 ป ี
   

ตําแหน่ง 
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

• ผูบริหารสูงสุดสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 ตําแหน่ง 
● กรรมการบริหาร 

● ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
● วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                        

Western Michigan University 

● วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  
● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 1.154 %  

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 0.002 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

ประวัติการทํางาน 
2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

ผูบริหารสูงสุดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2556 ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย และการตลาด   

บริษัท ทีซีซี แคปปตอลแลนด จํากัด 

2550 – 2555 ผูจัดการอาวุโส ฝายการตลาด   

สายงานพัฒนาคอนโด 1  

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2550 ผูจัดการฝายการตลาด 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี                         

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 ประวัติการทํางาน 
2553 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ   

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2540  – 2553 บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
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 นายธวัช นิงสานนท์ อาย ุ65 ป ี
  

 ตําแหน่ง 
• กรรมการบริหาร 

• ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  
● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2563 
 - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 - 

 ประวัติการทํางาน 
2563 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร                                               

ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ                                             

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2561 – 2563 ผูชวยกรรมการผูจัดการ                                             

บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด 

2560 – 2561 ผูชวยกรรมการผูจัดการ                                                                                         

บริษัท ที เอ็นจิเนียรร่ิง  

คอรเปอรเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  
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06 การถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารในปี 2563 

รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนหุนท่ี

ถือ ณ วนัท่ี 

31/12/63 

จํานวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

สัดสวน

การถือ

หุน 

(%) 

วันท่ีไดรับ               

การแตงต้ัง 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
17 ก.ย. 2563 

นายชัยรัตน ธรรมพีร 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

รองประธานกรรมการบริษัท,                

ประธานกรรมการบริหาร 

213,999,999 

66,666,666 

61,000,000 

16,666,666 

53.499 

16.666 
24 เม.ย. 2561 

นายสุพัฒน กรชาลกุล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ,                               

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

- 

- 

- 

- 

- 

- 
24 เม.ย. 2561 

นางกาญจนา ปยสาธิต 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการอิสระ, 

ประธานคณะกรรมการสรรหา                    

และพิจารณาคาตอบแทน 

- 

666,666 

- 

166,666 

- 

0.16 
29 เม.ย. 2562 

นายอมร จุฬาลักษณากูล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
29 เม.ย. 2562 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท,                             

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
24 เม.ย. 2561 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท,                               

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
17 ก.ย. 2563 

นายถิรชัย จารุวนากุล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร              

- 

- 

- 

- 

- 

- 
29 เม.ย. 2562 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร                 

4,617,499 

106,666 

- 

96,666 

1.154 

0.026 
17 ก.ย. 2563 

นายวรเลิศ  บุญสันติสุข 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
กรรมการบริหาร   

10,000 

- 

- 

- 

0.002 

- 
26 ม.ค. 2561 

นายธวัช นิงสานนท 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
กรรมการบริหาร   

- 

900,000 

- 

- 

- 

0.225 
28 ม.ค. 2563 
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07 ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

 ต้ังแต พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินมีผลบังคับใชเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563 ท่ีผานมาถือวาเปน

สัญญาณท่ีชัดเจนวาประเทศไทยเขาสูวิฤกตโควิดอยางเต็มตัว ทุกคนรวมใจกันสูกับไวรัสท่ีมองไมเห็นดวยวิธีการตางๆ เราเจอท้ังความ

วุนวาย สับสน กังวล และ ความไมรู  

 จนเกิดคําถามวาเราควรทําอยางไร ? องคกร CSR ควรดําเนินการอยางไร ? 

 สิ่งท่ีองคกรรู คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนในองคกร และสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดังน้ัน องคกรจึงสามารถจัดการกับปญหา

และผลกระทบ ดวยมาตราการดานตางๆ ไดไมยากนัก จากความรู และประสบการณท่ีมี โดยบริษัทฯ ไดใหความรูสําคัญกับการกํากับดูแล

ในสวนน้ีอยูแลว ท่ีเรียกวา CSR in process  

 แตกับกรณีของวิฤกติโควิด – 19 ซึ่งรุนแรง และสงผลกระทบไปท่ัวโลก เกิดวิฤกติเศรษฐกิจในทุกระดับ ถึงแมวาภาคธุรกิจ

จะไมใชตัวการท่ีทําใหเกิดปญหา แตเราตองเจอผลกระทบเหมือนกัน จึงทําใหเห็นวา CSR after process มีความสําคัญมาก และเราตอง

สรางความรวมมือกันระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือตอสูกับวิฤกติน้ีจึงจะประสบความสําเร็จได  

 โควิด – 19 เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีองคกรไมสามารถควบคุมได ท่ีสําคัญคือเราไมรูลวงหนา สิ่งน้ีจะเกิดข้ึน จึงเปนความ

ยากลําบากท่ีทุกองคกรพบเจอในการฝาวิฤกติคร้ังน้ี ความไมรู ทําใหเราไมแนใจถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน และ ความไมรู ทําใหเราไมแนใจถึงสิ่งท่ี

ควรจะทํา 

 บริษัทฯ คิดวาไมนาจะมีแผนงาน CSR ของบริษัท ท่ีสามารถระบุกิจกรรมท่ีแกปญหาโควิค แตเมื่อโควิดกลายเปนวาระ

แหงชาติ และสังคมตองการความรวมมือรวมใจ กิจการเพ่ือสังคมจึงตองปรับแผน ปรับตัว บริษัทเลยตองแสดงศักยภาพออกมาแสดง

นํ้าใจใหสาธารณะ ถึงแมวาตัวเองจะเจอผลกระทบท่ีไมเบาเหมือนกัน 

 บริษัทฯ เลยขอถอดบทเรียนท่ีรวบรวม 4 สิ่งท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสังคมไดดําเนินการคือ  

1. การดูแลพนักงานดวยมาตราการคัดกรอง ปรับสถานท่ีทํางานใหมีระยะหางสําหรับ และดูแลสุขภาพ

ของพนักงานโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง สิ่งน้ีถือเปนพ้ืนฐานท่ีองคกรตองดําเนินการ เพราะแสดงถึงความ            

ใสใจตอพนักงานและลดความเสี่ยงของการแพรระบาด 

2. เปนพลเมืองท่ีดี โดยการใหความรวมมือและปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ท่ีรัฐออกมา เชน กําหนด

นโยบายใหทํางานจากท่ีบาน “อยูบาน หยุดเช้ือเพื่อชาติ” การปรับรูปแบบการใหบริการ                             

ตามมาตรการ Social Distancing  

3. ชวยเหลือสังคมในจุดท่ีมีปญหา วิฤกติคร้ังน้ีทําใหระบบสาธารณสุขของไทยเจอผลกระทบเต็มๆ และ

ถือเปนปอมปราการสําคัญท่ีจะตอสูกับวิฤกติ เราจึงเห็นภาคเอกชนจํานวนมากแสดงนํ้าใจบริจาคเงิน 

อุปกรณทางการแพทยไมวาจะเปนหนากากอนามัย 

4. รวมสรางสรรคอนาคต คําวา new normal หรือวิถีชีวิตแบบใหม จะเปนโจทยท่ีองคกรตองใชในการ

ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ และ CSR องคกร ใหรูปแบบการใชชีวิตของมนุษยดําเนินตอไป โดย

ระบบเศรษฐกิจไมหยุดชะงัก แตก็ทําใหเกิดการระบาดอยางรุนแรงจนเปนภาระของระบบสาธารณสุข  

5. เมื่อโควิด เกิดข้ึนแลว สิ่งท่ีองคกรต้ังรับเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาดคร้ังหนา  

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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คุณชยัรัตน ธรรมพีร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ไดมอบหนากากอนามัยใหแกพนักงาน 

ตใจ เมื่�◌่อว ันัที่�◌่ 28 พ ฤศจิิกายน 2562 

 
ตัวแทนพนักงานบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท บิลท ฮารท จํากัด 

ไดมอบหนากากอนามัย และ Face Shield ใหแกลูกบาน หนวยงานรัฐ และเอกชน  
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ตัวแทนพนักงานบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท บิลท ฮารท จํากัด 

ไดมอบหนากากอนามัย และ Face Shield ใหแกลูกบาน หนวยงานรัฐ และเอกชน  

 

 
ตัวแทนพนักงานบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท บิลท ฮารท จํากัด 

ไดมอบหนากากอนามัย และ Face Shield ใหแกลูกบาน หนวยงานรัฐ และเอกชน  
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คุณถิรชยั จารุวนากุล ประธานเจาหนาที่สายงานการเงินและบัญช ีบรษัิท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)  

นําทีมพนักงานรวมบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ปทมุวัน กรุงเทพ 

 

 
พนักงานบริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ปทุมวัน กรุงเทพ 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2563
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08  งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบ 
    งบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินสําหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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09 ขอมลทั่ ไป 

 

ชอบริษัท บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

 BUILT LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ทีตังสํานักงาน ห   96 หมู 4 อยแจงวัฒนะ – ปากเกรด 17 

                                             ตําบลปากเกรด อําเ อปากเกรด  

                                             นนทบุรี 11120 

เล ทะเบียนบริษัท  0107556000370 

โทร ัพท 0-2584-2013 

โทรสาร  0-2584-2015 

Home Page  www.builtland.co.th 

จํานวนและชนิด องหุนทีจําหนาย 

ดแลวทังหมด องบริษัท หุนสามั  400,0000,000 หุน 

มลคาหุนละ  1 บาท 

 

 
 

ชอบริษัทยอย  บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 BUILT LAND DEVELOPMENT  

                                            COMPANY LIMITED 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ทีตังสํานักงาน ห  96 หมู 4 อยแจงวัฒนะ – ปากเกรด 17 ตําบลปาก

เกรด 

 อําเ อปากเกรด นนทบุรี 11120 

เล ทะเบียนบริษัท  0125561007229 

โทร ัพท  0-2584-2013 

โทรสาร  0-2584-2015 

Home Page 

จํานวนและชนิด องหุนทีจําหนาย 

ดแลวทังหมด องบริษัท หุนสามั  1,0000,000 หุน 

มลคาหุนละ  10 บาท 

 

    

ร   น  จํา  ( า น) รายงานประจําปี 2563

99



  

ชอบริษัทยอย บริษัท บิลท ฮารท จํากัด 

 BUILT HEART COMPANY LIMITED 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  บริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหนา

อสังหาริมทรัพย 

ทีตังสํานักงาน ห   96 หมู 4 อยแจงวัฒนะ – ปากเกรด 17 

 ตําบลปากเกรด อําเ อปากเกรด นนทบุรี 11120 

เล ทะเบียนบริษัท  0125554000401 

โทร ัพท 0-2584-2013 

โทรสาร  0-2584-2015 

Home Page  www.builtheart.co.th 

จํานวนและชนิด องหุนทีจําหนาย 

ดแลวทังหมด องบริษัท  หุนสามั  10,000 หุน 

มลคาหุนละ  100 บาท 

 

  

ร   น  จํา  ( า น) รายงานประจําปี 2563
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