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01 ข้อมูล ัท
บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จัดตัง นเมอวันที 12 มีนาคม 2552 ดําเนิน ุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท และ ดเพิมทุนจดทะเบียนเปน 40 ลานบาท นปเดียวกัน และเมอ

วันที 11 มีนาคม 2554 มีการเพิมทุนจดทะเบียนอีก  60 ลานบาท เปน 100 ลานบาท ตอมาเมอวันที 11 มกราคม 2555 

ดมีการเพิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และ นป 2556 บริษัท ดแปรสภาพเปน บริษัท 

(มหาชน)  และเพิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท รวมเปน 300 ลานบาท เมอวันที 21 มิ ุนายน 2556 เพอ ยายการ

ลงทุน และเตรียมความพรอมการนําบริษัทเ าจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเท ทย จนเมอ 31 พ ษภาคม 

2560 ดมีการเปลียนแปลง ครงสราง ู อหุน ดยมีกลุมคุ ชัยรัตน รรมพีร เ า อหุน หญแทน และ ดดําเนิน ุรกิจ

พรอมปรับ ครงสรางองคกร เพอดําเนิน ครงการตอพรอมรองรับการ ยาย ุรกิจ นอนาคต และ นป 2563 ทีประชุม

สามัญ ู อหุน ครังที 1/2563 ดมีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท 

จนเมอวันที 6 พ จิกายน 2563 บริษัท  มีทุนจดทะเบียนทังสิน 400 ลานบาท (ชําระเต็ม) 

นอกจากนี บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) ดมีการจัดตัง บริษัทยอย นมา 2 บริษัท  ดแก 

1. บริษัท บิลท ฮารท จํากัด เพอดําเนิน ุรกิจ บริหารนิติบุคคลและตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย 

และ ุรกิจบริหารอาคาร รงแรม และอสังหาริมทรัพย ดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

2. บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพอดําเนินพัฒนา ุรกิจอสังหาริมทรัพย ทุกรูปแบบ

ดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

ครงสรางการประกอบ ุรกิจ องบริษัท และบริษัทยอยแสดงตามแ น ังดังนี

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย ทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท (ชําระเตม)

บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท (ชําระเตม)

บริษัท บิลท ารท จํากัด
ธุรกิจบริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ชําระเตม)

99.99% 99.97%

รายงานประจําปี 2564 3

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



ปจจุบัน บริษัท  และบริษัท นเครอ ดพัฒนา ครงการทีอยูอา ัยและพา ิชยกรรม รวม งลงทุน นอสังหาริมทรัพย 

หลาย ครงการภาย ต ครงการ TEMPO, LESTO และ RITMO ดยแบงตามกลุมสินคาและราคา และอยูระหวางพฒันา

ครงการ นระดับบนเพิม นดวย

คอนโดมิเนียม ทาวนเ าส บาน อาคารพาณิชย

Luxury CLASS

ราคา  10 ลาน

บาท

UPPER CLASS

ราคา 5-10 ลาน

บาท

MAIN CLASS

ราคา 2-5 ลานบาท

ECONOMY 

CLASS

ราคา 1-2 ลานบาท

บริษัท  มี ครงการทีอยูอา ัยพัฒนา และ อน หลูกคาทังหมดแลว ครงการ ดแก 

● 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
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 1 

● RITMO SQUARE 

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 2 

● RITMO PARK VIEW CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 1 

 รวมมูลคาประมาณ 4,720 ลานบาท  

 

 ปจจุบันมีโครงการกอสรางเสร็จ และอยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคาอยู 3 โครงการ คือ  

● TEMPO QUAD SAPHANMAI   

● LESTO CONDO SUKHUMVIT 113 SAMRONG STATION 

● TEMPO TOWN DON MUEANG-THUPATEMI 

 มูลคารวมประมาณ 1,430 ลานบาท  

  

โครงการท่ีอยูในระหวางการพฒันาและทยอยรับรูรายได 4 โครงการ  

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 3 

● RITMO PARK VIEW CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 2 

● TEMPO TOWN AVENUE DON MUEANG-THUPATEMI 

 มูลคาโครงการรวม 400 ลานบาท 

 

 มีโครงการท่ีอยูระหวางการพฒันา อีก 4 โครงการ 

● THE RITMO CHAIYAPRUK-WONGWAEN Phase 4 

● NEW LUXURY POOL VILLA Phahol-Chatuchak (Luxury)  

● NEW LUXURY POOL VILLA Pinklao-Ratchapruek (Luxury)   

● NEW LAKE SITE ESTATE CHAIYAPRUK-WONGWAEN 

มูลคาโครงการรวมประมาณ 1,450 ลานบาท 

 

โดยบริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2 โครงการ  

o KOO HOTEL (BOUTIQUE & BUDGET HOTEL) สถานีเมืองทองธานี 

o B WORK (CO-WORKING & VIRTUAL OFFICE SPACE) สถานีเมืองทองธานี 

 มูลคาประมาณ 480 ลานบาท 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



และมีท่ีดินรอการพัฒนา อีก 4 โครงการ  

o ท่ีดิน ไทรนอย-วงแหวน 

o ท่ีดิน ธูปะเตมีย-ลําลูกกา 5 

o ท่ีดิน สะพานเจษฎาบดินทร-พระราม 5  

o ท่ีดิน งามวงศวาน 23 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



BOUTIQUE & BUDGET HOTEL
ท่ ั
แจงวัฒนะ  - ส านีเมองทอง านี

COWORKING & 
VIRTUAL OFFICE SPACE
ท่ ั
แจงวัฒนะ  - ส านีเมองทอง านี

ท ม วว ั -ว ว
ล อ   

เปนบานแ ด ชัน จํานวน 48 ยูนิต

ป   

ป อนกรรมสิท ิ และรับรูราย ดแลวบางสวน

ป ั ขอ ัท ลท ล ั ม

อ ั มท ั ่อ ล ท ขอ ัท ลท ล ั
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

 

  
 
เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์-วงแหวน เฟส 3 
รายละเอียดโครงการ  
เปนทาวนเฮาส 2 ช้ัน 114 ยูนิต  

เปิดโครงการ  

ป 2564 คาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดในปนี ้

 

 

 

 

 เลสโต คอนโด สุขุมวิท 113 – สถานีสําโรง 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน จํานวน 4 อาคาร จํานวน 786 ยูนิต  

อาคารสันทนาการ 3 ช้ัน 1 อาคาร และหองชุดเพื่อการพาณิชย 5 

ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2559 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
400 เมตร จาก สถานี BTS สําโรง 

 

 

 

 

  
เทมโป ควอด สะพานใหม่ 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 153 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2558 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
250 เมตร จาก สถานี BTS สายหยุด 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

  
 
 
 
POOL VILLA  
ท่ีตั้งโครงการ 
ราชพฤกษ - บรมราชชนนี  

 

 

 

 

 

  
 
 
POOL VILLA  
ท่ีตั้งโครงการ 
วิภาวดี - พหลโยธิน 21 

 

 

 

 

  
เทมโป ทาวน์ อเวนิว ดอนเมือง-ธูปะเตมีย ์
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 10 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2564 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวบางสวน 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

  
 
เทมโป ทาวน์ ดอนมือง-ธูปะเตมีย์ 
รายละเอียดโครงการ  
เปนทาสนเฮาส  3 ช้ัน จํานวน 32 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2563 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวบางสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
ริทโม สแควร์ 
รายละเอียดโครงการ  
อาคารพาณิชย 3 ช้ันครึ่ง 7 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2561 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

 

  
 
เดอะ ริทโม ชัยพฤกษ์-วงแหวน เฟส 1-2 
รายละเอียดโครงการ  
เปนทาวนเฮาส 2 ช้ัน 181 ยูนิต  

เปิดโครงการ  

ป 2558 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลว 

 

โครงการในท่ีผ่านมาของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

  
เทมโป วัน รามคําแหง-พระราม 9 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 142 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2557 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
300 เมตร จาก สถานี MRT รามคําแหง 12 

 

 

 

 

 

 เทมโป แกรนด์ สาทร-วุฒากาศ 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัย 1 อาคาร แบงเปนอาคาร A สูง 24 อาคาร B 

สูง 32 ช้ัน จํานวน 1,004 ยูนิต และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย 2 

ช้ัน 1 อาคาร  

เปิดโครงการ  

ป 2557 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงนการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
30 เมตร จาก สถานี BTS วุฒากาศ 

 

 

 

 

  
 
เทมโป ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-ไทรม้า 
รายละเอียดโครงการ  
เปนทาวนเฮาส 3 ช้ัน จํานวน 29 ยูนิต  

และอาคารพาณิชย 3 ช้ันครึ่ง จํานวน 7 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2555 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
ใกล สถานี MRT ทาอิฐ  
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

  
เทมโป เอ็ม ติวานนท์ 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน จํานวน 166 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2554 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
100 เมตร จาก สถานี MRT กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

  
เดอะ เทมโป รัชดา 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 7 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 109 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2554 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
250 เมตร จาก สถานี MRT หวยขวาง 

 

 

 

 

 

  
เดอะ เทมโป พหลโยธิน 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 79 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2553 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
590 เมตร จาก สถานี BTS สนามเปา 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

  
เดอะ เทมโป ร่วมฤดี 
รายละเอียดโครงการ  
เปนอาคารพักอาศัยสูง 8 ช้ัน ช้ันใตดิน 1 ช้ัน จํานวน 78 ยูนิต 

เปิดโครงการ  

ป 2552 โอนกรรมสิทธิ์ และรับรูรายไดแลวท้ังโครงการ 

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้  
700 เมตร จาก สถานี BTS เพลินจิต 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



02 สรุปผลประกอบการ และภาวะเศรษฐกิจ ปี 2564 
 ผลประกอบการป 2564 บริษัทฯ มียอดรายไดรวม 563 ลานบาท โดยรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

551 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 358 ลานบาท สงผลใหผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ  มกีาํไรสุทธิ 7 ลานบาท 

บริษัทฯสามารถปรับตัวและบริหารจัดการไดดี  ถึงแมวาในปนี้เปนอีกปท่ีอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเกิดสภาวะชะลอ

ตอเนื่องจากปท่ีแลว 

 นอกจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ีมีปจจัยลบตอเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยอยางรุนแรง ในสภาวะท่ี

อสังหาริมทรัพยชะลอตัวในปนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายแลว บริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อเชา) เพื่อสรางธุรกิจใหมท่ีมีรายไดสม่ําเสมอ โดยมีการลงทุน

เพิ่มเติมในป 2563 และ 2564 คาดวาจะเริ่มรับรูรายไดจากโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ต้ังแตป 2565 เปน

ตนไป โดยบริษัทฯ ต้ังเปารายไดในสวนนี้ท่ีสัดสวน 15%-25% เพื่อรักษาสมดุลของรายไดใหบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ มี

โครงการท่ีอยูระหวางการพฒันา 5 โครงการ เปนโครงการท่ีอยูอาศัยจัดสรร 3 โครงการ อาคารพาณิชย 1 โครงการ 

อาคารชุด 1 โครงการ โครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 โครงการ โดยเปนโครงการท่ีสรางเสร็จรอขายและโอน

จํานวน 305 ลานบาท เปนงานระหวางกอสรางจํานวน 480 ลานบาท และท่ีดินรอการพัฒนา 3 แปลงมูลคา 257 ลาน

บาท  

 จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงไตรมาส 4 ป 2564 ท่ีมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.9 จาก

ท่ีลดลงรอยละ -0.2 ในไตรมาส 3 ป 2564 โดยเปนผลมาจากสินคานําเขา-สงออกมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน ประกอบกับ

รัฐบาลไดผอนคลายมาตรการการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดมี

ประกาศผอนคลายมาตรการ LTV ช่ัวคราว ต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพื่อชวยพยุง

เศรษฐกิจไทยท่ียังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโควดิ-19  

 การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ียืดเยื้อมาเปนเวลากวา 2 ป ไดสงผลกระทบทําใหท้ังอุปทาน และอุปสงค

ของตลาดท่ีอยูอาศัยในไตรมาส 4 ป 2564 ยังคงหดตัวลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของปกอน 

โดยเฉพาะตลาดอาคารชุด ซึ่งไดรับผลกระทบจากกําลังซื้อชาวตางชาติ ท่ีไมสามารถเดินทางเขาประเทศได และกลุมท่ี

ซื้อเพื่อการลงทุนชะลอการซื้อ  

 แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2565 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติคาดวา จะขยายตัว

รอยละ 3.5 – 4.5 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.6 ในป 2564 โดยมีปจจัยบวกมาจากการปรับตัวดีข้ึนของอุปสงคภายในประเทศ 

การฟนตัวของภาคการทองเท่ียว รวมท้ังการขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออก และแรงขับเคล่ือนจากการลงทุนของ

ภาครัฐ สําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยรัฐบาลไดขยายมาตรการ ใหมีการลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และการ

จดจํานองสําหรับท่ีอยูอาศัยท่ีไมเกิน 3 ลานบาท และขยายครอบคลุมไปถึงบานมือสอง ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีประกาศผอนคลายมาตรการ LTV ช่ัวคราว สําหรับสัญญาเงินกูท่ีทําสัญญา ต้ังแต

วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  

 อยางไรกต็าม ในป 2565 ปจจัยลบท่ีจะทําใหภาวะเศรษฐกิจ รวมท้ังภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการชะลอตัวลง 

ไดแกสถานการณการสูรบระหวางรัสเซีย และยูเครน ท่ีทําใหราคาน้ํามัน และวัสดุกอสรางปรับราคาเพิ่มข้ึน การขาด

แคลนแรงงานภาคการกอสราง หนี้สินภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู  
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 จากปจจัยบวกและปจจัยลบท่ีตองระมัดระวังดังท่ีกลาวมา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดคาดการณวา แนวโนม

ในป 2565 สถานการณอุปทาน และอุปสงคของตลาดท่ีอยูอาศัย จะปรับตัวดีข้ึน เมื่อเทียบกับป 2564 โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

 

1. สถานการณดานอุปทานท่ีอยูอาศัย  

1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ   

 ในไตรมาส 4 ป 2564 มีโครงการท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ รวมจํานวน 132โครงการ 

15,252 หนวย ลดลงท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวยรอยละ -21.9 และรอยละ -19.9 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของป 2563 ท่ีมีจํานวน 169 โครงการ มีจํานวน 19,032 หนวย ซึ่งเปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาส

ท่ีเจ็ดแลว และจํานวนหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศจํานวน 15,252 หนวยในไตรมาสนี้ ยังมี

จํานวนตากวาคาเฉล่ีย 5 ปกอนเกดิวิกฤตการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งมีจํานวน 26,000 หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 1)  

 หากพิจารณาเปนรายพื้นท่ี พบวาการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินในไตรมาส 4 ป 2564 เพิ่มข้ึนในภาค

ตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยกระจายตัวอยูในพื้นท่ี กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มากท่ีสุดจํานวน 8,030 หนวย 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.6 ของจํานวนหนวยท้ังหมด มีจํานวนลดลงรอยละ -26.9 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 

2563 รองลงมาคือ ภาคตะวันออก มีการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน จํานวน 3,689 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.2 

มีจํานวนหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 22.0 ภาคเหนือ มีจํานวน 930 หนวย มีสัดสวนรอยละ 6.1 มีจํานวนหนวยลดลงรอยละ -

49.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 802 หนวย มีสัดสวนรอยละ 5.3 มีจํานวนหนวยลดลงรอยละ -42.8 ภาคใต 

มีจํานวน 795 หนวย โดยมีสัดสวนรอยละ 5.2 มีจํานวนหนวยลดลงรอยละ -33.5 ภาคกลาง มีจํานวน 557 หนวย มี

สัดสวนรอยละ 3.7 มีจํานวนหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 25.2 และภาคตะวันตก มีจํานวน 449 หนวย โดยมีสัดสวนนอยท่ีสุด

รอยละ 2.9 แตมีจํานวนหนวยเพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 287.1 ตามลําดับ (ดูแผนภูมิท่ี 2) สถานการณตลาดท่ีอยูอาศัยท่ัว

ประเทศ ไตรมาส 4 ป 2564 และ แนวโนมป 2565 จัดทําโดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห  
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 ในภาพรวมป 2564 ท้ังปการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินเพื่อท่ีอยอาศัยท่ัวประเทศ มีจํานวนรวม 608 

โครงการ  66,836 หนวย ซึ่งลดลงท้ังจํานวนโครงการและจํานวนหนวย รอยละ -18.8 และ-23.7 ตามลําดับ เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของป 2563 ท่ีมีจํานวน 749 โครงการ  มจํีานวน  87,611 หนวย และพบวาเปนปท่ีมีจํานวนหนวย

ท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศนอยท่ีสุดในรอบ 12 ป ท่ีผานมานับต้ังแตป 2553 ซึ่งมีหนวยท่ีไดรับ                

อนุญาตจัดสรร 78,163 หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 3) 

 

 การออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศในป 2564 ทุกภาคมีจํานวนหนวยท่ีไดรับอนญุาตจัดสรรท่ีดิน

ลดลงทุกภาค เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563 โดยกระจายตัวอยในพื้นท่ี กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มากท่ีสุด

จํานวน 31,662 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 47.4 ลดลง -33.2 รองลงมา เมื่อเทียบกับป 2563 รอลงมา ไดแก ภาค

ตะวันออก มีจํานวน 16,937 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.3 ลดลงรอยละ -6.6 ภาคหนือ มีจํานวน 5,704 หนวย 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.5 ลดลงรอยละ -13.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 5,237 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 

7.8 ลดลงรอยละ -20.0 ภาคใต  มีจํานวน 3,749 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.6 ลดลงรอยละ -10.5 ภาคกลาง  มี

จํานวน 1,841 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.8 ลดลง -34.3 และภาคตะวันตก มีจํานวน 1,706  หนวย คิดเปนสัดสวน

รอยละ 2.6  ลดลงรอยละ -9.7    

 สําหรับประเภทท่ีอยอาศัยท่ีไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินในป 2564 พบวา ทาวนเฮาสมีสัดสวนมากท่ีสุดรอยละ 

49.1 รองลงมาเปน บานเด่ียว รอยละ 27.2 บานแฝด รอยละ 19.5 อาคารพาณิชย รอยละ 2.2 และ ท่ีดินเปลาจัดสรร 

รอยละ 2.0 ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 4) 
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 จังหวัดท่ีมีการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2564 ซงคิดเปนสัดสวนโดยรวมมากถึง 

รอยละ 74.9 ของจํานวนหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินท้ังหมดประกอบดวย 

 อันดับ 1 จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนรอยละ 18.4 (สวนใหญอยูในอําเภอบางพลี เมืองสมุทรปราการ                                        

  และพระสมุทรเจดีย) 

 อันดับ 2 กรุงเทพมหานคร คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.8 (สวนใหญอยูในเขตบางเขน เขตประเวศ                        

  และเขตราษฎรบูรณะ)  

 อันดับ 3 จังหวัดชลบุรี คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.1 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบางละมุง

  และอําเภอศรีราชา)  

 อันดับ 4 จังหวัดระยอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.4 (สวนใหญอยูในอําเภอปลวกแดง อําเภอนิคมพัฒนา

  และอําเภอเมืองระยอง)  

 อันดับ 5 จังหวัดสมุทรสาคร คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.4 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองสมุทรสาคร              

  อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน)  

 อันดับ 6 จังหวัดปทุมธานี คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.0 (สวนใหญอยูในอําเภอลําลูกกา อําเภอคลองหลวง 

  และธัญบุรี)  

 อันดับ 7 จังหวัดเชียงใหม คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.6 (สวนใหญอยูในอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง

  และ อําเภอสารภี)  

 อันดับ 8 จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.1 (สวนใหญอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา                  

  อําเภอสูงเนิน และอําเภอขามทะเลสอ)  

 อันดับ 9 จังหวัดนนทบุรี คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.6 (สวนใหญอยูในอําเภอบางกรวย อําเภอบางบัวทอง

  และอําเภอเมืองนนทบุรี)  
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 อันดับ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.5 (สวนใหญอยูในอําเภอแปลงยาว อําเภอบานโพธิ์

  และอําเภอบางปะกง) 

 สําหรับประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีไดออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินใน 10 อันดับแรก สวนใหญจะเปนทาวนเฮาส 

ยกเวนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา ท่ีสวนใหญออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินเปนบานเด่ียว และจะเห็นวาเกือบทุก

จังหวัดมีการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินลดลง ยกเวนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร มีการออกใบอนุญาตจัดสรร

ท่ีดินเพิ่มข้ึน (ดูตารางท่ี 2) สําหรับแนวโนมการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ ในป 2565 ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 85,538 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 28.0 จากป 2564 โดยมีชวงคาดการณอยู

ประมาณ 76,984 ถึง 94,092 หนวย มีการเปล่ียนแปลงระหวางรอยละ 15.2 ถึง 40.8 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมีจํานวน 

66,836 หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 3) 

 

1.2 การออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ   

 ในชวงไตรมาส 4 ป 2564 มีการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย ท่ัวประเทศ ท้ังประเภท บานท่ีประชาชน

สรางเอง และบานในโครงการจัดสรร จํานวนประมาณ 70,749 หนวย ลดลงรอยละ -13.2 เมื่อ เทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของป 2563 ท่ีมีจํานวน 81,486 หนวย ซึ่งเปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสท่ีแปดแลว และจํานวนหนวยท่ี

ไดรับอนุญาตกอสรางในไตรมาสนี้จํานวน 70,748 หนวย เปนจํานวนท่ีตางกวาคาเฉล่ีย 5 ป ซึ่งมี จํานวน 86,282 หนวย 

(ดูแผนภูมิท่ี 5) เมื่อแบงตามประเภทท่ีอยูอาศัย พบวาในไตรมาสนี้ท่ีอยูอาศัยแนวราบเพิ่มข้ึน แตอาคารชุดไดรับ 

อนุญาตกอสรางลดลง โดยท่ีอยูอาศัยแนวราบไดรับอนุญาตกอสรางจํานวน 63,437 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 8.7 เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของป 2563 และอาคารชุด มีจํานวน 21,439 หนวย ลดลงรอยละ -7.2 (ดูแผนภูมิท่ี 5 และ 6) 
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 ภาพรวมป 2564 ท้ังป มีการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย ท่ัวประเทศ มีจํานวน 315,914 หนวย ลดลง

รอยละ -5.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563 ท่ีมีจํานวน 335,201 หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 7 และ 8)  

 

 เปนท่ีอยูอาศัยประเภทแนวราบ ประมาณ 247,523 หนวย ลดลงรอยละ -0.04และอาคารชุด ประมาณ 

68,391 หนวย ลดลงรอยละ -21.9 เมื่อเทียบกับป 2563 (ดูตารางท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 8) เมื่อพิจารณาเปนรายภาคเทียบ

กับป 2563 พบวาการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัยแนวราบในป 2564 ลดลงในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ ในขณะท่ีกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ภาคใต ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีการออก

ใบอนุญาตกอสรางเพิ่มข้ึนตามลําดับ สวนการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุดในป 2564 มีจํานวนลดลงทุกภาค ยกเวน 

ภาคกลาง และภาคใตท่ีมีการออกใบอนุญาตกอสรางเพิ่มข้ึน (ดูตารางท่ี 3) 
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 จังหวัดท่ีมีการออกใบอนุญาตกอสรางสูงสุด 10 อันดับแรก ในป 2564 คิดเปนสัดสวนรวมกันมากถึง รอยละ 

55.9 ของจํานวนการออกใบอนุญาตกอสรางท้ังหมด เรียงตามลําดับ ดังนี้  

 อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร มีการออกใบอนญุาตกอสรางจํานวน 61,161 หนวย มีสัดสวนรอยละ 19.4 

  มีการขยายตัวลดลงรอยละ -25.5 โดยเปนการลดลงท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบและอาคารชุด  

  รอยละ -1.5 และ -31.2 ตามลําดับ  

 อันดับ 2 จังหวัดชลบุรี มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 20,727 หนวย มีสัดสวนรอยละ 6.6 มีการ 

  ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.3 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของท่ีอยูอาศัยแนวราบ รอยละ 10.0  

  แตอาคารชุดลดลง รอยละ -5.4   

 อันดับ 3 จังหวัดสมุทรปราการ มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 16,429 หนวย มีสัดสวนรอยละ 5.2 

  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 30.5 โดยเปนการเพิ่มข้ึนท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบ และอาคารชุด  

  รอยละ 6.1 และ 261.0 ตามลําดับ ซึ่งอาคารชุดเปนการเพิ่มข้ึนจากฐานท่ีตางมากในชวงเวลา

  เดียวกันของป 2563 ท่ีมีเพียง 1,205 หนวย           

 อันดับ 4 จังหวัดปทุมธานี มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 16,359 หนวย มีสัดสวนรอยละ 5.2 มีการ 

  ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 14.9 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของท่ีอยูอาศัยแนวราบ รอยละ 25.8 ในขณะท่ี 

  อาคารชุดลดลงรอยละ -42.3  

 อันดับ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 12,813 หนวย มีสัดสวนรอยละ 4.1 

  ลดลง รอยละ -18.7 โดยเปนการลดลงท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบ และอาคารชุดรอยละ -16.3  

  และรอยละ -64.9 ตามลําดับ  

 อันดับ 6 จังหวัดเชียงใหม มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 11,182 หนวย มีสัดสวนรอยละ 3.5  

  ลดลงรอยละ -8.0 โดยลดลงท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบ และอาคารชุดรอยละ -5.4 และรอยละ -46.5 

  ตามลําดับ 

 อันดับ 7 จังหวัดนนทบุรี มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 10,871 หนวย มีสัดสวนรอยละ 3.4 

  ขยายตัว เพิ่มข้ึนรอยละ 21.7 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของอาคารชุดมากถึงรอยละ 967.7 แตเปนการ

  เพิ่มข้ึนจากฐานท่ีตางมากในชวงเวลาเดียวกันของป 2563 ท่ีมีเพียง 223 หนวย ในขณะท่ี ท่ีอยู

  อาศัยแนวราบลดลง รอยละ -2.5  
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 อันดับ 8 จังหวัดสงขลา มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 10,144 หนวย มีสัดสวนรอยละ 3.2  

  ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 25.0 เปนการเพิ่มข้ึนท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบ และอาคารชุด ซึ่งอาคารชุด

  เพิ่มข้ึนมากถึง รอยละ 965.3 แตเปนการเพิ่มข้ึนจากฐานท่ีตางมาก ในชวงเวลาเดียวกัน 

  ของป 2563 ท่ีมีเพียง 160 หนวย ในขณะท่ีแนวราบเพิ่มข้ึนรอยละ 6.1  

 อันดับ 9 จังหวัดขอนแกน มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 8,823 หนวย มีสัดสวนรอยละ 2.8  

  ขยายตัว เพิ่มข้ึนรอยละ 6.2 โดยเปนการเพิ่มข้ึนของท่ีอยูอาศัยแนวราบ รอยละ 11.2 ในขณะท่ี

  อาคารชุดลดลง รอยละ -30.8  

 อันดับ 10 จังหวัดระยอง มีการออกใบอนุญาตกอสรางจํานวน 8,138 หนวย มีสัดสวนรอยละ 2.6 ลดลง

  รอยละ -14.6 โดยเปนการลดลงท้ังท่ีอยูอาศัยแนวราบ และอาคารชุด รอยละ -11.6 และรอยละ 

  -35.9 ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 4) 

 
 สําหรับแนวโนมการออกใบอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย ท่ัวประเทศในป 2565 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 335,241 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 6.1 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 301,717 ถึง 368,765 

หนวย มีอัตราการขยายตัวอยูในชวงรอยละ -4.5 ถึง รอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 315,914 

หนวย (ดูแผนภูมิท่ี 7) 
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2. ดานอุปสงคท่ีอยูอาศัย  

2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ  

 จากขอมูลเบ้ืองตนในชวงไตรมาส 4 ป 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยอาศัย ท่ัวประเทศ จํานวนประมาณ 

79,688 หนวย มีมูลคาประมาณ 230,092 ลานบาท ซึ่งมีการขยายตัวลดลงท้ังจํานวนหนวย และมูลคารอยละ -15.3 

และรอยละ -8.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 ซึ่งจํานวนหนวยลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสท่ีแปด และมูลคา 

ลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสท่ีหา (ดูแผนภูมิท่ี 9 และ 10) 

 ในป 2564 ท้ังปมีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ัวประเทศจํานวนประมาณ 265,493 หนวย และมีมูลคาประมาณ 

802,720 ลานบาท ซึ่งมีการขยายตัวลดลงท้ังจํานวนหนวย และมูลคารอยละ -26.0 และ -13.5 ตามลําดับ หากแยกตาม

ประเภทท่ีอยูอาศัยพบวา ท่ีอยูอาศัยแนวราบ มีการโอนจํานวน 175,657 หนวย ลดลง จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน

รอยละ -25.7 มีมูลคา 548,813 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ -11.0 และอาคารชุด มีการโอน

จํานวน 89,836 หนวย ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ -26.6 และมีมูลคา 253,907 ลานบาท ลดลงจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ -18.5 (ดูตารางท่ี 5 แผนภูมิท่ี11 และ 12)  

 หากพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์เปนรายภาค พบวา  

• กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการโอนกรรมสิทธิ์มากท่ีสุด จํานวน 166,402 หนวย ขยายตัวลดลง              

จากป 2563 รอยละ -15.5 มีมูลคาการโอน 581,659 ลานบาท ลดลงเพียงรอยละ -5.2  

• ภาคตะวันออก มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 41,723 หนวย ลดลงรอยละ -18.7 และมีมูลคา 95,005 

ลานบาท ลดลงรอยละ -21.0  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 22,169 หนวย ลดลงรอยละ -34.8 และมี

มูลคา 45,184 ลานบาท ลดลงรอยละ -19.8  

• ภาคเหนือ มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 12,082 หนวย ลดลงรอยละ -57.5และมีมูลคา25,351 ลาน

บาท ลดลงรอยละ -49.7  

• ภาคใต มีการโอนกรรมสิทธิ์จ านวน 10,848 หนวย ลดลงรอยละ -59.9 และมีมูลคา 29,961 ลาน

บาท ลดลงรอยละ-47.6  

• ภาคกลาง มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 8,034 หนวย ลดลงรอยละ -24.5 และมีมูลคา 14,837 ลาน

บาท ลดลงรอยละ -12.4  

• ภาคตะวันตก มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 4,235 หนวย ลดลงรอยละ -59.7และมีมูลคา 10,722 ลาน

บาท ลดลงรอยละ -51.9 (ดูแผนภูมิท่ี 13และ 14) 
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 เมื่อพิจารณารายจังหวัดท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยอาศัยสูงสุด 10 อันดับแรก ในป 2564 ซึ่งมีสัดสวน 

จํานวนหนวยรวมกนัรอยละ 81.0 ของจํานวนหนวยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยอาศัยท้ังหมด และมีสัดสวนมูลคารวมกัน รอยละ 

86.4 มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี ้

 อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร มีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศัยจํานวน 82,460 หนวย ลดลงรอยละ -21.6 และ

มีมูลคา 355,384 ลานบาท ลดลงรอยละ -10.0 โดยท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์จํานวนมากในเขตคลองสามวา  

เขตสายไหม และเขตหนองจอก สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิจํ์านวนมากในเขตจัตุจักร เขตวัฒนา และเขตภาษีเจริญ 

 อันดับ 2 จังหวัดชลบุรี มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 27,246 หนวย มูลคา 64,903 ลานบาท ลดลงท้ัง

จํานวน และมูลคารอยละ -6.9 และรอยละ -5.7 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอ          

ศรรีาชา บางละมุง และอําเภอเมืองชลบุรี สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอบางละมุง ศรีราชา และอําเภอ

เมืองชลบุรี  

 อันดับ 3 จังหวัดปทุมธานี มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 25,909 หนวย มูลคา 59,695 ลานบาท จํานวน

ลดลงรอยละ -4.4 แตมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 12.9 โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอคลองหลวง ลํา

ลูกกา และอําเภอเมืองปทุมธานี สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอคลองหลวง ธัญบุร ีและอําเภอเมือง

ปทุมธานี  

 อันดับ 4 จังหวัดนนทบุรี มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 23,687 หนวย มูลคา 78,555 ลานบาท จํานวน

ลดลงรอยละ -8.1 แตมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 4.0 โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอบางบัวทอง           

บางใหญ และบางกรวย สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด และบางบัวทอง  

 อันดับ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 22,840 หนวย มูลคา 62,690 ลานบาท ลดลง

ท้ังจํานวน และมูลคารอยละ -10.9 และรอยละ -1.8 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอ

เมืองสมุทรปราการ บางพลี และพระสมุทรเจดีย สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอเมือง สมุทรปราการ            

บางพลี และบางเสาธง  

 อันดับ 6 จังหวัดระยอง มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 8,743 หนวย มูลคา 18,551 ลานบาท ลดลงท้ัง

จํานวน และมูลคารอยละ -27.3 และ รอยละ -23.8 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอ 

เมืองระยอง ปลวกแดง และนิคมพัฒนา สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอเมืองระยอง แกลง และปลวกแดง  

 อันดับ 7 จังหวัดนครราชสีมา มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 6,875 หนวย มูลคา 16,055 ลานบาท ลดลงท้ัง

จํานวน และมูลคารอยละ -17.8 และรอยละ -6.9 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอเมือง

นครราชสีมา สูงเนิน และปากชอง สวนอาคารชุดโอกรรมสิทธิ์นมากในอําเภอเมือง นครราชสีมา ปากชอง และสูงเนิน 

 อันดับ 8 จังหวัดสมุทรสาคร มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 6,067 หนวย มูลคา 14,415 ลานบาท จํานวน

ลดลงรอยละ -3.9 แตมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 1.6 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มากอในอําเภอ 

เมืองสมุทรสาคร กระทุมแบน และบานแพว สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มากในอําเภอเมืองสมุทรสาคร และกระทุม

แบน  

 อันดับ 9 จังหวัดขอนแกน มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 5,753 หนวย ลดลงรอยละ -7.8 แตมีมูลคา 

12,214 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอเมืองขอนแกน ชุมแพ และ 

น้ําพอง สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอเมืองขอนแกน  
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 อันดับ 10) จังหวัดนครปฐม มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 5,439 หนวย มูลคา 10,919 ลานบาท ลดลงท้ัง

จํานวน และมูลคารอยละ -20.2 และรอยละ -11.6 ตามลําดับ โดยมีท่ีอยูอาศัยแนวราบโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอ 

สามพราน เมืองนครปฐม และพุทธมณฑล สวนอาคารชุดโอนกรรมสิทธิ์มาก ในอําเภอสามพราน พุทธมณฑล และ           

นครชัยศรี (ดูตารางท่ี 5) 

 
 แนวโนม การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยอาศัยท่ัวประเทศในป 2565 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยคาดวาจะมี

จํานวนประมาณ 332,192 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 25.1 จากป 2564 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 293,309 ถึง 

359,747 หนวย มีการเปล่ียนแปลงระหวางรอยละ 10.5 ถึง รอยละ 35.5 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมีจํานวน 265,493 

หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 909,864 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 13.3 โดยมีชวงคาดการณ

อยูประมาณ 809,719 ถึง 994,745 ลานบาท มีการเปล่ียนแปลงระหวางรอยละ 0.9 ถึงรอยละ 23.9 เมื่อเทียบกับป 

2564 ซึ่งมีมูลคา 802,720 ลานบาท  

 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศัยแนวราบท่ัวประเทศในป 2565 คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 218,904 หนวย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 24.6 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 197,014 ถึง 240,795 หนวย มีการเปล่ียนแปลง ระหวางรอยละ 

12.2 ถึง รอยละ 37.1 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมี 175,657 หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 

604,575 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 10.2 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 544,117 ถึง 665,032 ลานบาท มีการ

เปล่ียนแปลงระหวางรอยละ -0.9 ถึง รอยละ 21.2 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมีมูลคา 548,813 ลานบาท  

 การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดท่ัวประเทศในป 2565 คาดวาจะมีจํานวนประมาณ 113,288 หนวย เพิ่มข้ึน

รอยละ 26.1 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 96,295 ถึง 118,952 หนวย มีการเปล่ียนแปลงระหวางรอยละ 7.2 ถึง 

รอยละ 32.4 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมี 89,836 หนวย และคาดวาจะมีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 305,289 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 20.2 โดยมีชวงคาดการณอยูประมาณ 265,602 ถึง 329,713 ลานบาท มีการเปล่ียนแปลงระหวาง

รอยละ 4.6 ถึง รอยละ 29.9 เมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งมีมูลคา 253,907 ลานบาท (ดูแผนภูมิท่ี 11 และ 12)  

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 2564 ประกอบดวยกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการของบริษัท จะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนของบริษัท 

 

 โครงสรางคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ โดย 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน จาก

กรรมการ 9 ทาน คิดเปนสัดสวนเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

2. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน เปนผูมีความรู

ความสามารถ และมีประสบการณ ดานบัญชีและการเงิน มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาท่ีกํากับดูแล และตรวจสอบ

การทํางานของบริษัทฯ 

3. มีการถวงอํานาจระหวางคณะกรรมการ และฝายบริหารท่ีชัดเจน ตามรายละเอียดท่ีเปดเผยไวใน

หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ณ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทมีรายช่ือ และจํานวนการ

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 ดังตอไปนี ้

 

รายช่ือ ตําแหนง 

การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด 

ป 2564 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ 
5/5 

นายชัยรัตน ธรรมพีร* 
รองประธานกรรมการบริษัท, ประธาน

กรรมการบรหิาร 
5/5 

นายสุพัฒน กรชาลกุล* กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

นางกาญจนา ปยสาธิต 
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 
5/5 

นายอมร จุฬาลักษณากูล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธิ์กลาง* 
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
4/4 

รายงานประจําปี 2564 27

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



นายเจนยุทธ ทองใบใหญ 
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
5/5 

นายถิรชัย จารุวนากุล 
กรรมการบริษัท, ประธานเจาหนาท่ีสายงาน

การเงินและบัญชี 
5/5 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ 
กรรมการบริษัท, ผูอํานวยการสายงานพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด 
5/5 

จํานวนครั้งของการประชุมท้ังป 5 4 
*นายชัยรัตน ธรรมพีร, นายสุพัฒน กรชาลกุล, นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง  ไดรับการแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระ ตามมติ AGM 1/2564              

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 

 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท 

 นายชัยรัตน ธรรมพีร หรือนายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ หรือนายถิรชัย จารุวนากุล หรือนายอชิตศักด์ิ บรรจง

โพธิ์กลางกรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

 ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 เพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้  

1. ดําเนินการจัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบ

ดวยกฎหมาย วาดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมดัระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

2. ใหความเห็นชอบนโยบายท่ีสําคัญ เปาหมายแนวทางและแผนงานของบริษัทรวมท้ังติดตามดูแล                            

ใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนด  

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย                                           

ท่ีไดรับมอบหมายโดยมีอํานาจอนุมัติ  

3.1 พิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน  

3.2 อนุมัติงบประมาณประจําปและแผนงานของบริษัท  

3.3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก ผูถือหุนเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไร                            

พอสมควรท่ีจะกระทําเชนนั้น  

3.4 พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญ เชน การลงทุนท่ีสําคัญ การซื้อขายทรัพยสิน                                            

และการดําเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนด  

3.5 พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย เวนแตรายการท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยการพิจารณา

อนุมัติดังกลาว จะเปนไปตามประกาศขอบังคับระเบียบท่ีเกี่ยวของของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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 ท้ังนี้เวนแตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุนคณะกรรมการตองไดรับอนุมติัจากผู

ถือหุนกอนการดําเนินการ  

4. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดูแลไมใหเกิดปญหา

ความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี ้

รายช่ือ ตําแหนง 

นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานกรรมการบริหาร 

นายถิรชัย จารุวนากุล ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

นายธวัช นงิสานนท ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ 

นายวรเลิศ บุญสันติสุข ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ ผูบริหารสูงสุดพัฒนาธุรกิจ 

 

คณะผูบริหาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 8 ทาน ดังนี ้

รายช่ือ ตําแหนง 

นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานกรรมการบริหาร 

นายถิรชัย จารุวนากลุ ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

นายธวัช นงิสานนท ผูอํานวยการสายงานกอสราง 

นายวรเลิศ บุญสันติสุข ผูอํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 1 

นายนิมิต จิตดิปาลนันท ผูอํานวยการสายงานธุรกิจโครงการ 2 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

นายปริญญา เขียวอําไพ ผูอํานวยการสายงานสรรหาท่ีดินและพัฒนาโครงการ 

นางรัตนา อินทรชลิต ผูอํานวยการสายงานสนับสนุน 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังให นายสกาย ตันติพันธร เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมี

บทบาท และหนาท่ีในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ การ

จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึง

ปฏิบัติตางๆ บันทึกรายงานการประชุม และติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมติดตอและส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไป

ใหไดรับทราบถึงสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท การดูแลประสายงานกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการ 

ตลอดจนจัดเก็บเอกสารท่ีกฎหมายกําหนด 
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คาตอบแทนกรรมการ 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไวอยาง

เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรอง 

และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด

การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริษัท และคาตอบแทนของบริษัทจะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน ซึ่งคาตอบแทนกรรมการไดขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนท่ีเรียบรอยแลวทุกป โดยจายคาตอบแทนในรูป

เงินรายป เบ้ียประชุม บําเหน็จกรรมการ และโบนัส สําหรับป 2564 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

ป 2564 

เขา

ประชุม 

BOD 

เขา

ประชุ

ม AC 

เขา

ประชุม 

NRC 

คาตอบแทน 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย 
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ

อิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
4/4 4/4 - 256,000 

นายชัยรัตน ธรรมพีร 
รองประธานกรรมการบริษัท, ประธาน

กรรมการบริหาร 
4/4 - - - 

นายสุพัฒน กรชาลกุล 
กรรมการอิสระ, ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
4/4 4/4 - 256,000 

นางกาญจนา ปยสาธิต 

กรรมการอิสระ, ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

4/4 - 1/1 172,000 

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

นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง 
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
4/4 - 1/1 170,000 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ 
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
4/4 - 1/1 170,000 

นายถิรชัย จารุวนากุล 
กรรมการบริษัท, ประธานเจาหนาท่ี

สายงานการเงินและบัญชี 
4/4 - - - 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ 
กรรมการบริษัท, ผูอํานวยการสายงาน

พัฒนาธุรกิจและการตลาด 
4/4 - - - 

รวมคาตอบแทน 1,248,000 

รายละเอียดการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ แยกตามประเภทคาตอบแทน ในป 2564 เปนดังนี้ (หนวย = บาท) 
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ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ 

คาตอบแทน 

เงินรายป เบี้ยประชุม 
เบี้ยประชุม

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  - 

 

 2. คาตอบแทนอื่นๆ (ท่ีไมใชเงิน) 

  2.1 บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน โดยท่ีพนักงานสงเงินเขาเปนเงินสะสมของ

กองทุนโดยสมัครใจโดยพนักงานจะสงเงินสะสมในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทจายสมทบ ในอัตรารอยละ 

2 ของเงินเดือนเชนกันสําหรบัเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนนี้ บริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง โดยปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542  

  2.2 สวัสดิการพนักงานในดานตางๆ อาทิ สวัสดิการคารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจ

สุขภาพประจําป การประกันชีวิตแกพนักงานทุกคน เงินชวยพิธีมงคลสมรส เงินชวยในงานฌาปนกิจของครอบครัว

พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การเท่ียว และเล้ียงสังสรรคประจําป รวมถึงการใหสิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินคา

ท่ี มีสวนลดตามหลักเกณฑ เงื่อนไขท่ีบริษัทกําหนด 

  บุคลากร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

o จํานวนพนักงานท้ังหมด 49 คน 

o จํานวนพนักงานในแตละสายงาน 

 สายบริหาร 7 คน 

 สายปฏิบัติการ 17 คน 

 สายสนับสนุน 25 คน 

 

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน 

o เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นในป 2564 

o จัดใหมีสวัสดิการดานสุขภาพ, ดานสันทนาการ, ดานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

และสิทธิพิเศษในการซื้อสินคาของบริษัทท่ีไดรับสวนลด 
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 นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

o จัดใหมีการอบรมภายในองคกร และสงไปอบรมภายนอกองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

และขีดตความสามารถใหกับพนักงานในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติการอยูตลอดเงลา 
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นายสมชาย ศิริสมฤทัย อายุ 66 ป   นายสุพัฒน กรชาลกุล อายุ 57 ป  

   

ตําแหนง 

• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

● กฎหมายปกครอง รุนท่ี 5 มูลนิธิศาลปกครอง 

● รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  

● บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท,                       

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

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 

 ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ,  กรรมการ

บริษัท, กรรมการอิสระ 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)  

2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ                             

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  

2555 – 2559 กรรมการบริหาร  

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 คณะกรรมการและกรรมการบริหาร 
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นางกาญจนา ปยสาธิต อายุ 68 ป  นายชัยรัตน ธรรมพีร อาย ุ66 ป  

   

ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คาตอบแทน  

 ตําแหนง 

• รองประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

● นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  

● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University                                                

● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

● นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 0.17% 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 53.499% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการ

อิสระ                                                 

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2557  สรรพากรภาค 10  กรมสรรพกร 

 

 ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2552 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร                                 

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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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

นายอมร จุฬาลักษณากูล อายุ 58 ป  นายอชิตศักด์ิ บรรจงโพธิ์กลาง อายุ 66 ป 

   

ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 ตําแหนง 

● กรรมการบริษัท 

● กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ashland University 

● เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  

● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท,                      

กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการอิสระ                                             

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. 

 ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําปี 2564 35

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ อายุ 61 ป  นายถิรชัย จารุวนากุล อายุ 58 ป 

   

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ตําแหนง 

● กรรมการบริษัท 

● ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงินและบัญชี 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  

● บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท,                                     

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน                                                      

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2547 – 2560   ผูชวยกรรมการผูจัดการ                                  

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล 

จํากัด 

 ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท, 

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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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

นายวิฑูรย อภิวาทธนะพงศ อายุ 45 ป  นายวรเลิศ บุญสันติสุข อายุ 61 ป 

   

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• ผูบริหารสูงสุดสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 ตําแหนง 

● ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                        

Western Michigan University 

● วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คุณวุฒิทางการศึกษา  

● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 1.154 %  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 0.002 % 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท,  

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 ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน) 

 ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2553 – ปจจุบัน ผูบริหารสูงสุดสายงานธุรกิจโครงการ   

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2540  – 2553 บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

นายธวัชชัย นิงสานนท อาย ุ66 ป   

   

ตําแหนง 

• ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา  

● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2564 

 - 

  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

 - 

  

ประวัติการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

2563 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร,                                               

ผูบริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ                                             

บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

2561 – 2563 ผูชวยกรรมการบผูจัดการ                                             

บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด 

2563 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการบผูจัดการ                                                                                         

บริษัท ที เอ็นจิเนียร่ิง คอรเปอรเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



รายชื่อ ตําแหนง

จํานวนหุนท่ี

ือ ณ วนัท่ี

31/12/64

จํานวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มข้น ลดลง

สัดสวน

การ ือ

หุน

(%)

วันท่ีไดรับ

การแตงต้ัง

นายสมชาย ศิริสม ทัย

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

ประ านกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

- 

-

- 
 ม ค  

นายชัยรัตน ธรรมพีร

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

รองประ านกรรมการบริษัท                 

ประ านกรรมการบริหาร

,999,999

66,666,666

499

666
24 เม ย  

นายสุพั น กรชาลกุล

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ                                

ประ านค ะกรรมการตรวจสอบ 

-

-

-

- 

-

- 
24 เม ย  

นางกาญจนา ปยสาธิต

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

ประ านค ะกรรมการสรรหา                    

และพิจาร าคาตอบแทน

-

-

-

- 

-
29 เม ย  2 

นายอมร จุ าลักษณากูล

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

- 

-

- 
29 เม ย  2

นายอชิตศักดิ บรรจงโพธิกลาง

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริษัท             

กรรมการสรรหาและพิจาร าคาตอบแทน

-

-

-

- 

-

- 
24 เม ย  

นายเจนยุทธ ทองใบใหญ

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริษัท,                               

กรรมการสรรหาและพิจาร าคาตอบแทน

-

-

-

- 

-

- 
 ม ค  

นาย ิรชัย จารุวนากุล

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร             

-

-

-

- 

-

- 
29 เม ย  2

นายวิ ูรย อ ิวาทธนะพงศ

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร                

-

96,666
6 ก ค  

นายปริญญา เขียวอําไพ* 

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริหาร

-

-

- - 
 พ ย  2 

นายนิมิต จิตติปาลนันท

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริหาร  

4,

- 

-

- - 
 ม ค  

นายวรเลิศ บุญสันติสุข

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริหาร  

- 

-

- 

2 

- 
 ม ค  

นางรัตนา อินทรชลิต

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริหาร  

26,666

- 

-

- 

6

- 
 ม ค  

นายธวัช นิงสานนท

คูสมรสและบุตรทียัง มบรรลุนิติภาวะ
กรรมการบริหาร  

- -

- 

-
 ม ค  

06 อ ้ ขอ ม ล ู้ ป 4
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



07 ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

ดวยสถานการณของวิฤกตโควิด–19 ต้ังแตชวงป 2563 จนถึง ณ ปจจุบันป 2564 ประเทศไทยไดเขาสูวิฤกติ            

ไมวาจะดวยเศรษฐกิจ ในทุกภาคสวนท่ีสงผลกระทบจากวิฤกติโควิด–19 ทําใหองคกรหลายๆองคกร ในภาคธุรกิจ            

ออกมาชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ ต้ังแตการบริจาค กระท้ังถึงการปรับตัวท่ีเปนการชวยเหลือ หรือปองกัน คัดกรอง 

และลดการระบาดของโรค  

อีกท้ังป 2564 ทําใหเห็นวาประเทศไทยเขาสูวิฤกติ ในเรื่องระบบสาธารณสุขในประเทศ ขาดแคลนอุปกรณ 

รวมถึงบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลอีกจํานวนมาก ท่ีไมเพียงพอตอการดูแลผูปวย ดวยเหตุของ

จํานวนผูติดเช้ือมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหโรงพยาบาลหลายแหง รองรับผูปวยไดไมเพียงพอ ทําใหภาครัฐ 

และภาคเอกชน ออกมาชวยเหลือสังคมสวนตางๆ ไมวาจะเปนการเปดเปนโรงพยาบาลภาคสนาม หรือศูนยพักพิง

สําหรับผูปวย 

ทําใหสถานการณครั้งนี ้ เปนการถอดบทเรียนของความชวยเหลือขององคกรในชวงสถานการณโควิดท่ีผานมา

และทําใหผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด–19 นานเกือบสองป ทําใหการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร (CSR) 

ตามแผนปกติประจําปของทุกกิจการ จําตองมีการปรับเปล่ียนใหตอบสนองตอสถานการณของกาแพรระบาดดังกลาว 

บริษัทฯ เลยตองคํานึงถึงสวนรวมโดยเริ่มจากองคกรของเรา เพื่อเปนการแสดงถึงความใสใจพนักงานและดูแล

สุขภาพ เพื่อลดความเส่ียงของการแพรระบาด โดยใหความสําคัญในการตรวจหาเช้ือกับทีมผูบริหาร และพนักงาน

รวมถึงการสงมอบน้ําด่ืม และอุปกรณท่ีจําเปน ใหแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการท่ีเปดเปนหนวยงาน

โรงพยาบาลสนาม เพือ่รองรับกับผูปวยท่ีเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก   
 

บริษัทไดทําการตรวจเชิงรุกใหกับทีมผูบริหาร และพนักงาน 

รวมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร อินเตอรเนช่ันแนล รัตนาธิเบศร  

เพื่อเปนการคัดกรอง และลดการระบาดของโรคโควิด-19 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถานการณโควิดมีจํานวนผูปวยเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากอีกทั้งมีหลายหนวยงานทีเ่ปดเปนโรงพยาบาลสนาม  

 บริษัทไดนํานํ้าด่ืม และขาวของที่จําเปนมอบใหแกหนวยงานรัฐ และภาคเอกชน 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศของภาครัฐ ในการสั่งปดสถานที่ช่ัวคราว 

ในสถานที่กอสรางที่มีความเก่ียวของกับมาตรควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด -19 

ในฐานะบริษัทฯ เปนผูประกอบการปฎิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด                                                                              

และดวยความหวงใยกําลังสําคญของเรา บริษัทไดทาํการมอบอาหาร และนํ้าด่ืม 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บิลท แลนด ไมทอดทิ้งลูกบานของเรา เราพรอมใหความชวยเหลือและดูแลลูกบานของเรา โดยฝายบริหารชุมชนของเรา 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



08  งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงนิสําหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



รายงานประจําปี 2564 73

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



รายงานประจําปี 2564 87

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



รายงานประจําปี 2564 96

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



09 ข้อมูลทั่วไป

ช่ือบริษัท บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน)

BUILT LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 96 หมู 4 ซอยแจงวัฒนะ – ปากเกร็ด 17

                                            ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  

                                            นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000370

โทรศัพท 0-2584-2013

โทรสาร 0-2584-2015

Home Page www.builtland.co.th

จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท หุนสามัญ 400,0000,000 หุน

มูลคาหุนละ 1 บาท

ช่ือบริษัทยอย บริษัท บิลท แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด

BUILT LAND DEVELOPMENT  

                                            COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 96 หมู 4 ซอยแจงวัฒนะ – ปากเกร็ด 17 ตําบลปาก

เกร็ด

อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท 0125561007229

โทรศัพท 0-2584-2013

โทรสาร 0-2584-2015

Home Page

จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท หุนสามัญ 1,0000,000 หุน

มูลคาหุนละ 10 บาท
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)



ช่ือบริษัทยอย บริษัท บิลท ฮารท จํากัด

BUILT HEART COMPANY LIMITED

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริหารอาคารนิติบุคคล และตัวแทนนายหนา

อสังหาริมทรัพย

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 96 หมู 4 ซอยแจงวัฒนะ – ปากเกร็ด 17

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เลขทะเบียนบริษัท 0125554000401

โทรศัพท 0-2584-2013

โทรสาร 0-2584-2015

Home Page www.builtheart.co.th

จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท หุนสามัญ 10,000 หุน

มูลคาหุนละ 100 บาท
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บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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