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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) โดยได้จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2559 ประกอบ
ธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต  

 
บริษัทฯ ได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ได้ส าเร็จเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ได้สรุปจ านวนหุ้นสามญัของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับซือ้ได้ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.90 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกแล้วของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เสร็จสิน้ หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 แทนหุ้นสามญัของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนั  
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 
0.33 เป็นเงินสดจ านวน 97.31 ล้านบาท ท าให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 

 
การจดัตัง้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) นัน้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการขยายตวั

ให้กบักลุม่พฤกษา ทัง้ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
และธุรกิจใหม่ที่ จะด าเนินการในอนาคต เพื่อท าให้กลุม่พฤกษามีความคลอ่งตวัมากขึน้ในการด าเนินธุรกิจ โดยแยกธุรกิจ
ใหม่ให้มีความเป็นอิสระจากธุรกิจเดิม สามารถมีโครงสร้างองค์กร หรือการจดัการที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมได้ตามความ
เหมาะสม และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากธุรกิจเดิมมากจนเกินไป ทัง้ในแง่ทรัพยากรบุคคล เงินทุนหรือความ
ช่วยเหลอืในรูปแบบอื่นๆ 

 
บริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ที่

ต่อเนื่อง (recurring income) และยัง่ยืน ทัง้นีธุ้รกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนอาจเป็นธุรกิจที่ กลุม่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ
อยา่งธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหมท่ี่อาจไมม่ีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหมเ่ป็น
ธุรกิจที่ทางกลุม่มีความเช่ียวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุ
ทางธุรกิจหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม 
 

ปี 2560 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ  โดยมี
การด าเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทอื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (2) บริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจบุนั
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และคาดวา่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 
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ปี 2561 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าไรของบริษัท 6,022 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อย
ละ 10.37 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ธุรกิจด้านโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ ได้มีการเปิดคลนิิก “บ้านหมอวิมตุ” แห่ง
แรกได้เปิดด าเนินการ ภายใต้ปรัชญา “พอเหมาะ พอดี พอใจ” ในย่านรังสิต-คลอง 3 ซึ่งเป็นคลินิกน าร่องเพื่อให้บริการ
รักษาโรคทัว่ไปรวมถึงให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพแก่ผู้อาศยัในชุมชนในย่านรังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมี
โครงการของพฤกษาอยูห่ลายโครงการ    

 
จากความส าเร็จในการปรับโครงสร้างกิจการของกลุม่บริษัทฯ และการเร่ิมลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล ที่ผ่านมา

นัน้ นบัเป็นการช่วยสง่เสริมให้กลุม่บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจอื่น และกระจายความเสีย่งของการลงทนุไป
ยงัธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และยงัเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ท าให้สามารถบริหารจดัการใน
แตล่ะธุรกิจได้ดียิ่งขึน้ เพื่อเติมเต็มเปา้หมายการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคตสบืตอ่ไป  
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
                             

1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
 

วิสัยทัศน์ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการท่ีหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตสมยัใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้าได้อยา่ง
ครบถ้วน 
พันธกิจ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่ชว่ยเหลอืลกูค้าเติมเต็มความฝัน ด้วยการสง่มอบความสขุ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ทนัสมยั เพื่อสมาชิกทกุคนในครอบครัว 
เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยงักลุม่ลกูค้าฐานรายได้ใหม่ 
2. ขยายตลาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัตา่งประเทศ  
3. เสริมสร้างธุรกิจที่เกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ

สงูสดุให้กบัลกูค้า 
4. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหมท่ี่สร้างรายได้ตอ่เนื่อง (Recurring income) 
5. มุง่พฒันาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

 
1.2.1 ความเป็นมา  
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 

2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 
10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 2,273,207,600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ภายใต้สญัลกัษณ์ “PSH” 

 
บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย บริษัทฯ จะรักษาสดัสว่นในการประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลกัให้มีสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
ภายหลงัการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะมี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็นบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั และจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในพฤกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ทีบ่ริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต 
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บริษัทฯ มีการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ โดยมีการด าเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท 
ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป ดงันัน้ในปี 2561 นี ้รายได้และผลการ
ด าเนินการยงัมาจากกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั 

 
  1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ  
 ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 
2559 ▪ จดัตัง้บริษัทโฮลดิง้ภายใต้ช่ือ “บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)” เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทนุ และ

มีการถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) โดย บริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ได้จ านวนร้อยละ 98 

▪ บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน 2,273,217,600 บาทโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 2,273,207,600 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2560 ▪ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ โฮลดิง้ จ ากดั และบริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท

ยอ่ยของ  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เป็น  บริษัท 

โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั และ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามล าดบั 

▪ รับมอบรางวลั SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star  ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคณุและยกยอ่งบริษัทจดทะเบียนที่เร่ิมมีการ

ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น  และรางวัล Thailand Sustainability 

Investment (THSI) หรือ "หุ้นยัง่ยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคณุและเชิดชบูริษัท ที่มีการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีและด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่    

▪ เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” และได้รับมอบใบประกาศรับรอง

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และได้มีการจดังาน “ชาวพฤกษา 

ร่วมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่” เพื่อสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทุกระดบัให้ด าเนินงานด้วยความ

โปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล   

▪ ในปี 2560 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกหุ้นกู้  จ านวน 3 ชุด 

มลูคา่ 9,500 ล้านบาท 

2561 ▪ รับรางวลัสดุยอดองค์กรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิต

เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่กบัหลกัเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดแูลผู้ ถือ

หุ้นและคูค้่า   
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▪  ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้าน

สภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภยัส าหรับผู้สงูอายุ” โดยร่วมกันศึกษานวตักรรมใหม่ๆ ที่มีการออกแบบ

และเลอืกใช้วสัดภุายในบ้านท่ีค านงึถึงความปลอดภยัส าหรับผู้สงูอายุ ที่จะช่วยลดและปอ้งกนัอบุตัิเหตทุี่อาจ

เกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมตา่งๆ   

▪ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ าปี 2561” จากการด าเนินธุรกิจที่

โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภคและคูค้่า ให้ความเป็นธรรมแก่

ผู้ที่เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม รวมไปถึงการมุ่งส่งเสริมหลกัการปฏิบัติอนัเป็นเลิศใน

องค์กร   

▪ รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนีไ้ด้รับรางวลัประเภท Outstanding 

Sustainability Awards 2018 และ  รางวัลหุ้ นยั่งยืน  Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) 

ตอ่เนื่องปีที่ 3   

▪ รับรางวลัรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition 

ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3  

▪ เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทัว่ไปและให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกับผู้

อาศยัในชมุชน  เป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมตุ โดยได้เปิดโครงการน าร่องให้บริการท่ีแรกใน

ยา่นรังสติ คลอง 3 จ.ปทมุธานี  ซึง่ยา่นรังสติถือเป็นแหลง่ชมุชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤกษาอยูเ่ป็น

จ านวนมาก   

▪  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินเพื่อทรงเปิดอาคาร Pearl 

Bangkok ซึง่เป็นส านกังานใหญ่ของพฤกษาอยา่งเป็นทางการ นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาที่สดุมิได้ 

ยงัความปลาบปลืม้โสมนสัและเป็นสิริมงคลอนัสงูยิ่งแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร  ตลอดจนพนกังานพฤกษา

เป็นล้นพ้น 

▪ บริษัทฯได้ซือ้สว่นได้เสียในบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 ท าให้สดัสว่น

ความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  จ านวน 2 ชดุ มลูคา่ 5,500 ล้านบาท 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
ในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)   

(“พฤกษาฯ”)  นัน้ บริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของพฤกษาฯ โดยการแลกเปลี่ยนกบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิ
และเง่ือนไขเหมือนกับหุ้นสามญัเดิมของพฤกษาฯ ทุกประการ โดยมี อตัราการแลกหลกัทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี ้
เท่ากบั 1 หุ้นสามญัของ พฤกษาฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยเมื่อสิน้สดุการท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ สามารถซือ้หุ้น
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สามัญของพฤกษาฯ ได้ร้อยละ 98 ท าให้ บริษัทฯ มีหุ้ นภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นทุนเรียกช าระแล้ว  จ านวน 
2,185,857,580 บาท มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,273,217,600 หุ้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีท าการ
แลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือ
หุ้นแตล่ะรายถืออยูใ่นบริษัทฯ ภายหลงัการด าเนินการปรับโครงสร้างเป็นผลส าเร็จ 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 46,834,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
2,226,383,180 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญที่ออกไว้ เพื่อรองรับการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของพฤกษาฯ จ านวน 
46,834,420 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุที่
เรียกช าระแล้ว จ านวน 2,186,796,580 บาท 

 
ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีนโยบายเน้นการกระจายการ

ลงทนุและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหมเ่พิ่มเติมจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยั เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืนและ
สามารถสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่อง (Recurring Income) ส าหรับการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) 
ตามที่แจ้งสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชมุครัง้ที่ 
2/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ โดยมีการด าเนินการ 
ผา่นบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัท 
อื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทนุในบริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง 
การวางแผนธุรกิจ คาดวา่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป 
 
 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้สว่นได้เสยีใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 
0.33 เป็นเงินสดจ านวน 97.31 ล้านบาท ท าให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอืหุ้น 

บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

100% 

98.23% 

บจ.โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ 

99.99% 

บจ.โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์
เนชั่นแนล 

99.99% 
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นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม  
 บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงทนุในบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมในกลุม่ 
2. จดัหาเงินทนุเพื่อด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม่ 
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพื่อผลตอบแทนของ

บริษัท 
4. ให้บริการทางด้านการงานสนบัสนนุแก่บริษัทในกลุม่ 
ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการในระยะแรก บริษัทฯ จะใช้บริการจากหน่วยงานของ 4 สายงานหลกัและ

หน่วยงานสนบัสนนุบางสว่นจากพฤกษาฯ เพื่อเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึ่งประกอบด้วย สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารทรัพยากรบคุคล สายงานกลยทุธ์ และกลุม่
ธุรกิจสนบัสนนุซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร จะยงัคงอยูท่ี่ พฤกษาฯ  ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ  

 
ปัจจบุนั พฤกษาฯ จะบริการสนบัสนนุแก่บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
- การให้บริการด้านการเงินและบญัชี 
- การให้บริการด้านการบริหารความเสีย่ง 
- การให้บริการด้านทรัพยากรบคุคล 
- การให้บริการด้านกฎหมาย 
- การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- การให้บริการด้านการพฒันาการตลาด บริหารแบรนด์และสือ่สารองค์กร 
- การให้บริการด้านธุรการและการจดัซือ้ 

อย่างไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจสนบัสนนุท่ี บริษัทฯ จะก ากบัดแูลภาพรวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท
ร่วมในอนาคตของบริษัทฯ 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะมอบหมายให้สายงานกลยทุธ์ร่วมกบัสายงานการเงินและบริหารความเสีย่งท าหน้าที่ก ากบั

ดแูลและควบคมุนโยบายการลงทนุใหมข่องบริษัทฯ และก ากบัดแูลธุรกิจใหมท่ี่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทนุในอนาคต  
 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
-ไมม่ี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

                   
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั 
(holding company) โดยมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจาก ธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ มีแนวทางจะรักษาสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 บริษัทฯ ยงัมีนโยบายมุง่เน้นการกระจายการลงทนุและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ใหม่ เพิ่มเติมจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยั เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืน โดยบริษัทฯ เลือกเน้นธุรกิจที่มี
ความสามารถในการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่อง (Recurring Income)  

 
 การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
การประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) 

ซึง่ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศยัประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด โดยเน้นการ
พฒันาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในท าเลที่มีศกัยภาพและ
การเจริญเติบโตสงู ตัง้แต่ปี 2553 พฤกษาฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการในต่างจงัหวดั ได้แก่ พระนครศรีอยุธยาชลบรีุ ภเูก็ต 
ขอนแก่น เชียงใหม ่และ ระยอง นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้ขยายสนิค้าแนวราบและอาคารชดุ ในระดบั(Premium) ไปในกลุม่
ตลาดระดบัราคาสงู เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดที่อยู่อาศยัในระดบับน พร้อมปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้เกิด
ความชดัเจนในการบริหารของแต่ละกลุม่ธุรกิจมากยิ่งขึน้เพื่อให้ธุรกิจยัง่ยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาสถานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง  

 
ปัจจุบนั บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) มีการแยกการประกอบธุรกิจหลกัเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่

ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ กลุม่ธุรกิจแวล ูและกลุม่ธุรกิจพรีเมียม ซึง่เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 
1.1 บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์ 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ ได้ด าเนินการก่อสร้างพฒันาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ตรา

สนิค้าตา่งๆ และรูปแบบบ้านท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยตัง้ราคาตัง้แต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และมีกลุม่เป้าหมายของ
สนิค้าหลกั คือ ลกูค้ากลุม่ผู้มีรายได้ระดบัต ่าจนถงึปานกลาง รวมถึงขยายไปยงัผู้มีรายได้ระดบัคอ่นข้างสงูที่ต้องการมีที่อยู่

บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์  
บ้านพฤกษา เดอะคอนเนค 
พฤกษาวิลล์ พาทิโอ 
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อาศยัเป็นของตนเองและมิใชเ่พื่อการเก็งก าไร อีกทัง้ ยงัมีการขยายโครงการในตา่งจงัหวดั โดยเพิ่มจ านวนโครงการมากขึน้ 
เพื่อตอบสนองตอ่การขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ 

 
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์มีสดัส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของส่วนแบ่ง

ตลาดที่อยูอ่าศยัทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 
 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจแวลู 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุม่ธุรกิจแวล ูมีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 
1.1 บ้านเดี่ยว 
กลุม่เป้าหมายของสินค้าบ้านเดี่ยวของ กลุม่ธุรกิจแวล ูคือ ลกูค้าในกลุม่หลกัที่ระดบัราคา 3-7 ล้านบาท ดงันัน้ 

กลุม่ธุรกิจแวล ูจึงมีนโยบายที่มุง่เน้นการออกแบบบ้านเดี่ยวทัง้ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้วยการเพิ่มนวตักรรม
ต่างๆ และวิธีการก่อสร้างเพื่อให้ได้บ้านที่มีคณุภาพ ภายใต้การบริหารต้นทนุที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้สามารถ
สร้างบ้านได้รวดเร็วกวา่เดิม ประหยดัต้นทนุขึน้ สง่ผลให้ลกูค้าสามารถซือ้บ้านในราคาที่คุ้มคา่ขึน้ 

  
นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจแวล ูยงัได้มีการขยายตลาดบ้านเดี่ยวเข้าในตลาดราคา 10 ล้านบาท เพิ่มเติมจากโครงการ

เดิม (The Palm) โดยมีแผนขยายตวัท าโครงการ ซึง่มีมลูคา่บ้านพร้อมที่ดินราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป เพิ่มเติมอีกในปี 2562 
 
ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาดประมาณร้อยละ 8 ของสว่นแบง่ตลาดที่อยูอ่าศยับ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีสดัสว่นรายได้

จากบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 20 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์  
 
1.2 อาคารชุด (Condominium) 
กลุม่ธุรกิจแวล ูได้ปรับกลยทุธ์การตลาดและโครงสร้างรายได้ จากการเลง็เห็นการเปลีย่นแปลงของความต้องการ

ที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับระบบการขนสง่สาธารณะที่เปลี่ยนแปลง เช่น โครงการ
รถไฟฟา้ท าให้เกิดความต้องการที่อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดสงูมากตัง้แต่ปี 2550 โดยมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือกลุม่ผู้มี
รายได้ระดบัน้อยถึงปานกลาง กลุม่ธุรกิจแวล ูได้มีการพฒันารูปแบบโครงการภายใต้ตราสินค้าดงักล่าว ซึ่งมีระดบัราคา
ตัง้แต ่0.7 ล้านบาท จนถึง 5 ล้านบาท โดยภายหลงัปี 2555 ที่เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัจากภาวะน า้ทว่ม และมีความต้องการที่
อยู่อาศยัตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า ความต้องการมีบ้านหลงัที่ 2 เพื่ออยู่อาศยัเป็นครัง้คราว และการ
เดินทางเข้ามาท างานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึน้ กลุม่ธุรกิจแวล ูจึงได้เข้าสูก่ลุม่ลกูค้าที่เน้นท าเลยา่นใจกลาง
เมือง หรือท าเลที่ใกล้รถไฟฟา้ หรือแนวรถไฟฟ้าในอนาคต เช่น สาทร สะพานควาย จรัญสนิทวงศ์ ฯลฯ โดยกลุม่ธุรกิจแวลู

บ้านเดี่ยว อาคารชุด 
เดอะปาลม์ ไอวี่ 
ภสัสร เดอะ ทรี 

เดอะแพลนท์ เดอะ ไพรเวซี ่
 พลมั คอนโด 
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จะเน้นโครงการอาคารชุดระดบัราคา 1-2 ล้านบาท และราคา 2-3 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มของอาคารชุดระดบัราคา
ดงักลา่วเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการขยายตวัในอตัราสงูอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนัน้ กลุม่ธุรกิจแวล ูจะขยายตลาดโครงการ
อาคารชดุระดบัราคา 3-5 ล้านบาท และมีท าเลใกล้แนวรถไฟฟา้ 

 
ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดร้อยละ 6 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศยัอาคารชุด และ 

กลุม่ธุรกิจแวล ูมีสดัสว่นรายได้จากอาคารชดุประมาณร้อยละ 26 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์  
 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุม่ธุรกิจพรีเมียม มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ช่ือ (แบรนด์) ดงันี ้ 
 

 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ได้ด าเนินการพฒันาโครงการในระดับพรีเมียม โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยมีกลุม่เป้าหมายของสนิค้าคือลกูค้ากลุม่ผู้มีรายได้ระดบัค่อนข้างสงูทัง้เพื่อการอยูอ่าศยัและเพื่อ
การลงทนุ  

 
ตลาดสินค้าพรีเมียมในปัจจุบันมีขนาดประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดรวมที่อยู่อาศยั ในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ด้วยศกัยภาพของตลาดพรีเมียม การเติบโตของกลุม่ธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม นบัเป็นการเติบโต
ของธุรกิจใหม่ที่จะผลกัดนัการเจริญเติบโตของพฤกษาฯ ในอนาคต ซึ่งถึงแม้จะเร่ิมเข้าตลาดปีแรกในปี 2560 ก็สามารถ
เปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2561 ได้ถึง 8 โครงการ และท ายอดขายรวมของกลุม่ธุรกิจเกือบ 7,000 ล้านบาท 
ในปี 2561 ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ของยอดขายรวมของพฤกษาฯ และมีสว่นแบง่การตลาดคิดเป็นร้อยละ 2 ของสว่น
แบ่งตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุด และมียอดรับรู้รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจเกือบ 2,000 ล้านบาท ในปี 2561 และยังมี
แผนการเปิดโครงการและรับรู้รายได้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

  
กลุม่ธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ใช้จดุแข็งในการพฒันาโครงการด้วยหลกัการ 

• เน้นจดุขายในแตล่ะโครงการตามท าเลและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (Product Differentiation) 

• มีการควบคุมขนาดโครงการและการลงทุนเพื่อกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยง  สอดคล้องกับ
ช่องวา่งทางการตลาดที่มีในแตล่ะโครงการและพืน้ท่ี  

โดยกลยุทธ์ข้างต้นเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาดและคู่แข่งซึ่งมีทัง้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในธุรกิจ
เดียวกนัและนอกธุรกิจ รวมถึงกลุม่ร่วมทนุ (JV) และ โครงการ Mix Used ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 

แนวสูง(คอนโดมิเนียม) 
เดอะรีเซิร์ฟ 
แชปเตอร์วนั 
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กลุม่ธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม  มีการพฒันาโครงการในระดบัพรีเมียม โดยเฉพาะโครงการแนวสงูมี
การพฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ เดอะรีเซิร์ฟ ซึ่งเป็นสินค้าระดบัพรีเมียม และแบรนด์ แชปเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียม
แมส ส าหรับกลุม่ชนชัน้กลางซึง่มีการออกแบบคาแรคเตอร์ตามกลุม่ผู้บริโภค มีจดุขายในรูปแบบโครงการท่ีแตกตา่ง   
 

โครงการปัจจุบันของพฤกษาฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 187 
โครงการ แบง่เป็นมลูคา่ทัง้หมด ขายได้แล้วและสว่นท่ีเหลอืขาย ดงันี ้

 
 

2. ธุรกิจโรงพยาบาล 
ตามสารสนเทศที่แถลงต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล
และศนูย์บริการสขุภาพ โดยมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจผา่นบริษัทยอ่ยจ านวน 2 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 
โฮลดิง้ จ ากดั (“วิมตุ โฮลดิง้”)  ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ซึ่งถือหุ้นในกลุม่บริษัทด าเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“วิมตุ อินเตอร์ฯ”) ซึง่เป็นบริษัทด าเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  

 
เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทต่อกรมพฒันา ธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ยูนติ ลา้นบาท ยูนติ ลา้นบาท ยูนติ ลา้นบาท ยูนติ ลา้นบาท ยูนติ ลา้นบาท

บา้นพฤกษา 38 14,649  28,759 7,068    13,485 455       1,034 7,523    14,519 7,126    14,240

พาลโิอ 10 1,953    8,089 599       2,369 170       654 769       3,023 1,184    5,067

พฤกษา ไลท์ 1 267       561 214       430 3            7 217       437 50         124

พฤกษา ทาวน์ 7 2,341    6,971 893       2,525 38         143 931       2,668 1,410    4,303

พฤกษา วลิเลต 1 292       681 227       515 6            18 233       533 59         148

พฤกษา วลิล์ 41 11,176  30,722 4,490    11,586 430       1,293 4,920    12,880 6,256    17,842

เดอะ คอนเนค 14 4,308    12,255 1,831    5,069 141       449 1,972    5,518 2,336    6,737

เดอะ แพลนท์ 1 367       1,721 310       1,401 7            38 317       1,439 50         283

วลิเลต 1 390       993 196       466 4            10 200       476 190       517

ยอดรวมทาวนเ์ฮา้ส ์ 114 35,743  90,753 15,828  37,846 1,254    3,646 17,082  41,492 18,661  49,261

ภัสสร 16 3,912    20,634 1,948    8,448 176       1,069 2,124    9,516 1,788    11,118

พฤกษา วลิเลจ 10 2,984    11,233 1,231    4,566 109       421 1,340    4,987 1,644    6,246

เดอะ ปาลม์ 1 120       1,290 34         347 2            24 36         371 84         919

เดอะ แพลนท์ 12 2,690    11,072 1,074    4,243 141       618 1,215    4,861 1,475    6,211

พฤกษา ทาวน์ 3 718       2,879 154       642 2            12 156       654 562       2,225

พฤกษา นารา 1 300       1,056 210       747 -        0 210       747 90         309

ยอดรวมบา้นเดีย่ว 43 10,724  48,165 4,651    18,994 430       2,143 5,081    21,137 5,643    27,028

พลัม คอนโด 9 14,590  23,059 6,901    9,987 2,265    3,746 9,166    13,733 5,424    9,326

ไพเวซี่ 3 2,505    8,732 -        0 1,335    4,293 1,335    4,293 1,170    4,439

เดอะ ทรี 8 3,957    12,127 1,523    4,313 1,880    5,537 3,403    9,850 554       2,277

เออรบ์าโน่ 1 325       1,466 106       454 40         175 146       629 179       836

ยอดรวมอาคารชุด (ธรุกจิแวล)ู 21 21,377  45,383 8,530    14,754 5,520    13,750 14,050  28,505 7,327    16,879

แซปเตอรว์นั 4 3,133    11,182 635 1,843 1,943    6,458 2,578    8,301 555       2,881

เดอะ รเีซริฟ์ 5 850       11,368 0 0 525       6,946 525       6,946 325       4,422

ยอดรวมอาคารชุด (ธรุกจิพรเีมยีม) 9 3,983    22,550 635       1,843 2,468    13,404 3,103    15,247 880       7,303

โครงการทีก่ าลงัจะปิด 72         289

ยอดรวมท ัง้หมด 187 71,827  206,851 29,644  73,437 9,744    33,233 39,316  106,381 32,511  100,470

สว่นทีร่อการขาย
โครงการ ณ ธ.ค. 61

จ านวน

โครงการ

ทีเ่ปิดขาย

มูลคา่โครงการ รายได้ ยอดรอรบัรูร้ายได้ ยอดขาย
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1. ช่ือบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากัด ภาษาอังกฤษ : Vimut Hospital Holding 
Company Limited  

2. ช่ือบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ภาษาองักฤษ : Vimut International 
Hospital Company Limited 

 
การลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของวิมุต อินเตอร์ฯ จะเป็นรูปแบบสถานพยาบาลแบบพักค้างคืน General 

Hospital ขัน้ตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทัง้โรคทัว่ไปและโรคที่มีความซบัซ้อน โดย
ออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตัง้แต่เร่ิมต้น โดยมีสถานที่ตัง้อยู่ในยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพืน้ที่
ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้สี่แยกสะพานควาย วิมตุ อินเตอร์ฯ ประมาณการเงินลงทุน
ทัง้สิน้ประมาณ 4,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 950 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ค่าอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ และอื่นๆ อีก 
3,950 ล้านบาท โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ภายในปี 2563  

 
ทัง้นี ้วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซือ้ที่ดินดังกล่าวเสร็จสิน้ และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ

ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว โดยเร่ิมก่อสร้างในปี 2561 ในขณะเดียวกนัได้เปิด
คลินิก “บ้านหมอวิมตุ” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทัว่ไป รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกบัผู้อาศยัในชุมชน  
เป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่ตอ่ยอดจากโรงพยาบาลวิมตุ โดยเปิดโครงการน าร่องให้บริการท่ีแรกในยา่นรังสติ คลอง 3 จ.ปทมุธานี  

 
2.2 โครงสร้างรายได้  
 

 กลุม่บริษัทมีรายได้ทัง้หมดมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้
แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้

ประเภท 
ผลิตภณัฑ์ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 23,529 49.9 22,694 51.4 22,566 50.1 

บ้านเดีย่ว (ไทย) 9,413 20.0 9,159 20.8 8,924 19.8 

อาคารชดุ (ไทย) 13,849 29.4 12,068 27.4 13,411 29.8 

ตา่งประเทศ 129 0.3 13 0.0 0 0.0 

รวม 46,920 99.5 43,935 99.6 44,901 99.6 

อื่นๆ(1) 6 0.0 0 0.0 0 0.0 
รายได้
อสังหาริมทรัพย์ 

46,926 99.5 43,935 99.6 44,901 99.6 

รายได้อื่น 247 0.5 178 0.4 170 0.4 

รายได้รวมทัง้หมด 47,173 100.0 44,113 100.0 45,071 100.0 
หมายเหต ุ:  (1) อ่ืนๆประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปลา่และรายได้จากคา่ก่อสร้าง 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
 
2.3.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
นโยบายการตลาด  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ในฐานะที่เป็นบริษัทแกนของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จ ากดั (มหาชน) กบัวิสยัทศัน์ของพฤกษาฯ “ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  มีการวางนโยบายและกลยทุธ์ตา่งๆ เพื่อ
สง่เสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด์พฤกษาฯ และการสง่เสริมการขาย 

 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พฤกษาฯ 
ในปี 2561 พฤกษาฯ ได้ท าการปรับภาพลกัษณ์แบรนด์พฤกษาฯ (Rebranding) โดยการท าแคมเปญ ภายใต้ช่ือ 

“PRUKSA ใส่ใจ…เพื่อทัง้ชีวิต”  ซึ่งเป็นครัง้ยิ่งใหญ่ที่สดุในรอบ 25 ปีของพฤกษาฯ ซึ่งเป็นมากกว่าแคมเปญการตลาด 
เพราะเป็นการด าเนินการตามวิสยัทศัน์ของคณุทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หวัใจส าคญัของการท าบ้านให้คนอื่นอยูม่าจากใจที่
อยากให้สิง่ดีดี อยากจะให้ลกูค้ามีบ้านเป็นของตนเองเป็นบ้านท่ีเหมาะสมกบัก าลงัซือ้และที่ส าคญัต้องคณุภาพดี อยูอ่ยา่ง
มีความสุข ไร้กังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตัง้แต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง
พนกังานในทกุระดบัชัน้ มุง่มัน่ ทุม่เท ใสใ่จในทกุรายละเอียดของการท างาน และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทุม่เท
ใสใ่จในมาตรฐานคณุภาพสงูสดุทกุขัน้ตอน ดงันัน้การปรับภาพลกัษณ์แบรนด์พฤกษาฯ ในครัง้นีจ้ึงไม่ใช่แค่งานสื่อสาร 
ทั่ วๆ ไป (Story Telling) แต่เป็นการตอกย า้ด้วยการลงมือท าจริงผ่านขัน้ตอนการท างานต่างๆ เพื่ อให้การ
ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสื่อสารที่ มีความจริงใจกับผู้บริโภค (Story Doing) และส่งมอบบ้านที่ดีที่ สุดให้กับคน
ไทยทุกคน 
 

การสร้างความเช่ือมัน่ให้แบรนด์พฤกษาฯ เป็นเคร่ืองหมายคณุภาพ (Trust Mark) เร่ิมต้นจาก Corporate Brand  
โดยการปรับโลโก้ใหม่ ให้คนจดจ าและสือ่สารความหมายถึงความใสใ่จ จากภายในสูภ่ายนอกและหวัใจของชาวพฤกษา
สะท้อนความเป็นพฤกษาฯ ด้วยความหมาย ดงันี ้

• ใบไม้ซ้อนใบไม้ คือ ความใสใ่จจากภายในสูภ่ายนอก 

• สญัลกัษณ์ตวั P คือ หวัใจของชาวพฤกษาทีต่ัง้ใจสง่มอบบ้านท่ีดีทีส่ดุให้กบัลกูค้า 

• สเีขียว คือ การสร้างชีวติใหมโ่อกาสที่สดใส 

• สเีทา คือความร่มเย็นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
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ในส่วนของ Product Brand ได้มีการปรับลดและการแบ่งส่วนใหม่ของแบรนด์โครงการ (Product Brand 
Segmentation) จากเดิม 48 แบรนด์เหลือ 13 แบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างและท าให้แบรนด์ตอบโจทย์ลูกค้าทุก
กลุม่เปา้หมายที่มีไลฟ์สไตล์แตกตา่งกนั  

 
 

การปรับภาพลกัษณ์แบรนด์พฤกษาฯ ที่ตอกย า้ด้วยการลงมือท าจริง สื่อสารผ่าน Roadmap ของความใส่ใจ

คุณภาพ 5 ประการ (5 pillars of quality) ได้แก่ 
 

 
 
ประการที่ 1: CONSTRUCTION ใส่ใจ…เทคโนโลยกีารก่อสร้างและการผลิต เร่ิมจากคณุภาพการก่อสร้างที่เราใสใ่จ
ในทุกรายละเอียด  Precast  เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเร่ืองคุณภาพ พฤกษาฯ เป็นผู้ บุกเบิกและผู้ น าทางด้านเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 
 
ประการที่  2: INNOVATION ใส่ใจ…นวัตกรรมที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้ พฤกษาฯ มุ่งมัน่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
อยา่งไมห่ยดุยัง้ เช่น Home Automation, Security System และ Elder care นวตักรรมส าหรับผู้สงูอาย ุเป็นต้น 
 
ประการที่ 3: PRODUCT DESIGN ใส่ใจ…การออกแบบฟังก์ชั่นที่ใช้สอย เพื่อให้ตรงความต้องการของลกูค้าด้าน
ความสวยงามและการใช้สอยตา่งๆ เพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า 
 
ประการที่  4: COMMUNITY ใส่ใจ…สังคมน่าอยู่  พฤกษาฯ ออกแบบสังคมคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามีสังคมและ
สิง่แวดล้อมที่ดี  
 
ประการที่ 5: SERVICE ใส่ใจ…การบริการที่มีมาตรฐานในทุกขัน้ตอน  มีการบริการก่อนและหลงัการขายด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้ เช่ียวชาญทีใ่สใ่จในทกุรายละเอยีด 
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การสร้างความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ของพฤกษาฯ ผ่าน Brand Endorser โดยใช้คุณตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย 
สื่อสารเร่ือง Brand Purpose  เพราะคณุตนูมีความเด่นชัดในเร่ืองปรัชญาการใช้ชีวิต ท่ีมุ่งมัน่ ทุ่มเท ใสใ่จ ในการท าเพื่อ
คนอื่น เหมือนกบัปรัชญาการท างานของพฤกษาฯ ที่มุง่มัน่ ทุม่เท ใสใ่จ เพื่อลกูค้า โดยถ่ายทอดเร่ืองราวผา่น Internet film, 
มิวสิควิดีโอเพลง “ใส่ใจ” และการแชร์ประสบการณ์คุณตูนกับคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ผ่าน Exclusive Interview 
นอกจากนัน้ยงัใช้กลยทุธ์การถ่ายทอดเสยีงสะท้อนจากลกูค้าจริง (Testimonial) ทัง้ที่เป็นลกูบ้านจริงและลกูค้าที่ก าลงัมอง
หาซือ้ที่อยูอ่าศยั แบง่ปันประสบการณ์และมมุมองเร่ืองบ้าน ตลอดจนความประทบัใจที่ได้รับจากพฤกษาฯ ด้วย 

 
อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของแคมเปญในปี 2561 คือ สื่อสารผ่านสื่ อดิจิตอลที่ครบวงจร (Owned – Paid – 

Earned) เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง เร่ิมจากการปรับเว็บไซต์พฤกษาฯ มีการสื่อสารแคมเปญทุกดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม รวมไปถึงการใช้ Influencer ที่มีความนา่เช่ือถือ ตลอดไปถึงการท า content ตา่งๆ บน Facebook และ IG 

 
2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 
ในปี 2561 นัน้สถานการณ์การตลาดแขง่ขนัสงู ทางพฤกษาฯ จึงวางกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขายอย่างใสใ่จ

ในรายละเอียด ด้วยการน าแนวคิดเร่ืองสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลกูค้าควรได้รับกับปีแห่งการฉลองพฤกษาฯ ครบ 25 ปี เข้า
ด้วยกนั 

2.1 โปรโมชั่นแคมเปญ Pruksa 25th Year....The Great Celebration เป็นกิจกรรมคอร์ปอเรทโปรโมชั่นฉลอง
พฤกษาฯ อายคุรบ 25 ปี มอบของขวญัคืนกลบัให้แก่ผู้ โชคดี 25 ท่านด้วยรถยนต์ฮอนด้าแจ๊ส ส าหรับลกูค้าที่ซือ้โครงการ
ของพฤกษาฯ ทัง้ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม 

2.2 Big Sale Ever เป็นกิจกรรมคอร์ปอเรทโปรโมชัน่ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สดุแก่ลกูค้าก่อนปิดปี 2561 ด้วยการแจก
รางวลัใหญ่ คอนโดมิเนียมและรางวลัอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น สร้อยคอทองค า มือถือสมาร์ทโฟน  (Samsung Galaxy 
Note9) 

จากกิจกรรมการตลาดของพฤกษาฯ ที่สะสมมาตลอด 25 ปีนัน้พฤกษาฯ ยงัคงยึดมัน่ที่จะพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสง่มอบบ้านท่ีดีที่สดุให้คนไทยตลอดไป 
 

สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน 
 
สรุปสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2561 

 มลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิจากนิติบคุคล ของท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2561 มีมลูค่าเพิ่ม
ขึน้มาก โดยมีมลูคา่ 410,930 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 34 โดยคอนโดมิเนียมมีมลูค่าเพิ่มขึน้มากที่สดุ มี
มลูคา่ 222,740 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38  และบ้านเดี่ยวมีมลูคา่ 104,201 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 35  สว่นทาวน์เฮ้าส์
มีมลูค่า 74,756 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 ซึ่งการท่ีมลูค่าโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 เพิ่มขึน้สงู นอกจากจ านวนหน่วยที่
โอนกรรมสทิธ์ิมากขึน้แล้ว อีกสว่นหนึง่ก็มาจากการปรับเพ่ิมสงูขึน้ของราคาขายเฉลีย่ท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม 
และบ้านเดี่ยว 
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ตารางที่  1 : แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิแยกตามประเภทอยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2561 (ยอดโอน
กรรมสทิธ์ิจากนิติบคุคล หนว่ย : ล้านบาท) 
 

ปี ทาวน์เฮ้าส์ 
บ้านเดี่ยว 

(รวมบ้านแฝด) 
คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ รวมทัง้หมด 

2561 74,756 104,201 222,740 9,232 410,930 

อตัราการเติบโต 
ร้อยละ (yoy) 

24 35 38 15 34 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ภาพรวมปี 2561 ตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมลูค่า 512,175 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 

18 ตลาดเติบโตขึน้ในทกุผลิตภณัฑ์ โดยในกลุม่ คอนโดมิเนียมตลาดเติบโตขึน้ร้อยละ 19 บ้านเดี่ยวเติบโตขึน้ร้อยละ 22 
และทาวน์เฮ้าส์เติบโตขึน้ร้อยละ 13 และถือว่าเป็นปีที่มีมลูค่า Supply เปิดใหม่เข้ามามากเป็นประวตัิการณ์ถึง 555,984 
ล้านบาท ส าหรับแนวโน้มปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีปัจจัยลบในหลายๆ ด้านเข้ามากดดนัตลาด จึงส่งผลให้ภาพรวมตลาดมี
โอกาสสงูที่จะชะลอตวัหรือขยายตวัได้น้อย 

 
แผนภาพที่  1 : แสดงมูลค่าตลาด และจ านวนยูนิตขายได้ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2557 – 
2561 
 
มูลค่า (ล้านบาท)      

 
 
 
 
 

55,870 71,679 66,716 77,717 87,523
85,596 90,208 101,518 100,268 122,582 

142,101 
182,680 183,500 

245,986 
293,728 

9,870 
10,232 10,721 

7,999 

8,342 

293,438 
354,799 362,456 

431,970 
512,175 

2557 2558 2559 2560 2561

(+19%) 

(+4%) 

(+22%) 

(+13%) 

อ่ืนๆ 

คอนโดมิเนียม 
 

บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮ้าส์ 
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จ านวน (ยนิูต) 

 
ที่มา:  สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 
จ านวนยนูิตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพและปริมณฑล ณ สิน้ปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.86 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน อยูท่ี่ 189,182 ยนูิต โดยเพิ่มขึน้ 3,461ยนูิต ถ้ามองแยกประเภทจะเห็นวา่ จ านวนยนูิตเหลิอขายของตลาดที่อยู่
อาศยัแนวราบไมไ่ด้เพิ่มขึน้ ทัง้บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ แตป่รับเพิ่มขึน้เฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียม โดยภาพรวมเพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 5.7 แตจ่ะเพิ่มขึน้มากเพียงบางท าเลที่ตัง้ 

 
แผนภาพที่ 2 : จ านวนยนิูตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2557 – 2561 

 
ที่มา : สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2561 มีมลูค่า 87,523 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 

จากปี 2560 โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) ยงัคงรักษาสว่นแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละ 23 และยงัครองสว่น
แบ่งตลาดสงูสดุ เป็นผู้น าตลาดทาวน์เฮ้าส์ที่ระดบัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในสว่นของการขยายตวัของตลาดทาวน์เฮ้าส์ 
ในระดบัราคา 3-5 ล้านบาท เป็นกลุม่ระดบัราคาที่มีการเติบโตเพิ่มขึน้สงูสดุที่ร้อยละ 35 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีมลูค่า 
28,903 ล้านบาท 

 

22,509 27,119 25,600 29,097 30,914
16,748 16,731 18,427 17,043 18,601 

49,834 53,375 55,162 61,697 
70,066 2,071 

2,084 2,244 
1,607 

1,612 
91,162 

99,309 101,433 
109,444 

121,193 

2557 2558 2559 2560 2561

51,408 49,328 44,392 53,610 53,461

49,099 50,514 49,824 46,403 46,254 

60,303 71,293 76,858 79,946 84,506 
2,752 

4,535 5,827 5,762 4,961 163,562 
175,670 176,901 185,721 189,182 

2557 2558 2559 2560 2561

(+14%) 

(0%) 

(+9%) 

(+6%) 

อ่ืนๆ 

คอนโดมิเนียม 
 

บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮ้าส์ 

(+5.7%) 

(-13.9%) 

(-0.3%) 

(-0.3%) 

อ่ืนๆ 

คอนโดมิเนียม 

บ้านเดี่ยว 

ทาวน์เฮ้าส์ 
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แผนภาพที่ 5-6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2558-2561 
หน่วย : ล้านบาท    หน่วย : หน่วยขาย 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 
เมื่อเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยในปี 2561 ราคาขายเฉลี่ยปรับตวัสงูขึน้มาอยู่ที่ 3.0 ล้านบาท (ปี 2560 ราคา

เฉลี่ยอยู่ที่ 2.7 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาทาวน์เฮ้าส์ของโครงการเปิดใหม่มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ และมีรายใหญ่เข้ามา
ขยายตลาดทาวน์เฮ้าส์ในระดบัราคามากกวา่ 10 ล้านบาทมากขึน้ 
 

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2561 มีมลูคา่ 122,582 ล้านบาท ปรับเพิ่ม

สงูขึน้ร้อยละ 22 จากปี 2560 โดยเพิ่มขึน้จากกลุม่ระดบัราคากลางถึงสงู ตัง้แต ่5 ล้านบาทขึน้ไป และตลาดปรับลดลงใน
กลุม่ระดบัราคาต ่ากวา่ 2 ล้านบาทลงมา ระดบัราคาที่เพิ่มขึน้สงูสดุ ได้แก่ ระดบัราคามากกวา่ 10 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ถึง 
ร้อยละ 56 และระดบัราคา 7-10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 ซึ่งสง่ผลให้กลุม่ระดบัราคามากกว่า 10 ล้านบาท ขึน้มามี
สดัสว่นมากที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

298 376 415 137 

14,656 12,535 14,138 11,704 

26,092 26,152 
31,937 34,457 

20,195 20,205 
21,307 28,903 4,501 4,260 
4,057 

4,202 
5,937 3,188 

6,073 
8,120 

0
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325 416 425 143 

9,279 7,608 8,591 6,970 
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5,616 
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แผนภาพที่  3-4 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) บ้านเดี่ ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ปี 2558 – 2561 

   หน่วย : ล้านบาท     หน่วย : หน่วยขาย 

 
ที่มา : สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

เมื่อเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยในตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดปี 2561 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้สงูถึงร้อยละ 
12 อยูท่ี ่6.6 ล้านบาท (ปี 2560 ราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 5.9 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคาของโครงการเปิดใหมป่รับตวัสงูขึน้มาก 

 

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ต่อเนื่องมาจากปี 2560 ที่ผู้ประกอบการมีการปรับกลยทุธ์โดยพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับความ

ต้องการของลกูค้าระดับกลาง-บนมากขึน้ ในท าเลใจกลางเมือง ศูนย์กลางธุรกิจ  ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยระดับบน และ
บริเวณแนวรถไฟฟ้า โดยปี 2561 นี ้ถือวา่เป็นปีที่มีมลูคา่โครงการเปิดใหมส่งูสดุถึง 327,727 ล้านบาท ซึ่งสง่ผลให้โดยรวม
ตลาดคอนโดมิเนียมเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 จากปี 2560 ด้วยมูลค่า 293,728 ล้านบาท โดยที่ตลาดเติบโตในเกือบทุก
ระดบัราคาโดยเฉพาะตัง้แตร่ะดบัราคามากกวา่ 5 ล้านบาทขึน้ไป ยกเว้นระดบัราคาต ่ากวา่ 2 ล้านบาทท่ีตลาดชะลอลง 
แผนภาพที่ 7-8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2558-

2561 
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : หน่วยขาย 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) 

673 539 313 221 
6,566 6,282 4,657 3,824 

31,947 34,095 31,437 32,332 

18,480 23,824 24,265 28,067 

13,662 
15,762 13,583 

17,804 
18,880 

21,017 25,803 

40,333 
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383 310 177 119 
2,465 2,363 1,729 1,395 

8,117 8,660 
8,008 8,135 

3,128 
4,054 

4,183 4,873 

1,645 
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1,639 2,149 993 
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6,618 4,957 2,123 2,810 
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32,244 38,842 
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8,139 10,050 14,673 
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เมื่อเปรียบเทียบราคาขายเฉลี่ยในปี 2561 ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 อยู่ที่ 4.2 ล้านบาท (ปี 2560 
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0 ล้านบาท) เนื่องมาจากโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่เปิดที่ระดบัราคาสงู และเป็นโครงการระดบั
ลกัชวัรีจ านวนมาก 

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด 
ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัหลกั 6 จงัหวดัในปี 2561 ขยายตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยเป็น

ตลาดของหวัเมืองหลกัที่มีการเติบโต โดยเฉพาะในกลุม่ EEC เร่ิมที่ จงัหวดัชลบรีุ ตลาดเติบโตร้อยละ 25 ทัง้จากแนวราบ
และคอนโดมิเนียม ส่วน จังหวัดระยอง ตลาดเติบโตขึน้ต่อเนื่องอีกร้อยละ 10 จากตลาดทาวน์เฮ้าส์เป็นหลกั ส าหรับ
จงัหวดัทอ่งเที่ยวอีกจงัหวดัอยา่ง จงัหวดัภเูก็ต ที่ตลาดเติบโตสงูถึงร้อยละ 60 มาจากตลาดกลุม่นกัลงทนุตา่งชาติที่เพิ่มขึน้ 
และจงัหวดัสงขลา (หาดใหญ่) เติบโตร้อยละ 5 สว่นจงัหวดัเชียงใหม ่ตลาดทรงตวัไมม่ีการขยายตวั  

แผนภาพที่ 9: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัดหลัก ปี 2557-2561 

ที่มา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) 

แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558-2562 

ข้อมูลส าคัญของเศรษฐกิจไทย 2558 2559 2560 2561F 2562F 

อตัราการขยายตวัของ GDP (YoY%) 2.8 3.2 3.9 4.2 3.5-4.5 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านล้านบาท) 13.67 14.37 15.26 16.35 17.33 

14,087 
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      :         
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ข้อมูลส าคัญของเศรษฐกิจไทย 2558 2559 2560 2561F 2562F 
อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (ร้อยละ) -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7-1.7 
อตัราดอกเบีย้นโยบาย (ร้อยละ) 1.50 1.50 1.50 1.50-1.75 1.75-2.00 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี  
เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ) 

1.40 1.40 1.40 1.40 
 

N.A. 

อตัราดอกเบีย้กู้ ยืมส าหรับลกูค้าชัน้ดี 
เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)  

6.68 6.43 6.32 6.28 N.A. 

คา่เงินบาทเฉล่ีย (บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ) 34.29 35.29 33.94 32.27 32.5-33.5 
เงินส ารองระหว่างประเทศ  (พันล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ) 

156.5 171.9 202.6 
 

203.2 N.A. 

ที่มา: IMF, World Bank, Bloomberg, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยมลูค่าการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชน 
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามล าดบั อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบญัชี
เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.4 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตวั
ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนบัสนนุท่ีส าคญั ประกอบด้วย  

(1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนนุ  การขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ตอ่เนื่อง  
(2) การปรับตัวดีขึน้ของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื่อง  
(3) การปรับตวั ดีขึน้ของภาคการทอ่งเที่ยว  
(4) การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถ สนบัสนนุการขยายตวัของการสง่ออกได้อย่าง
ตอ่เนื่อง และ  
(5) การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้าการผลติและการลงทนุระหวา่งประเทศ 
ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวั

ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉลีย่อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 –1.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อย
ละ 5.8 ของ GDP 

 
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2562 

1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้  อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตวัในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้
ของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ และการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ รวมทัง้อตัราการวา่งงาน ลดลงอยูใ่นระดบั
ต ่าสดุในรอบ 8 ไตรมาส การปรับตวัดีขึน้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนบัสนนุ  ให้พลวตัรการขยายตวัของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนยงัอยู่ในเกณฑ์ดีและสนบัสนุนการขยายตวัของ เศรษฐกิจภาพรวมของปี 2562 ได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภายใต้อตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟอ้ที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
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2. การปรับตวัดีขึน้ของการลงทุน ตามแนวโน้มการเร่งตวัขึน้ของการลงทุนภาครัฐที่มีปัจจยัสนบัสนุนจาก ความ
คืบหน้าของโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญัๆ ที่เข้าสูข่ัน้ตอนของการก่อสร้างมากขึน้  และการขยายตวั
ในเกณฑ์ดีของการ ลงทนุภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้อย่างช้าๆ และต่อเนื่องตามความคืบหน้าของการ
ลงทนุภาครัฐฯ ที่เร่ิมมีบทบาทในการสนบัสนนุการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชนมากขึน้ซึง่จะเห็นได้จากการ
ลงทนุของภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2561 ซึ่งเร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างชดัเจนมาก
ขึน้และการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มี  ปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่มขึน้ของ
มาตรการกีดกนัทางการค้าระหวา่งประเทศเศรษฐกิจหลกั 

3. การเข้ามาแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ทัง้ในด้านการเพิ่ม
ความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการด า เนินมาตรการ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติมทัง้ในตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ เมื่อรวมกับการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของนักท่องเที่ยว
ยโุรป คาดว่าจ านวนนกัท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี  2562 และ
กลบัมาสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้อยา่งมีนยัส าคญั 

4. การสง่ออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง 
แม้วา่จะมีแนวโน้มชะลอตวัลงจากปี 2561 ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าส าคญั โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
และจีน รวมทัง้ผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการค้าก็ตาม แต่ในกรณีฐานซึ่งไม่มี  การด าเนินมาตรการกีด
กนัทางการค้าเพิ่มเติมจากที่สหรัฐฯ และจีนได้ประกาศไว้ ณ สิน้ไตรมาสที่สามของ  ปี 2561 คาดว่าในปี 2562 
เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ซึ่งเป็นระดับการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ยงัสามารถสนบัสนุนการ ขยายตวัของการส่งออกของไทยได้
อยา่งตอ่เนื่อง 

5. การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุระหว่างประเทศ การด าเนินมาตรการกีดกนัทาง การค้า
และมาตรการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจหลกั สง่ผลท าให้เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกชะลอตวัลง 
และส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของประเทศก าลงัพัฒนาที่พึ่งพิงการส่งออก อย่างไรก็ตามในกรณีที่สหรัฐฯ 
และจีนไมม่ีการด าเนินมาตรการเพิ่มเติมคาดวา่ระบบการค้าจะสามารถปรับตวัและสง่ผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจ
ไทย การปรับตวัของระบบการค้าและสายพานการผลติระหวา่งประเทศจะช่วยลดผลกระทบของมาตรการกีดกนั
ทางการค้าที่มีต่อประเทศไทยผ่านการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมแล้ว ยงั
เป็นโอกาสที่ส าคญัของประเทศไทยในการ ขบัเคลื่อนการลงทนุเพื่อเพิ่มศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว โดยเฉพาะภายใต้ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานครัง้ส าคญัของภาครัฐทัง้ใน
ด้านการคมนาคมขนสง่ การ พฒันาพืน้ท่ี EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562 
1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยงัมีความเสี่ยงต่อความผนัผวนและขยายตวัต ่ากว่าการคาดการณ์ โดยมี ปัจจยั

เสี่ยงที่ส าคญั ๆ ประกอบด้วย (1) ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ท่ีอาจ  มีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมกบัจีน และประเทศต่าง ๆ เช่น กลุม่ประเทศยโูรโซน ญ่ีปุ่ น รวมทัง้การเจรจาข้อตกลงการค้า
ภายใต้กรอบ USMCA และการขยายขอบเขตมาตรการตอบโต้ของจีน ซึ่งอาจสง่ผลให้เศรษฐกิจประเทศ คู่ค้า 
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ปริมาณการค้าโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการสง่ออกของไทยขยายตวัต ่ากว่าการคาดการณ์ (2) การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและความเสีย่งตอ่ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความไมส่มดลุ ของระบบ
เศรษฐกิจ และถกูซ า้เติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการค้า รวมทัง้การเคลื่อนย้ายเงินทนุ และฐาน
การผลิต (3) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศก าลงัพฒันาที่ส าคญั ๆ ท่ีอาจทวีความรุนแรงมากขึน้
ในช่วงที่อตัราดอกเบีย้สหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้ อยา่งต่อเนื่องท่ามกลางการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 
(4) ความขดัแย้งในทิศทางการด าเนินนโยบายระหว่าง พรรคเดโมแครตและริพบัลิกนัท่ีอาจเป็นอปุสรรคตอ่การ
แก้ไขปัญหาเพดานหนีส้าธารณะและอาจน าไปสูก่าร ปิดท าการชัว่คราวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (5) ความ
เสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง  เก่ียวกับการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป (No Deal 
Brexit) (6) แผนการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐและ การขาดดุลงบประมาณของอิตาลีซึ่งอาจน ามาสู่การปรับลด
ความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรรัฐบาลอิตาลีทา่มกลาง ระดบัหนีส้าธารณะที่อยูใ่นระดบัสงูซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่และความเป็นเอกภาพของกลุ่มยโูรโซน และ (7) ความผนัผวนของราคาน า้มนัที่ยงัขึน้อยู่กบัการ
ตดัสินใจด้านก าลงัการผลิตของกลุม่ OPEC และการ ผ่อนปรนมาตรการห้ามน าเข้าน า้มนัจากอิหร่านให้แก่ 8 
ประเทศ รวมทัง้ความเป็นเอกภาพของกลุม่ OPEC 

2. การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกที่เร็วกว่าปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่การฟืน้ตวั ทาง
เศรษฐกิจของประเทศส าคัญๆ โดยเฉพาะภายใต้เง่ือนไขการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจท าให้ 
ต้นทุนการผลิตและอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ สงูกว่าการคาดการณ์ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของปริมาณพนัธบตัรใน  
ตลาดโลกที่เกิดขึน้จากการด าเนินนโยบายขาดดลุทางการคลงัของสหรัฐฯ การปรับลดขนาดงบดลุของธนาคาร 
กลางสหรัฐฯ และการยตุิการเข้าซือ้สินทรัพย์ของธนาคารกลางยโุรป ซึง่อาจสง่ผลให้อตัราดอกเบีย้นโยบายของ  
สหรัฐฯ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรในสหรัฐฯ และตลาดโลกเพิ่มขึน้เร็วกวา่การคาดการณ์ 

3. ความล่าช้าในการฟืน้ตวัของจ านวนนกัท่องเที่ยว แม้ว่าในกรณีฐานจะคาดว่าจ านวนนกัท่องเที่ยวจากรัสเซีย 
ยโุรป และจีนจะปรับตวัดีขึน้ และกลบัเข้าสูก่ารขยายตวัปกติได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ก็ตาม แต่การ 
ฟืน้ตวัของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวอาจมีความลา่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การออ่นคา่ของเงินรูเบิล 
รวมทัง้การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและการออ่นคา่ของเงินหยวน 
 
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 
ในปี 2562 จากทิศทางของปัญหาหนีค้รัวเรือน และ NPL ของสินเช่ือที่อยู่อาศัยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง

ตอ่เนื่อง ซึ่งจะกระทบกบัก าลงัซือ้และการขอสินเช่ือในการซือ้ที่อยูอ่าศยัของระดบักลาง-ลา่ง รวมถึงปัจจยักดดนัอื่นๆ เช่น 
มาตรการ Macroprudential การขึน้อตัราดอกเบีย้ หรือปัจจยัลบทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ สง่ผลให้ทิศทางของตลาดที่อยู่
อาศยัในปี 2562 มีโอกาสสงูที่อตัราการเติบโตจะชะลอตวัลง คาดว่าตลาดเติบโตได้ไม่เกิน 5% โดยจะยงัมีแนวโน้มเติบโต
ได้ดีในไตรมาสแรก และชะลอลงหลงัจากนัน้ ซึง่ตลาดที่มีโอกาสเติบโตจะอยูใ่นกลุม่ระดบัราคากลาง-บน ของทกุประเภท
ที่อยู่อาศยั  และสง่ผลให้แนวโน้มระดบัราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศยัจะปรับตวัสงูขึน้ จากระดบัราคาเฉลี่ยของโครงการเปิด
ใหมท่ี่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศยัในตา่งจงัหวดัที่มีแนวโน้มขยายตวัได้ดีในปี 2562 คาดว่าจะเป็นจงัหวดั
ในกลุม่ EEC และในจงัหวดัทอ่งเที่ยวส าคญัเป็นหลกั   
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2.3.2 ธุรกิจโรงพยาบาล 
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมโีอกาสในการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากการขยบัตวัขึน้ของเศรษฐ
ฐานะของประชากร โลกาภิวตัน์ และการท่ีจ านวนเตียงผู้ ป่วยตอ่ประชากรยงัคงน้อยเมือ่เทียบกบัคา่กลางและคา่มาตรฐาน
ของประเทศที่พฒันาแล้ว นอกจากนีธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยงัมีปัจจยัสนบัสนนุพิเศษ เช่น บคุลากรทาง
การแพทย์ และ โรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง  เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึง ค่าบริการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมยังไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลกัในการสร้าง
โรงพยาบาลแหง่แรกของกลุม่บริษัทฯ โดยวิมตุ อินเตอร์ฯ เลอืกเน้นกลุม่ที่มีศกัยภาพ และ เป็นกลุม่ลกูค้าที่บริษัทฯ มีความ

ช านาญจากประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คือ ลกูค้าระดบักลาง (Middle Income) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มี
ขนาดใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณสขุขัน้มูลฐานของภาครัฐ ที่มีปัญหาขาดแคลนทัง้ปริมาณและคุณภาพ 
ระยะเวลารอคอยรักษาโรคยาวนาน ทัง้นีก้ลุ่มลูกค้าระดับกลางมีก าลังซือ้พอประมาณ ให้ความส าคัญกับความ
สะดวกสบาย การบริการท่ีดีมีประสทิธิภาพ โดยไมจ่ าเป็นต้องหรูหราจนเกินไป 
 
 เนื่องจากพืน้ที่โดยรอบโครงการ มีโรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่อยูห่ลายแห่ง ซึง่เป็นทัง้ข้อดี
และข้อเสยี นัน่คือ บคุลากรทางการแพทย์ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จ จากโรงพยาบาลตา่งๆ สามารถหมนุเวียนมา
ที่โครงการฯ ได้ง่าย  แต่โครงการ จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมในการรักษาบคุลากรทางการแพทย์
เหล่านัน้ให้อยู่กับโครงการ ให้ได้ เช่น ผลประโยชน์ตอบแทน การลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหม่และทันสมัย ระบบ
สารสนเทศที่ดี เหมาะสม และทนัสมยั เป็นต้น 
 

2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ (ทุกผลิตภณัฑ์) 

 
2.4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
การจัดซือ้ที่ดิน  

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีความสนใจที่จะด าเนินการก่อสร้างและพฒันาที่ดิน
บริเวณใด พฤกษาฯ จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยส ารวจสภาวการณ์ของตลาดและสภาวะการ
แข่งขนัตลอดจนความต้องการของลกูค้าในพืน้ที่เป้าหมายที่จะด าเนินโครงการหลังจากนัน้ พฤกษาฯ จึงจะด าเนินการ
เจรจาซือ้ที่ดินโดยด าเนินการซือ้ที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อด าเนินการพัฒนาต่อไปซึ่ง 
พฤกษาฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาดเพื่อให้แนใ่จวา่ที่ดินท่ีซือ้จะมีราคาที่ไมแ่พงเกินไป 
 

วัสดุก่อสร้าง 
 เนื่องจากพฤกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง พฤกษาฯ จึงเป็นผู้ด าเนินการ
จดัซือ้วสัดกุ่อสร้างเอง โดยหลงัจากที่ฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดกุ่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว โดย
สว่นใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะด าเนินการติดตอ่กบัผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างแตล่ะแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสร้างที่จะ
ซือ้ โดยปกติพฤกษาฯ จะได้สว่นลดคอ่นข้างสงูเนื่องจากซือ้วสัดกุ่อสร้างในปริมาณที่มาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของ
วสัดุก่อสร้างและราคากับผู้ผลิตได้แล้ว พฤกษาฯ จะสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ด าเนินการส่งวสัดุ
ก่อสร้างไปยงัโครงการต่างๆ โดยตรงซึ่งพฤกษาฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลา
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ระหว่าง 30-60 วัน นอกจากนีน้ับตัง้แต่ปี 2549 พฤกษาฯ ได้ลดความเสี่ยงด้านวัสดุก่อสร้างโดยเร่ิมด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงการจดัซือ้วสัดหุลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์ เหล็ก กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลง
ราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี หรือ 3-6 เดือน ซึ่งท าให้ พฤกษาฯ ลดความเสี่ยงในเร่ืองของความผนัผวนในราคาและการที่
พฤกษาฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างจึงสามารถสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไมเ่คย
มีปัญหาการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างแต่อยา่งใด ทัง้นี ้พฤกษาฯ มิได้พึง่พาผู้จ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ
รวมทัง้ พฤกษาฯ ได้สร้างระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวสัดหุลกัที่ส าคญัทกุประเภทที่สอดคล้องกับ
แผนการขยายธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ พฤกษาฯ จะมีวสัดเุพียงพอตอ่การใช้งานอยา่งตอ่เนื่องและเพื่อวางแผนการสรรหาคู่
ค้าวสัดทุัง้รายหลกัและรายรองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้พัฒนากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มี
ศกัยภาพรองรับงาน และได้น าระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาที่ยตุิธรรมตอ่คูค้่าและเพื่อให้ได้ราคาที่
เหมาะสมอีกด้วย 
 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
พฤกษาฯ เป็นหนึ่งในผู้ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถบริหารจดัการงานก่อสร้างได้

ด้วยตวัเอง โดยในการด าเนินโครงการ พฤกษาฯ จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ สว่นการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ พฤกษาฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเองโดยจะแบ่งงานออกเป็นสว่นๆ เช่น งานฐานราก
งานปูน งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นต้น โดยพฤกษาฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดงักล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจดัสง่เจ้าหน้าที่ของพฤกษาฯ อนั
ได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี ้
พฤกษาฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเองซึง่ท าให้ พฤกษาฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
เทคโนโลยกีารผลิต 
พฤกษาฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การก่อสร้างบ้าน ซึ่งในสว่นของทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว จะใช้ระบบแบบ

ผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การน าวิธีการก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูปมาใช้ สว่นโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
พฤกษาฯ ได้มีการน าระบบพรีคาสท์ที่เป็นจดุแข็งของพฤกษาฯ มาใช้ส าหรับการก่อสร้างทัง้อาคาร (Fully Precast) รวมทัง้
มีการน านวตักรรมห้องน า้ส าเร็จรูปมาใช้ด้วย ซึ่งนอกจากชิน้งานที่ผลิตจากโรงงานที่ทนัสมัยและได้คุณภาพทัง้ความ
สวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว และลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท างานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

 
พฤกษาฯ ได้น านวตักรรมห้องน า้ส าเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุด 

แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลมั”  ซึ่งการใช้ห้องน า้ส าเร็จรูปนีจ้ะสามารถช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอน
ต่างๆ ที่ยุ่งยากในการก่อสร้างห้องน า้ในอาคารชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้คณุภาพดีขึน้ ด้วยรูปแบบที่สวยงามและมี
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คุณค่าในสายตาลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าได้สงูที่สดุ  ต่อมาได้ท าการศึกษาและพัฒนานวตักรรมห้องน า้
ส าเร็จรูปส าหรับทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวโดยจ้างที่ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบ
โรงงานผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปที่มีขัน้ตอนการผลิตด้วยระบบอตัโนมตัิ ซึ่งการผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปจากโรงงานน าไปติดตัง้
หน้างานนัน้สามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และรูปแบบที่สวยงามของห้องน า้ในบ้านทุกหลัง เพื่อส่งมอบบ้านที่มี
คณุภาพสงูสดุให้กบัลกูค้า  

 
พฤกษาฯ ได้มีการขยายการน าระบบ Fully Precast มาใช้ในการก่อสร้างแนวราบ ในกลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ ใน

โครงการใหมท่กุโครงการ และกลุม่ธุรกิจบ้านเดี่ยว ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอยา่งมาก รวมถึงจะได้สนิค้า
ที่มีความแข็งแรง รูปแบบท่ีสวยงามและคณุภาพดีมีคณุคา่ สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การก่อสร้างที่อยูอ่าศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคตา่งๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิและแนวทางในการจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้ประกาศดงักลา่วได้ก าหนดให้บริษัทที่มีการจดัสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศยัหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงยอ่ยตัง้แต ่500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ที่เกินกวา่ 100 ไร่ จะต้องมีการจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนญุาตจดัสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในสว่นนี ้พฤกษาฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
แล้ว โดยรายงานดงักลา่วได้จดัท าโดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

 
โครงการคอนโดมิเนียมของพฤกษาฯ ทกุโครงการ มีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 

Report) โดยบคุคลผู้ เช่ียวชาญภายนอก และยื่นรายงานดงักลา่วต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก่อนเร่ิมการก่อสร้าง ซึ่งผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจะท าการรวบรวมข้อมลูต่างๆ ท าประชาพิจารณ์ ท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบอนัเนื่องมาจากโครงการตัง้แตช่ว่งก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร ก าหนดมาตรการควบคมุสิง่แวดล้อม และ
ควบคุมการปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ผู้ช านาญการพิเศษจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป  (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยพฤกษาฯ ได้มีการก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอ่ยของ
เสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักลา่ว ซึ่ง พฤกษาฯ ได้มี
การก าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า  พฤกษาฯ 
ด าเนินการด้วยความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม   

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   หน้า 25 

พฤกษาฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) น า้เสยีจากกระบวนการผลติคอนกรีตจะถกูควบคมุให้ไหล
ไปที่บ่อตกตะกอนจากนัน้จะคดัแยกหินและทรายน ากลบัไปใช้ สว่นน า้ก็น ากลบัไปใช้ผลิต ไม่มีการปลอ่ยน า้เสียสูชุ่มชน
หรือที่สาธารณะ(ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นน า้ที่บริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหินทราย
เข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์น า้ขณะชักลากหิน ทราย เพื่อเข้าสูก่ระบวนการผสมคอนกรีตเพื่อมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชุมชน
ข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลติยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ นตลอดจนมีเคร่ืองขบัท าความสะอาดพืน้
เพื่อลดฝุ่ นตกค้างในอาคารส าหรับพืน้ที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการฉีดพรมน า้ก่อนท าการกวาดถนนเพื่อ
ปอ้งกนัการฟุง้กระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสยีง จากการผลติส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองท าคอนกรีต ให้
แนน่ โดยในปี 2551 พฤกษาฯ ได้ติดตัง้แผน่ซบัเสยีง (Noise Barrier) เพื่อดดูซบัเสียงที่เกิดขึน้จากการผลติและตอ่มาได้มี
การสั่งซือ้เคร่ืองท าคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า  (Shaking System) แทนระบบเดิมที่ เป็นระบบสั่น 
(Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี  ้พฤกษาฯ ยงัได้มีการตรวจวดัระดบั
ความดงัของเสยีงทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี 
 

ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast concrete Factory) 
แห่งแรกของไทยได้น าระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาด าเนินงานประกอบไปด้วย (ก) ระบบการบริหารจดัการ
น า้ทิง้ของ Batching Plant และน า้ที่ใช้ล้างในกระบวนการผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่า
ความเป็นด่างสงูท าให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พฤกษาฯ จึงท าบอ่ตกตะกอนและน าเคร่ือง Recycling concrete มาใช้เพื่อ
น าน า้ที่ผา่นกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการผลติคอนกรีตอีกครัง้ในสว่นของหินและทรายที่
ถกูแยกออกมาก็สามารถน ากลบัไปใช้เป็นสว่นผสมของคอนกรีตอีกครัง้ท าให้ไมม่ีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิต (ข) ระบบ
ป้องกันและก าจัดฝุ่ นมีการติดตัง้เคร่ืองดักฝุ่ น  (Dust Collector) เคร่ืองท าความสะอาดแบบข้างพร้อมระบบดูดฝุ่ น 
(Shuttering cleaner with dust collect) เคร่ืองท าความสะอาด pallet พร้อมระบบดูดฝุ่ น (Cleaning pallet with dust 
collector) และเลือกใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ล าเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิด
เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทราย และฝุ่ นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกัน
และลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ  Shaking System แทนระบบ Compacting System (เคร่ืองท า
คอนกรีตให้แนน่) ท าให้ไมเ่กิดมลพิษทางเสยีงในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง 

 
ในปี 2558 โรงงาน พฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดบั 2 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

ทัง้โรงงานท่ีล าลกูกาและนวนครพร้อมทัง้ได้เร่ิมมีการน าระบบ Solar Cell มาใช้กบัระบบแสงสว่างและระบบสบูน า้เพื่อท า
การ Reused น า้ส าหรับรดน า้ต้นไม้ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟา้และใช้ทรัพยากรน า้อยา่งคุ้มคา่ 

 
ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ล าลกูกา ได้น าระบบการบริหารจดัการน า้ทิง้ของ Batching Plant และน า้ที่

ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด พฤกษาฯ จึงท าบอ่ตกตะกอนและน าเคร่ือง 
Recycling concrete มาใช้เพื่อน าน า้ที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการผลติคอนกรีต
อีกครัง้ในสว่นของหินและทรายที่ถกูแยกออกมาก็สามารถน ากลบัไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ท าให้ไม่มีเศษ
วสัดเุหลอืทิง้จากการผลติโดยลงทนุก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 20  ล้านบาทซึง่ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 2559 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   หน้า 26 

ในปี 2560 โรงงาน พฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม
ทัง้โรงงานที่ล าลกูกาและนวนครซึง่ทัง้ 2 โรงงานได้ด าเนินการผลติภายใต้การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี ้ทางพฤกษาฯ ยังได้จัดท าระบบไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการและส านกังานนิติบคุคล ซึ่งเป็นการใช้พลงังาน
สะอาดจากธรรมชาติโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลงังานไฟฟา้รูปแบบเดิม  สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้พฤกษาฯ ได้มีนโยบายที่จะน าโครงการดงักลา่วมาใช้ในโครงการ
ใหมท่กุโครงการ  

 
ในปี 2561 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรองโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก

สถาบนัน า้และสิง่แวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานท่ีมีระบบบริหารจดัการที่
ดี มีความปลอดภยั การใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสยีน้อยที่สดุ รวมทัง้มีความเกือ้กูลกบัสงัคม
และผู้มีสว่นได้เสยีโดยรอบ  

 
2.4.2  ธุรกิจโรงพยาบาล 

 รูปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพกัค้างคืน General Hospital ขัน้ตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 
250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทัง้โรคทัว่ไปและโรคที่มีความซบัซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI 
ตัง้แต่เร่ิมต้น โดยมีสถานท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครบนพืน้ที่ขนาดประมาณ  4 ไร่ 55.60 ตารางวา  ริมถนน
พหลโยธินใกล้สีแ่ยกสะพานควาย  
 
 ทัง้นี ้วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซือ้ที่ดินดังกล่าวเสร็จสิน้ และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว 

 
2.5 การบริหารการผลิต  

 

• วตัถดุิบที่ใช้สว่นใหญ่ คือ ปนูซีเมนต์ หิน เหลก็ ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลติและจ าหนา่ยในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 
2549 เป็นต้นมา พฤกษาฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ
อาจสัน้กวา่ตามความเหมาะสม เพื่อให้พฤกษาฯ มีต้นทนุคา่ก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทัง้ปี 

• สว่นผู้ รับเหมาแรงงานมีจ านวนอยูใ่นระบบของพฤกษาฯ ประมาณ 2,500 ราย   

• พฤกษาฯ ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานส าคญั ซึง่เป็นท่ีต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน
เสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ให้เป็นคูค้่าพนัธมิตร เพื่อรองรับการขยายตวัของพฤกษาฯ ตามแผนใน
อนาคต 
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2.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
         ในการบริหารจดัการงานก่อสร้างพฤษาฯ ได้แบง่การบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะท าหน้าที่ดแูลและด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทกุโครงการให้เป็นไป
ตามแผนและรูปแบบที่ก าหนด นอกจากนีย้งัท าหน้าที่ดแูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
รวมทัง้ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของพฤกษาฯ 

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลงัที่สร้าง
เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนนุกลางในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ซึ่งท าหน้าที่สนบัสนุนทัง้ใน

สว่นของบ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักลา่วได้แก่ 

• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึ่งจะท าหน้าที่หาผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และแรงงานเพื่อช่วยในการ
ก่อสร้างตามจ านวนที่ต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 

• ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะท าหน้าที่จัดซือ้วสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
เป็นไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปี 2556 พฤกษาฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
จดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยูภ่ายใต้การบริหารของแตล่ะหนว่ยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะท าหน้าที่ในการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะท าหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพฒันาการออกแบบที่อยู่อาศยัในโครงการ
ตา่ง ๆ 

 
การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พฒันาโครงการเพื่อก าหนดแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละ
โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลงัจากนัน้ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก
ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักลา่ว เมื่อฝ่ายพฒันาโครงการเห็นวา่แบบโครงบ้านท่ีออกแบบโดย
สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะด าเนินการออกแบบในสว่นที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อให้แบบ
บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนที่พฤกษาฯ จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 

 
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ พฤกษาฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์  2 ชัน้ได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมี
สายการผลิตมากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดโครงการ พฤกษาฯ จะสง่พนกังานของพฤกษาฯ เข้าท าการ
ดแูลควบคมุงานก่อสร้างซึง่จะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จดัการโครงการเป็นผู้ดแูลโครงการ และ
จะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคมุงานก่อสร้างเป็นผู้ดแูลงานก่อสร้างในแตล่ะระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดแูล
ควบคมุผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านท่ีพฤกษาฯ วา่จ้างเพื่อเข้าท างานท่ีเป็นรายละเอียดปลกียอ่ยตา่งๆ เช่น งาน
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เสาเข็ม งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานหลงัคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา  ทัง้นี ้พฤกษาฯ จะ
วา่จ้างผู้ รับเหมาที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน และลกูจ้างรายวนัในจ านวนที่ พฤกษาฯ เห็นสมควรในแตล่ะสายการผลติ ใน
ระหวา่งการก่อสร้าง ฝ่ายควบคมุคณุภาพจะเข้าตรวจสอบคณุภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพ เมื่อการ
ก่อสร้างบ้านเสร็จสมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือสง่มอบบ้านให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

พฤกษาฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาที่ต ่ากวา่ผู้ประกอบการอื่น แตม่ีคณุภาพเทียบเทา่กนัและมีพืน้ที่
ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและท าเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่ 
พฤกษาฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัที่กลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตทุี่ส าคญัอีกประการหนึง่ 
อนัได้แก่ การท่ี พฤกษาฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลติที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ท าให้ประหยดัต้นทนุและคา่แรงงาน 
รวมถึงชิน้งานท่ีได้ยงัมีคณุภาพดีอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหลอ่ใน
ที่ใช้ส าหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
พฤกษาฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 
โดยช่วงแรกการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหลอ่ใน

ที่ พฤกษาฯ ได้ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนงัรับแรงแบบหล่อในที่จากประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้ราเรียกว่า 
Tunnel Technology โดยระบบนีจ้ะใช้ผนงัเป็นตวัรับน า้หนกัแทนเสาและคาน ขัน้ตอนการก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้าง
โดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนัง และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกัน หลงัจากนัน้จึงผูกเหล็กโครงสร้างและท าการเท
คอนกรีตพร้อมกัน ทัง้ผนังชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจึงสร้างผนังชัน้ต่อไป และติดตัง้โครงหลงัคาให้ได้งาน
ภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่สัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใช้กบัการก่อสร้างทาวน์
เฮ้าส์ พฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะ คอนเนค 
 

ภายหลงั พฤกษาฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั
จากเยอรมันนี มาใช้กับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว เมื่อด าเนินการผลิตไประยะหนึ่ง สามารถบริหารและควบคุมต้นทุนที่
เหมาะสม จึงเร่ิมน าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึง่เรา
เรียกว่า Precast Technology มาใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชิน้งานมีคุณภาพที่ดี 
เนื่องจากมีการควบคมุคณุภาพการผลติชิน้งานมาจากโรงงาน โดย พฤกษาฯ มีนโยบายปรับเปลีย่นการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์
จากการก่อสร้าง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทัง้หมดกบัโครงการ พฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะ คอน
เนค พาทิโอ  

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน ้าหนกั (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) หรือ Precast Technology โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว 
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2.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 
 

การบริหารจดัการงานกอ่สร้างบ้านเดีย่วจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างของโครงการ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ แต่ส าหรับในสว่นการก่อสร้างในแตล่ะโครงการ พฤกษาฯ จะแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ
แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เนื่องจากโครงการบ้านเดี่ยวมีจ านวนบ้านในการก่อสร้างต่อโครงการน้อยกว่าของบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้นี ้พฤกษาฯ จะส่งพนักงานของพฤกษาฯ เข้าท าการควบคุมดูแลงานก่อสร้างประมาณ 30 – 40 คนต่อ
โครงการและจะวา่จ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจ านวนท่ีพฤกษาฯ เห็นสมควรในแต่ละ
โครงการ 

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน ้าหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก 

พฤกษาฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (Asian Institute of Technology) ในการน าวิธีการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆ วา่ “พรีคาสท์” มาใช้ โดยการหลอ่ผนงัส าเร็จรูป
รับน า้หนกัจะด าเนินการในพืน้ที่ของแต่ละโครงการ ตอ่มาในปี 2547 พฤกษาฯ ได้สร้างโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริม
เหล็กส าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักลา่วจากประเทศเยอรมนัซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ 
Semi-Automated Pallet Circulating System อนัเป็นระบบการผลิตที่ทนัสมยัที่สดุในประเทศไทยในขณะนัน้ และได้ใช้
เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนีส้ าหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชัน้เนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนงัที่หลากหลาย โดย
บ้านหลงัหนึง่จะมีสว่นประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหลอ่ชิน้งานแตล่ะชิน้ในโรงงาน 
จากนัน้จึงขนสง่ชิน้งานมาประกอบเป็นบ้านท่ีโครงการก่อสร้าง 

 
 ทัง้นีจุ้ดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจุดเด่นในท านองเดียวกบัจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน
ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหลอ่ในท่ีแล้วยงัมีจดุเดน่อื่นๆ ท่ีส าคญั ซึ่งรวมถึงการท่ีไมต้่องเสยีพืน้ท่ีคาน เสาท า
ให้มีพืน้ที่ใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถึงมีความต้านทานการซึมน า้สูงด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดังกล่าวต้องการการบ ารุงรักษาที่ต ่า เนื่องจากเป็น
โครงสร้างส าเร็จและท าให้ผู้อยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกันภยัต ่า เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความสามารถในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี ้พฤกษาฯ ได้ศกึษาและพฒันา
ร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผน่ดินไหวได้ถึงระดบั 7 ริกเตอร์ 
 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 30-45  วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย
วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วนั  

 
ในปี 2548 พฤกษาฯ ยังมีโรงงานผลิตรัว้และเสาส าเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ BatterryMold 

เพื่อใช้ผลิตรัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอด
แบบเหลก็ให้ประกบและหา่งออกจากกนั หลงัจากที่แบบเหล็กประกบกนั โดยมีระยะหา่งตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปนู
ลงในแบบเหล็ก หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพื่อน ารัว้และเสาส าเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงาน
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ดงักล่าวมีก าลงัการผลิตส าหรับรัว้บ้านจ านวน 12 หลงัต่อวนัและได้เพิ่มการผลิตในสว่นเสาและรัว้บ้าน รัว้โครงการของ
โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโชว์ และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย 
 

ในปี 2550 ทาง พฤกษาฯ ได้เข้ามาบุกตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิต
ชิน้ส่วนผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนงัภายในและโครงสร้างหลกัยงัเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 
2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ท าให้ก าลงัการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน 
PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม ส าหรับโรงงาน PCF3 มีการดดัแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress  เพื่อรองรับแผน 
ความต้องการบ้านเดี่ยวที่มากขึน้  

 
ปี 2553 พฤกษาฯ มีสว่นแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยวมากขึน้ ท าให้ก าลงัการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทนุ 1,050 ล้านบาท และเร่ิม test run ผลิตได้เมื่อกลางเดือน
ธนัวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลงัตอ่เดือน เมื่อรวมกบัก าลงัการผลติปัจจบุนัของโรง PCF1 
ท าให้ก าลงัการผลติบ้านรวมเป็น 640 หลงัตอ่เดือน โดยโรงงาน PCF5 ที่สร้างใหมเ่ป็นโรงงานผลติแผน่ พรีคาสท์ที่มีก าลงั 
การผลติสงูที่สดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 
 
 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรง PCF5 ที่เร่ิมทดลองผลติ (test run) เมื่อปลายปี 2553 สามารถขยายความพร้อม
ก าลงัการผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 เกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  แตโ่รงงานสามารถปอ้งกนัน า้ทว่มในตวัโรงงานไว้ได้ แตต้่องหยดุผลติเนื่องจากไม่สามารถขนสง่ไปยงัโครงการ
ได้ โรงงานได้กลบัมาผลติอีกครัง้ในเดือนมกราคม 2555 
 

ปี 2556 ทางพฤกษาฯ มีการปรับเปลี่ยน ระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหลอ่
ในที่  (Cast In Site Load Bearing Wall Structure) มาเป็น ระบบผนังส าเร็จรูปรับน า้หนัก (RC Load Bearing Wall 
Prefabrication) อีกทัง้มีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเดี่ยวมากขึน้ ท าให้คร่ึงปีหลงั โรงงาน PCF1-PCF5 ใช้ก าลงัการผลิตเกิน
100% เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงมีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และPCF7 โดย 
พฤกษาฯ ได้ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ ท่ีนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

 
ปี 2557 พฤกษาฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่ขึน้ที่นวนครจ านวน 2 โรงงานประกอบไปด้วย

โรงงาน PCF6 และ PCF7 ด้วยเงินลงทนุ 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูปมี
ก าลงัการผลิต 480 หลงัต่อเดือนเร่ิมท าการผลิตในเดือนกันยายนและโรงงาน PCF7 เพื่อผลิตพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดั
แรง (Pre stressed concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยท าการติดตัง้เคร่ืองจักรในเดือนกันยายนและ
เร่ิมผลติต้นปี 2558 

 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่นีใ้ช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนันีใช้

ระบบอตัโนมตัิและควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ทกุขัน้ตอนการผลติท าให้ได้ชิน้งานที่มีคณุภาพสงูกว่ามาตรฐานทัว่ไปอีกทัง้มี
การน า Robot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและท าให้ผลิตภาพ (Productivity) สงูขึน้นอกจากนีย้ังได้น าระบบConcrete 
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Recycling มาใช้เพื่อน าน า้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการท างานกลบัมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้พร้อมท าการแยกหิน
ทรายน ากลบัมาใช้ท าให้ไม่มีเศษวสัดเุหลอืทิง้จากการผลติเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและถือวา่เป็น Green Factory แหง่แรก
ของไทยที่น าระบบนีม้าใช้ในอตุสาหกรรมผลติ Precast Concrete 

 
ทางพฤกษาฯ ได้ขยายไปยงัตลาดคอนโดมิเนียมมากขึน้จึงมีนโยบายให้ใช้ห้องน า้ส าเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการ

ก่อสร้างและปรับเปลี่ยนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปซึ่งเร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 
2557 มีก าลงัการผลติห้องน า้ส าเร็จรูป 4,000 ยนูิตตอ่ปี 

 
ปี 2558 โรงงาน PCF7 เร่ิมผลิตในเดือนกมุภาพนัธ์ท าให้ก าลงัการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัต่อเดือน

หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรตอ่ปีถือวา่เป็นโรงงานท่ีมีก าลงัการผลติสงูที่สดุในประเทศ 
 
ปี 2559 พฤกษาฯ มีการขยายโครงการก่อสร้างอาคารชุดทัง้แนวราบและแนวสูงท าให้ความต้องการห้องน า้

ส าเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ทางโรงงาน PCF2 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตท าให้มีก าลงัการผลิตห้องน า้ส าเร็จรูป
เพิ่มขึน้เป็น 7,200 ยนูิตตอ่ปี 

 
ปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากพืน้ชัน้ล่าง เทในที่ (Flat Slab) มาเป็น ระบบ Precast พืน้ชัน้ลา่ง 

(Ground Beam+ Slab 1) ซึ่งเรียกว่าระบบ Full Precast ท าให้โรงงานเพิ่ม Product ในการผลิตที่โรงงาน PCF3 และ
โรงงาน PCF7 และมีการปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างงานบนัได ของทาวน์เฮ้าส์ จากบนัไดโครงสร้างเหล็กมาเป็นบนัได
คอนกรีตส าเร็จรูป ท าให้มีการเพิ่ม Product บนัได มาผลติที่โรงงาน PCF3 ก าลงัการผลติ 900 ยนูิตตอ่เดือน 

 
ปี 2561 จากการที่ปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างพืน้ชัน้ลา่ง เทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มาก

ขึน้จาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ท าให้โรงงานท าการปรับเปลี่ยนไลท์การผลิตโรงงาน PCF1 มาท าการ
ผลิต Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กบัการผลติ Bearing Wall งานผนงับ้าน รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์ และมี
การเร่ิมปรับเปลี่ยนระบบการก่อสร้างบนัไดของบ้านเดี่ยว จากระบบการก่อสร้างแบบบนัไดเหล็กมาเป็นบนัไดคอนกรีต
ส าเร็จรูป ท าให้มีการเพิ่มผลติภณัฑ์บนัไดบ้านเดี่ยว ท าให้การผลติที่โรงงาน PCF3 ก าลงัการผลติ 900 ยนูิตตอ่เดือน 
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ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท์ 
ที่ตัง้ โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิตต่อเดือน 

ล าลูกกา 

PCF1 
(Carrousel I) 

Semi-Automated 
Carrousel System 

Bearing Wall  
(ผนงับ้าน/คอนโด) 

700,000 ตร.ม. 

PCF2   
Bathroom Pods ห้องน า้ส าเร็จรูป 7,200 Pods 

(ห้องน า้ส าเร็จรูป)   

PCF3 

Pre-stressed Pre stressed Concrete Slab  600,000 ตร.ม. 

Long Line System 
(พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง) 
Stair (บนัได)  

 

 Ground Beam (คานคอดนิ)  

PCF4 Battery Mould system 

Special Element (ชิน้งานพิเศษ)   

Bearing Wall (Condo High Rise) 400,000 ตร.ม. 
ชิน้งานห้องน า้ส าเร็จรูป 
รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์ 

 
 

PCF5 Fully Automated 
Carrousel System 

Bearing Wall  1,300,000 ตร.ม. 

(Carrousel II) (ผนงับ้าน/คอนโด)  

 นวนคร PCF6 
Fully Automated  
Carrousel System 

Bearing Wall  
(ผนงับ้าน/คอนโด) 

1,500,000 ตร.ม. 

  

PCF7 
Pre-stressed Pre stressed concrete Slab  700,000 ตร.ม. 

 Long Bed System (พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง)  
   Ground Beam (คานคอดนิ)  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

                  
เนื่องจากบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้น

ในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ดงันัน้ ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง วิธีการป้องกนั และลดความ
เสีย่ง โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น 
เนื่องจากบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลกั ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

โดยสว่นใหญ่จะมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทนุ การตดัสนิใจเลอืกบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุจงึมีความส าคญัตอ่
การด าเนินงานของบริษัทฯ มาก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต และไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยอื่นและ
บริษัทร่วมในปีที่ผา่นมา 

 
บริษัทฯ จะรับรู้ก าไรและขาดทุนจากบริษัทย่อย ที่เข้าไปร่วมลงทุนคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต หากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่ดีก็จะสามารถสร้างก าไรให้กับ     
บริษัทฯ แต่หากในทางกลบักนั หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการด าเนินลดลงหรือขาดทนุก็จะสง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่บริษัทฯ 

 
3.1.2 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อไปลงทนุในบริษัทอื่นเป็นหลกั นอกจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ที่จะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนแล้วนัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ ยงัขึน้อยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุอีกด้วย ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
โรงพยาบาลวิมตุ ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึน้อยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยทัง้ 2 เป็นหลกั ทัง้นีบ้ริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบ
การเงินรวมของแตล่ะบริษัท หลงัจากหกัทนุส ารองตา่งๆ ตามกฎหมายแล้ว 

 
บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมตุ คงยงัไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้เพราะอยู่ระหวา่งการลงทนุ และ

ก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อเปิดด าเนินการ คาดว่าคงใช้เวลาอีก 1-2 ปี จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดด าเนินการ
ได้ และมีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ ช่วงระหว่างนี ้รายได้และผลก าไรจะมาจากบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้างมั่งคง มีผลก าไรสม ่าเสมอและมีผลการ
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ด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่องซึง่จะเป็นบริษัทยอ่ยหลกัที่อยูใ่นเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

 
3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อยของบริษัทฯ   
 

3.2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
1.1) ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา  
- ความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซ้ือทีดิ่นไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ 
ช่องทางเพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการมากที่สดุ คือ นายหน้าที่ดิน และอีกสว่นหนึง่จะมาจาก

เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินท่ีน ามาเสนอขายเอง พฤกษาฯ จึงได้ก าหนดแผนเชิงรุกเพื่อที่จะกระตุ้นหรือจงูใจนายหน้าทัง้ที่เป็น
พนัธมิตรเก่าและนายหน้ากลุม่ใหม่ๆ  ให้เสาะหาและน าที่ดินท่ีอยูใ่นท าเลเปา้หมายมาเสนอให้เร็วและมากที่สดุ สว่นกรณีที่
เจ้าของที่ดินน ามาเสนอขายเองนัน้จะมีการพัฒนากระบวนการให้มีการคัดเลือก และตัดสินใจให้เร็วขึน้ ทัง้นีไ้ม่ว่า
แหล่งที่มาของที่ดินจะได้มาจากวิธีหรือช่องทางใด กระบวนการคดัเลือกและตดัสินใจซือ้ที่ดินยงัเน้นเร่ืองกระบวนการที่
โปร่งใส บริสทุธ์ิ เป็นธรรมทัง้กับเจ้าของที่ดิน รวมทัง้พฤกษาฯ ยงัได้ก าหนดมาตรการในการป้องกนั และขจดัปัญหาการ
แสวงหาผลประโยชน์ที่จะเป็นเหตใุห้ต้นทนุท่ีดินสงูขึน้ออกให้หมด 

 
- ความเสี่ยงจากการตดัสินใจซ้ือที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ

อนญุาตจดัสรรได ้ทีดิ่นทีอ่าจจะมีผลการทบต่อชมุชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ  
การด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาจากความเสี่ยงดงักลา่ว คือ การจดัให้มีทีมงานส ารวจกายภาพของ

ที่ดิน ที่มีความรู้ และประสบการณ์สงูในการออกส ารวจตรวจสอบท่ีดินทกุแปลงก่อนตดัสนิใจซือ้ ร่วมกบัการจ้างให้มีบริษัท
ประเมินราคาอิสระภายนอกท าการส ารวจ และประเมินราคา รวมถึงการจดัจ้างให้มีการรังวดัสอบเขต ตรวจระดบัดินและ
อื่นๆ อยา่งรอบคอบรัดกมุที่สดุ 

 
นอกจากนี ้หากมีข้อสงสยัประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อ

ห้ามของทางราชการก็จะมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ในการติดตอ่ประสานงานเพื่อขอค ารับรองจากหนว่ยงานราชการตา่งๆ อีก
สว่นหนึง่ ครอบคลมุถึงเร่ืองผงัส ีแนวเวนคืน การเช่ือมทาง และประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

 
- ความเสี่ยงจากการซ้ือที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซ้ือที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีก าลงัซ้ือ หรือมีความ

ตอ้งการนอ้ย 
ด้วยกระบวนการท่ีรัดกุมก่อนตดัสนิใจซือ้ กลุม่งานธุรกิจจะท าการเก็บข้อมลูการตลาด การวิเคราะห์ศกึษาความ

เป็นไปได้ทางการลงทนุ ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเป้าหมาย ราคาที่ดินแปลงเปรียบเทียบ
ราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการท ารายงานศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการและผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการพฒันา
โครงการแล้วไมส่ามารถขายได้ตามแผนท่ีวางไว้หรือขาดทนุจากการพฒันา 
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นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ที่ดินจะกระท าในรูปของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสงูที่ช านาญการทัง้ด้านที่ดินและการพฒันาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อก าหนดของราชการ  
ด้านการควบคุมความเสี่ยง และอื่นๆ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่าพฤกษาฯ สามารถซือ้ที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลา และ
จ านวนแปลงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่พฤกษาฯ ก าหนดไว้ได้ 

 
1.2) ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเช่ืออื่นที่

เก่ียวเนื่องกบัสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั (top-up) เป็นมาตรการ macroprudential โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ดแูลผู้ที่ต้องการ
ซือ้ที่อยู่อาศัยให้สามารถซือ้บ้านได้ในราคาที่เหมาะสม (2) ยกระดบัมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัของ
สถาบนัการเงิน และ (3) เป็นมาตรการเชิงปอ้งกนัเพื่อดแูลความเสีย่งเชิงระบบ โดยสรุปได้ดงันี ้

 

ประเภทที่อยู่อาศัย เพดาน LTV ratio 
LTV ratio 

ส าหรับค านวณสินทรัพย์เส่ียง 
Risk weight              

(RW) 

กรณีหลักประกันมีราคาซือ้ขายต ่ากว่า 10 ล้านบาท 

สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หน่ึง ≤ 100% ที่อยูอ่าศยัแนวสงู          ≤ 90% 
ที่อยูอ่าศยัแนวราบ        ≤ 95% 

35% 

กรณี LTV ratio เกินที่ก าหนดข้างต้น 75% 
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สอง 
- ผ่อนช าระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว  
ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

≤ 90% ≤ 90% 

35% 
- ผ่อนช าระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว
น้อยกวา่ 3 ปี 

≤ 80% ≤ 80% 

สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยตัง้แต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70% 

กรณีหลักประกันมีราคาซือ้ขายตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัสญัญาที่หนึ่งหรือสญัญาที่สอง ≤ 80% ≤ 80%         35% 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัตัง้แตส่ญัญาที่สามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70% 35% 

 
จะเร่ิมใช้บงัคบักับสญัญาเงินกู้ เพื่อซือ้ที่อยู่อาศยัที่มีผล ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะยกเว้น

กรณีที่มีสญัญาจะซือ้จะขายก่อนวนัที่ 15 ตลุาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซือ้ที่อยูอ่าศยัหรือผ่อนดาวน์อยู่
ก่อนแล้ว 

 
ส าหรับที่อยู่อาศยัประเภทแนวราบได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการดงักลา่ว เนื่องจากลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ซือ้

บ้านหลงัแรก (สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัสญัญาที่หนึ่ง) เพื่อใช้ส าหรับพกัอาศยัและเป็นบ้านหลงัแรกจริงๆ ส าหรับที่อยู่อาศยั
ประเภทแนวสงูคงจะได้รับผลกระทบบ้างส าหรับท่ีอยู่อาศยัที่มีราคาต ่ากว่า 10 ล้านบาท สว่นที่อยูอ่าศยัระดบับนที่มีราคา
ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป อาจจะไมไ่ด้รับผลกระทบมากนกั เนื่องจากกลุม่ลกูค้ามีฐานะการเงินดี บางรายช าระเป็นเงินสด 
และการขอสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัตัง้แตส่ญัญาที่สามเป็นต้นไปมีจ านวนน้อย 
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พฤกษาฯ ได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากมาตรการก ากับดูแลการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะเร่ิมใช้บงัคบักบัสญัญาเงินกู้ เพื่อซือ้ที่อยู่อาศยัที่มีผล ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 อาทิ การ
ปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ให้นานขึน้ เปิดขายโครงการให้เร็วขึน้ รวมถึงการกระจายสนิค้าให้ครอบคลมุทกุกลุม่มากขึน้ 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ มีการยื่นค าขออนุมตัิกู้ เงินต่อธนาคารเพื่อให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approval) เมื่อลกูค้าแสดง
ความจ านงในการจองที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์จะขอกู้ เงิน เพื่อลดความเสี่ยงของทัง้ลูกค้าและของพฤกษาฯ 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีที่อยูอ่าศยัหลายระดบัราคาให้เลอืกคอ่นข้างมาก ลกูค้ายงัสามารถเลอืกที่อยูอ่าศยัทีม่ีราคาต า่ลง
เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหรือนโยบายของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่ในแตล่ะช่วงเวลาด้วย 

 
ปัจจุบัน พฤกษาฯ ได้จัดตัง้คณะท างานเพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจ และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากนโยบายของสถาบนัการเงินแต่ละแห่ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดตอ่ขอสนิเช่ือกบัธนาคารและจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับ
สนิเช่ืออยา่งรวดเร็ว โดยมีพนัธมิตรทัง้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐให้ลกูค้าของพฤกษาฯ สามารถเลือกใช้บริการ
ได้ถึง 13 แหง่ 

 
1.3) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง 
ปัจจุบนัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการแข่งขนัที่สงูขึน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลาย

รายเปิดตวัโครงการใหม่อยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้มีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดเพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ทกุๆ ปี 
สง่ผลให้อปุทานของอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายมีการปรับตวัเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัอย่างเห็นได้ชดั โดยน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและนวตักรรมที่อยู่อาศยัมาเป็นตวัขบัเคลื่อนใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างในการพฒันาที่อยู่อาศยัในยคุปัจจุบนั รวมถึงตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของลกูค้ามากยิ่งขึน้ 

 
พฤกษาฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดมานาน มีช่ือเสียงในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการ

ยอมรับและความไว้วางใจในกลุม่ผู้บริโภค โดยพฤกษาฯ พฒันาที่ดินในหลายท าเล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ของ
ลกูค้าหลากหลายกลุ่ม และเน้นกระจายการพฒันาไปในทกุระดบัราคา จึงท าให้พฤกษาฯ เข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้กว้างมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้พฒันาคณุภาพการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยน านวตักรรมการควบคมุคุณภาพบ้านและ
การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้าน โดยจะให้
ผู้ รับเหมาท างานก่อสร้างเฉพาะในสว่นงานที่ตนเองมีความถนดัและเช่ียวชาญ ซึง่แนน่อนวา่บ้านที่ก่อสร้างด้วยช่างฝีมือที่
มีความเช่ียวชาญย่อมมีคณุภาพและแข็งแรงทนทาน และตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้า
ไปควบคุมคุณภาพการก่อสร้างในทุกขัน้ตอน ร่วมด้วยทีม Quality Construction Service ที่จะเข้าไปตรวจสอบและ
จดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการก่อสร้างก่อนที่ลกูค้าจะเข้ามาตรวจรับบ้าน รวมทัง้น าปัญหาที่เกิดขึน้มาวิเคราะห์หา
สาเหตุ และปรับกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ควบคู่ไปกับการออกแบบบ้านและพืน้ที่โครงการที่
ทนัสมัยสอดคล้องกับความนิยมของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ส าหรับงานด้านการขายและการตลาด มีการวางกลยุทธ์ New 
Marketing Approach ซึ่งเป็นการท าการตลาดรูปแบบใหม่ ส าหรับกลุม่ธุรกิจแนวราบทัง้บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ โดย
เน้นการใช้สือ่ดิจิทลัเพื่อเข้าตรงถึงกลุม่ลกูค้าที่มีศกัยภาพได้อยา่งรวดเร็ว สามารถสร้างกระแสการรับรู้ได้เทา่ทนัคูแ่ขง่ โดย
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ที่ผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนีแ้ล้วยงัสร้าง New Channel ในการขาย โดยไม่มีข้อจ ากัด
รูปแบบการขายเพียงเฉพาะช่องทางเดิมๆ ที่เคยใช้พนักงานในบริษัทมาเป็นการใช้ลูกค้าแนะน ากันเองหรือบอกต่อ
ผ่าน Pruksa Member ตลอดจนการซือ้ขายผ่านนายหน้ามืออาชีพ (Agent) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างยอดขาย
เพิ่มขึน้ได้ ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงผนึกก าลงัร่วมกันเพื่อเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้บ้านของพฤษาฯ  มีคุณภาพและ
แข็งแรง ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ ทกุไลฟ์สไตล์ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาจนถึงทกุวนันี ้

 
1.4) ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 
วสัดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่ส าคญั ราคาของวสัดุก่อสร้างหลกัมีการปรับราคาเพิ่มขึน้จากอปุสงค์

และอปุทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึง่ได้สง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตและต้นทนุการขนสง่สงูขึน้ รวมทัง้ต้นทนุ
ที่ดินท่ีสงูขึน้ จะท าให้พฤกษาฯ มีต้นทนุบ้านพร้อมที่ดินสงูขึน้ตาม พฤกษาฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือ
ในกรณีที่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุรวมที่สงูขึน้ดงักลา่ว ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขายและเหตุ
ดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินของพฤกษาฯ 

 
พฤกษาฯ ใช้กลยุทธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดุก่อสร้างหลกัโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่มวสัดุก่อสร้างหลกัทัง้หมด

เพื่อให้พฤกษาฯ มีต้นทนุค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทัง้ปี และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวสัดุ โดยเฉพาะวสัดหุลกัที่มี
ความส าคัญพฤกษาฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพนัธมิตร โดยมีการก าหนดรูปแบบตัง้แต่การคดัเลือก การดูแล การ
ประเมินผล ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัที่ชัดเจน นอกจากนี ้ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลง
ราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทัง้ค านวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคา
ขายหรือจัดหาวสัดุทดแทน และจากนโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) แทนการสร้างบ้านเมื่อลกูค้า
จอง ท าให้พฤกษาฯ สามารถวางแผนการก่อสร้างและการสัง่ซือ้วสัดไุด้ลว่งหน้า ซึ่งเป็นการปอ้งกนัการขาดแคลนวสัดแุละ
ความผนัผวนของต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอยา่งดี  

 
1.5) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กบัภาคอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะนีผู้้ประกอบการ

หลายรายมีโครงการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก และภาครัฐได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ซึ่งมีความ
เข้มงวดมากขึน้ จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในบางสาขา แม้กระทัง่ 
พฤกษาฯ ก็ประสบปัญหาดงักลา่วด้วยเช่นกนั หากพฤกษาฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และ
แรงงานที่มีฝีมือเข้าด าเนินงานในโครงการของพฤกษาฯ ได้ อาจท าให้งานก่อสร้างลา่ช้าไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ซือ้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและอาจสง่ผลตอ่คณุภาพงานก่อสร้างที่อาจไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

 
พฤกษาฯ จึงได้คิดวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มีกระบวนการเป็นระบบติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

โดยมีแผ่นคอนกรีตหล่อส าเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็นโครงสร้างหลกัและพฤกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงาน
ก่อสร้างหลกัของโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง โดยมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของพฤกษาฯ ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพื่อเข้าด าเนินการ
ก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้สว่นอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหลงัคา และงานสี เป็นต้น 
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โดยก่อสร้างภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของพฤกษาฯ ในด้านอาคารชุด เร่ิมจากปี 2552 พฤกษาฯ ได้มีการจ้าง
เหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตึกสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพนัธมิตรกบัผู้ รับเหมารายที่มี
ผลงานโดดเดน่ คณุภาพสงูเพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการขยายก าลงัการผลติหรือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตวัอยา่ง
ก้าวกระโดดของพฤกษาฯ 

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้ศกึษานวตักรรมใหม่ๆ  ไมว่่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจดัการงานก่อสร้างใหม่ๆ  หรือ

การสรรหาวสัดหุรือองค์ประกอบส าเร็จรูป เช่น ห้องน า้ส าเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึง่พิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
รวมถึงเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึน้ 

 
1.6)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
พฤกษาฯ เป็นบริษัท ที่มีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั ซึ่งเป็นระบบการ

ก่อสร้างแบบลา่สดุ ซึ่งต้องมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ทีมพฒันาธุรกิจ ทีมพฒันา
ผลิตภณัฑ์ นกัออกแบบ ทีมก่อสร้าง ทีมขาย ทีมการตลาด โดยพฤกษาฯ มีการออกแบบระบบให้รักษาและกระตุ้นให้
บคุลากรมีความเช่ียวชาญในการท างาน เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลเุปา้หมายที่
ก าหนดไว้ ทัง้ในต าแหนง่งานปัจจบุนั และอนาคต   

 
 พฤกษาฯ ได้ตระหนกัถึงปัจจยัทางด้านบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความ
เสีย่งดงักลา่วโดยการพฒันาบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญให้ครบทกุสว่นงานสง่เสริมการโยกย้ายเพื่อการพฒันาข้ามสาย
อาชีพ เพื่อให้สามารท างานทดแทนกนัได้ รวมทัง้ พฤกษาฯ มีการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของพนกังานที่เปิดโอกาสให้พนกังานที่มีความสามารถมีโอกาสให้ทกุคนเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกนั โดยสร้าง
เคร่ืองมือและระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมทัง้มีระบบที่จะสนบัสนนุ สร้างความพร้อมเพื่อให้พนกังานได้
พฒันาตนเองเพื่อการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กบัการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
อยา่งต่อเนื่อง การวางแผนผู้สบืทอดต าแหน่ง (Succession Planning) การเลือ่นต าแหนง่ (Promotion) การบริหารคนเก่ง 
(Talent Management) Leadership Opportunity Matching (LOM) การพัฒ นา ความสามารถ ด้านภาวะผู้ น า 
(Leadership Competency) ทัง้นี ้พฤกษาฯ มีนโยบายในการให้สวสัดิการและรางวลัที่มีความเหมาะสมกบับคุลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญเหลา่นี ้ซึง่สง่ผลให้พฤกษาฯ สามารถลดความเสีย่งดงักลา่วลงได้  
   
การพัฒนาบุคลากร 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทัง้ในต าแหน่ง
งานปัจจบุนั และอนาคตโดยพฤกษาฯ มี Model การพฒันา 70:20:10 กลา่วคือ  

 

• 70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)  เป็นรูปแบบการพฒันาที่เกิดจากประสบการณ์จาก
การท างาน และการคิดแก้ปัญหาผ่านจากการท างานจริงทัง้ที่เกิดจากการท างานประจ าวนั หรืออาจมาจากการ
ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ท าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทกัษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบ
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ความส าเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project Leader ของโครงการ 
Improvement การเป็น Change Agent การเป็นผู้น าทีมในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ เป็นต้น   

• 20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทกุอยา่งรอบตวั เช่น การสอน
งาน (Coaching) จากหวัหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) จากผู้บงัคบับญัชา พี่เลีย้ง หรือจาก
บคุคลที่เก่ียวข้องในการท างาน การสงัเกตผู้อื่น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) 
การเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากจากอินเตอร์เน็ต หรือในบางครัง้ก็สามารถ
ใช้การประชมุทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในทีมงาน ซึง่วิธีการเหลา่นีก็้ถือเป็นการเรียนรู้จากสิง่รอบตวั  

• 10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีเราคุ้นเคย เช่น การเรียนรู้
จากการเข้าอบรมสมัมนาทัง้การอบรมในห้องเรียน การอบรมเชิงปฎิบตัิการ (Workshop) การเข้าอบรมตามที่
บริษัทก าหนด รวมทัง้การเข้าอบรมภายนอก 
 

การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning)  
  พฤกษาฯ มีการเตรียมความพร้อมเร่ืองผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้ที่จะขึน้ด ารงต าแหน่ง ทัง้ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างเพิ่มเติมในกรณีที่มีการขยายธุรกิจ และกรณีที่มีผู้บริหาร
ต าแหนง่ที่ส าคญัๆ ที่ก าลงัจะวา่ง อนัเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายขุองพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยูใ่น
ต าแหน่งนัน้ๆ โดยจะด าเนินการติดตามความคืบหน้าของการพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาปีละ 
1 ครัง้  
 
Future Leader Program   
  เป็นโครงการที่พฤกษาฯ ด าเนินการเพื่อจะรับ Future Leader (Management Trainee) เพื่อสรรหาผู้บริหาร
ระดบั Manager ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีอาจจะขาดแคลนได้ในอนาคต หรือเป็นทกัษะที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต โดย
โครงการจะเปิดรับสมคัรส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป ไมจ่ ากดัสาขา โดยโครงการจะคดัเลอืกบคุคลที่
มีศกัยภาพ และมีสมรรถนะสงู  และสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้บริหารใน
องค์กร โดยจะมีระบบการพฒันาหลากหลายรูปแบบทัง้การฝึกอบรม Classroom training, Seminar การสอนงานและการ 
Coach จากผู้ บริหาร รวมถึงการพัฒนาผ่านการมอบหมาย Project ส าคัญของหน่วยงานโดยตลอดระยะเวลา 3 ปี
พนกังานจะมีพี่เลีย้ง (Mentor) คอยแนะน าและดแูลเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหนง่ผู้บริหารตอ่ไป  
 
ทุนต้นกล้าพฤกษา  

เป็นโครงการของพฤกษาฯ ท่ีสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงกลยทุธ์กบัคูแ่ขง่ทาง
ธุรกิจ ในด้านการสรรหาบคุลากรที่มีคณุภาพ โดยมกีารมอบทนุตัง้แตปี่ 2557 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• ให้ทนุนกัศกึษาของคณะวศิวกรรมศาสตร์ รวม 10 ทนุตอ่ปี  

• ทนุละ 50,000 บาทตอ่ปีการศกึษาจ านวน 2 ปีการศกึษา (ปี3 และ ปี4) 

• นกัศกึษาจะได้รับการฝึกงานภาคฤดรู้อนหรือสหกิจศกึษาที่พฤกษาเพื่อเรียนรู้งาน 

• หลงัเรียนจบพฤกษาจะรับเข้าเป็นพนกังานของบริษัท 
จนถึงปัจจบุนั มีนกัศกึษาที่ได้รับทนุต้นกล้าพฤกษาแล้วทัง้สิน้ 38 คน 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจยัความเส่ียง   หน้า 40 

1.7) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจในลกัษณะเป็น Holding Company โดยการ
ถือหุ้นใน 
ก) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (“พฤกษาฯ”) ตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

ก่อสร้างที่อยูอ่าศยัประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชดุ จ าหนา่ยแก่ประชาชนทัว่ไป และ 
ข) บจ. โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ (“วิมตุ โฮลดิง้”) ซึง่มีธุรกิจหลกัคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และ

สถานพยาบาล ด้วยการเข้าถือหุ้นในบจ. โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล (“วิมตุ อินเตอร์ฯ”)  
ในการด าเนินการธุรกิจตลอดมา พฤกษาฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเช่ือมัน่ว่าสินค้าทกุประเภทของพฤกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้อง รวมถึงมีการปฏิบตัิตามค าแนะน า หรือค าสัง่ของหน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรหนว่ยงานกลางอื่นๆ จนเป็นท่ียอมรับทัง้จากลกูค้า และจากผู้ ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา 

 

ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่ว่าในการด าเนินธุรกิจของพฤกษาฯ นัน้ ได้ใช้หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี ท าให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดจ้ างผู้ รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จึงมีความมัน่ใจและไว้วางใจว่า การมีหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของพฤกษาฯ เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เอง และเพื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเต็มที่ จึงไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย
จากการประกอบธุรกิจแตอ่ยา่งใด  

 
1.8) ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ อันส่งผลต่อความไม่ปลอดภยัของโครงการก่อสร้าง 
เนื่องจากธุรกิจหลกัของพฤกษาฯ เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศยัประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุดจัด

จ าหน่าย ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการด าเนินธุรกิจ  คือความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึน้ในการ
ปฎิบตัิงาน  ในการเกิดอบุตัิเหตแุตล่ะครัง้สง่ผลกระทบตอ่ความสญูเสยีทัง้ชีวติและทรัพย์สนิอยา่งประมาณคา่มิได้ อยา่งไร
ก็ตาม พฤกษาฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในการดูแลเร่ืองความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานเป็น
อยา่งมาก โดยสง่เสริมให้มีการสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) เร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานผา่นการฝึกอบรม
พนกังานในทกุสว่นงานของพฤกษาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของพนกังานผู้ปฏิบตัิงานท่ีโครงการก่อสร้างและผู้ รับเหมา 
พฤกษาฯ ได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพในแตล่ะกลุม่ธุรกิจเพื่อสุม่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้เกิดความ
ปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ าเป็น รวมถึงการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย  (Safety 
Management) ให้ครอบคลมุการก่อสร้างในแนวราบของพฤกษาฯ และได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการด้าน               
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001: 2007) ในโครงการแนวสงู จึงมัน่ใจได้ว่าพฤกษาฯ มีการดแูลในเร่ือง
ความปลอดภยัอยา่งเป็นมาตรฐานสากล 

ส าหรับด้านการรับมือกบักรณีเกิดเหตุฉกุเฉินหรือภาวะวิกฤติต่างๆ พฤกษาฯ ได้พฒันาระบบการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล  COSO และ ERM Framework ซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
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ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: 
BCMs) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์และจ าลอง
สถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับโครงการก่อสร้าง และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Response Plan : ERP) ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ให้กับ
พนกังานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้  จากองค์ประกอบ
ทัง้หมดนีจ้ึงมัน่ใจได้ว่า พฤกษาฯ มีความตระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังานและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบตัิทกุสว่นงาน และเตรียมพร้อมส าหรับรับมือกบัเหตฉุกุเฉินและภาวะวิกฤตตา่งๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้อยา่งทนัทว่งที  

1.9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทา่มกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยคุปัจจุบนั องค์กรต่างๆ ล้วนเผชิญกบัความเปลีย่นแปลงในหลากหลาย

บริบท อนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
องค์กร โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้อย่าง
ทนัท่วงที และสามารถลดความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้บริโภค  
สง่ผลให้ช่องทางดิจิทลัมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซือ้ที่อยู่อาศยัมากขึน้  พฤกษาฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ความเสีย่งที่อาจเกิดจากประเดน็ดงักลา่ว อาทิ ความล้าสมยัของเทคโนโลยี ซึง่มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขัน
ทางธุรกิจ (Globalization) การใช้ Software ที่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานของ Software มีความซบัซ้อนเกินไป ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้
งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (IT Literacy) ความไมม่ีเสถียรภาพของเครือขา่ยและระบบ Server ซึง่มีผลต่อการน าข้อมลูใน
ระบบมาใช้งานและการจดัเตรียมอปุกรณ์ที่ไมพ่ร้อมในการสนบัสนนุ หรือพฒันาระบบฐานข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Infrastructure) ความปลอดภัยของข้อมูล และระบบจัดการข้อมูล รวมถึงการรับมือจากการถูกโจมตีทาง Cyber หรือ 
Social media ที่จะส่งผลให้ระบบการด าเนินการหลักของธุรกิจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก  (Cyber Threat) 
ประกอบกับระบบข้อมลู และการท างานของพฤกษาฯ มีหลายระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั แต่ข้อมลูเหลา่นัน้ยงัไม่มีการ
รวบรวมจดัท าเป็นระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างอตัโนมตัิ  (Big Data) การน าข้อมลูในระบบมาวิเคราะห์
ยงัคงต้องใช้บคุลากรในการด าเนินการท่ีคอ่นข้างมาก   

 
ทัง้นี ้เพื่อให้มมุมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเช่ือมโยง และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทมากขึน้ รวมถึง

ความสามารถในการปอ้งกนัความเสีย่ง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ในประเด็นดงักลา่ว พฤกษาฯ จึงได้มีการจดัท า
โครงการ Streamline Process and Digitization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการ (Requirement) ในการ
ด าเนินกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ค านงึถึงการท างานร่วมกนั
ของทกุระบบที่ใช้ในพฤกษาฯ ให้มี System Integration ที่เหมาะสม น ามาซึ่งกระบวนการท างาน และฐานข้อมลูที่เช่ือม
ประสาน (Synchronization) อย่างเพียงพอให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ โดยสามารถแบง่ความส าคญัของกระบวนงานออกเป็น 
2 สว่น ประกอบด้วย 
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• ส่วนแรก Opportunity Exploration คือ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อช่วยในการขบัเคลื่อน
ธุรกิจให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และโอกาสในการน าเทคโนโลยีดงักลา่ว
มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกบับริบทองค์กร 

• สว่นท่ีสอง Operation Excellence คือ การท างานของสว่นงาน Operation ซึง่จะต้องพฒันาให้มีความ
ยัง่ยืนมากขึน้ ทัง้ในสว่นของ Front Office และ Back Office รวมถึงการจดัท า Data Security Management ภายใต้การ
มุง่เน้นกระบวนการบริหารจดัการองค์รวมในรูปแบบ IT Base เพื่อให้ข้อมลูมีความปลอดภยั สามารถรักษาความลบัของ
ระบบงาน และข้อมลู (Security) 

พร้อมกันนี ้พฤกษาฯ ได้มีการติดตามประเด็นความเสี่ยงดงักลา่ว ผ่านดชันีชี้ว้ดั (Key Risk Indicators: KRIs) 
และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ตามรอบการรายงานผล (2 เดือนตอ่ครัง้) รวมถึงสรุปประเด็นสถานะความเสี่ยงที่ส าคญั เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นประจ าทกุไตรมาส และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัเหตกุารณ์ความเสีย่งที่ท าให้ระบบงาน
เสยีหาย หรือไมส่ามารถเข้าใช้งานได้ อนัจะสง่ผลให้การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกัลง พฤกษาฯ ได้จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนการ
กู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่องทกุปี ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญั ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพให้มีความสามารถในการ
แขง่ขนั และความสามารถในการพฒันาระบบอยา่งตอ่เนื่องของบริษัทฯ ตอ่ไป 

3.2.2 ธุรกิจโรงพยาบาล 
การด าเนินธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลวิมตุ ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล วิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“วิมตุ 

อินเตอร์ฯ”) ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิมุต อินเตอร์ฯ โดยปัจจัยเสี่ยง
ตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงประเด็นส าคญับางประการ ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อวิมตุ อินเตอร์ฯ และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทนุ
อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต เท่าที่
สามารถระบุได้ แต่ในอนาคตอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของวิมุต อินเตอร์ฯ ที่มีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของวิมตุ อินเตอร์ฯ ในอนาคตได้ 

 
ความเสี่ยงจากการก่อสร้างของโครงการที่อาจคาดเคลื่อนจากแผนการที่ก าหนดไว้ 
วิมตุ อินเตอร์ฯ ได้ก าหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การเติบโตในการลงทนุก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึง่มีมลูค่า

การลงทุนทัง้หมด 4.9 พันล้านบาท โดยเร่ิมก่อสร้างแล้ว และมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ทัง้นี ้อาจมีความเสี่ยงที่
ก าหนดการก่อสร้าง แล้วเสร็จลา่ช้าไปกว่าแผนการท่ีวางไว้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในต่อ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของวิมตุ อินเตอร์ฯ ได้   

 
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ วิมุต อินเตอร์ฯ จึงได้มีการว่าจ้างผู้ ออกแบบ และที่ปรึกษาที่มีความ

เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและควบคมุการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อประมาณการระยะเวลาที่
เหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงการพิจารณาจดัท ากรมธรรม์ประกนัภยัในระยะที่เร่ิมมีการก่อสร้างอาคาร เพื่อ
รองรับความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับโครงการก่อสร้างดงักล่าว และพิจารณาการก าหนดเง่ือนไขใน
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สญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) โดยก าหนดค่าปรับจากการท างานล่าช้า เพื่อให้สามารถเรียกเก็บจาก
ผู้ รับเหมาหลกัได้ กรณีที่ก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญาที่ก าหนด   

 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

 ปัจจบุนัการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ จากการท่ีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีข้อได้เปรียบเร่ืองต้นทุนการรักษา รวมถึงช่องทางการบริการที่
หลากหลาย นอกจากการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัเดียวกนัแล้ว ยงัต้องแขง่ขนักบัการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐ เช่น คลนิิกพิเศษนอกเวลา ซึง่อาจสง่ผลตอ่การดงึฐานลกูค้าของวิมตุ อินเตอร์ฯ  
 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัวมิตุ อินเตอร์ฯ จึงได้มีการ
วางกลยุทธ์ และแผนพฒันาธุรกิจ เพื่อเป็นโรงพยาบาลชัน้น า โดยการลงทุนในอปุกรณ์การแพทย์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั การศึกษาข้อมลูจากลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ในการน าเทคโลยีมาใช้ยกระดบัสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้
ครอบคลุมทัง้ด้าน Clinical และ Healthcare Facility services เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ และขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาลอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการพิจารณาน าระบบการรับรองคณุภาพระดบัสากลจากสถาบนั Joint Commission 
International Accreditation (JCI) มาปรับใช้ตัง้แต่การวางรากฐานในการก่อสร้าง เพื่อตอกย า้ความมุ่งมัน่ในการเป็น
โรงพยาบาลที่ให้มาตรฐานการรักษาระดบัสากล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลยงัมีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดี ประชากรในพืน้ที่ยงัมีความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ
บริการที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวก และรวดเร็ว วิมุต อินเตอร์ฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจในแตล่ะช่วงเวลาได้ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 

 การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจ านวนจ ากัด นอกจากนีปั้จจุบันผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว
จะต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน
บคุลากรวิชาชีพเหลา่นีจ้ากความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนในอนาคต 
 
 วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีการพิจารณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลยัต่างๆ ที่มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ในการให้ทนุการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ แก่นิสติ นกัศกึษาเพื่อให้เกิดการพฒันาความรู้ที่ตอ่เนื่อง และน าความรู้ที่
ได้มาใช้กับการท างานร่วมกับองค์กรในอนาคตภายหลังจบการศึกษา นอกจากนีย้ังได้มีการพิจารณาก าหนดอัตรา
คา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
คาดการณ์วา่จะสามารถลดผลกระทบด้านลบในปัจจยัเสีย่งดงักลา่วลง  
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3.3 ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ  
 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  
ณ วนัที่ 2 มกราคม 2562 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ คือ กลุม่วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึง่ถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จ านวน 1,651,285,370หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.45 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ทัง้นีก้ลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัคงสามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่ส าคญัต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัได้
ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบ ริษัทฯ โดยถือหุ้น

จ านวน 1,314,009,986 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.04 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และยงัจะคงด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 
3.3.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นและอ านาจควบคุมจากการใช้สทิธ์ิตาม

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ, พฤกษาฯ และ/หรือบริษัทย่อยของพฤกษาฯ คือ PSH-WF, PSH-WG ทัง้นี ้หากใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วถกูใช้สิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไรต่อหุ้น (earnings dilution) และผลกระทบด้านสดัสว่นการ
ถือหุ้น (control dilution) โดยหากใบส าคญัแสดงสทิธิ PSH-WF, PSH-WG ถกูจดัสรรทัง้หมดและมีการใช้สทิธิเต็มจ านวน  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
        
 4.1.ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทรัพย์สนิถาวร มีมลูคา่สทุธิทาง
บญัชี จ านวน 4,739 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีทรัพย์สนิถาวร มีมลูคา่สทุธิทางบญัชี จ านวน 4,633 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 
รายการทรัพย์สินถาวร 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

1. ที่ดินและอาคาร 2,988 2,922 
2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,353 1,233 
3. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน 139 153 

4.  ยานพาหนะ 8 5 
5. งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งการติดตัง้ 145 426 
รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 4,633 4,739 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัโดยมีการน าสนิทรัพย์และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการ
พฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

          หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม 

รายการ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 1,267 1,196 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา (ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง) 3,305 2,181 
รวม  4,572 3,377 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือซึ่งน าสินทรัพย์ไปค า้ประกัน ซึ่งค า้ประกันโดยบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจ านวน 2,200 ล้านบาทส าหรับกลุม่บริษัทฯ 

(ข)  วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 50 ล้านบาทส าหรับกลุม่บริษัทฯ 

(ค)  วงเงินหนงัสอืค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารจ านวน 5,911 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้าน
อินเดียรูปีส าหรับกลุม่บริษัทฯ 

(ง)   วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 8,222 ล้านบาทส าหรับกลุม่บริษัทฯ 

(จ)   วงเงินสนิเช่ืออื่น 605 ล้านบาทส าหรับกลุม่บริษัทฯ 
 

4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอื

ในโครงการตา่งๆ (ไมร่วมโครงการที่ยงัไมท่ าการเปิดขาย และที่ดินรอการพฒันา) จ านวน 187 โครงการ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
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ล าดับ ชื่อและที่ตัง้โครงการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ที่ขาย
คงเหลือ 

ราคา
ประเมิน 

มูลค่า
ตาม
บัญชี 

มูลค่า
ตาม
บัญชี 

มูลค่า
ตาม
บัญชี ภาระผูกพัน  

  
(ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 

2561* 
ณ ธ.ค.  
2559 

ณ ธ.ค.  
2560 

ณ ธ.ค.  
2561 

ณ ธ.ค. 2561 

1 บ้านพฤกษา 38/3 ชยัพฤกษ์-วงแหวนฯ เป็นเจ้าของ 4-2-19.60 N/A 97.18 104.91 18.50 หนงัสือค า้ประกนั มี 

2 บ้านพฤกษา 84/1 เป็นเจ้าของ 1-3-56.20 N/A 273.55 173.75 36.06 หนงัสือค า้ประกนั มี 

3 บ้านพฤกษา 86/3 ไพร์ม ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ เป็นเจ้าของ 2-2-33.70 N/A 165.18 112.55 27.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

4 บ้านพฤกษา 96/2 (รังสิต-คลองหลวง2) เป็นเจ้าของ 9-0-3.80 N/A 84.13 110.53 79.67 หนงัสือค า้ประกนั มี 

5 บ้านพฤกษา 95/2 เป็นเจ้าของ 3-0-50.50 N/A 235.43 173.86 70.85 หนงัสือค า้ประกนั มี 

6 บ้านพฤกษา 99 เป็นเจ้าของ 5-0-5.10 172.97 184.35 158.79 60.23 หนงัสือค า้ประกนั มี 

7 บ้านพฤกษา 100 ป่าไม้อทิุศ เป็นเจ้าของ 1-0-85.40 178.82 152.64 116.22 29.79 หนงัสือค า้ประกนั มี 

8 บ้านพฤกษา 102 ศาลายา-บรมราชชนนี เป็นเจ้าของ 18-1-47.10 N/A 249.38 270.26 194.01 หนงัสือค า้ประกนั มี 

9 บ้านพฤกษา 107 (ติวานนท์-รังสิต) เป็นเจ้าของ 5-1-90.90 N/A 193.89 162.27 88.86 หนงัสือค า้ประกนั มี 

10 บ้านพฤกษา 106/2  (บางป-ูต าหรุ) โครงการ 2 เป็นเจ้าของ 14-0-69.20 N/A 190.61 207.65 175.49 หนงัสือค า้ประกนั มี 

11 บ้านพฤกษา 110 แจ้งวฒันะ-ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าของ 4-0-43.50 N/A 190.87 133.37 46.19 หนงัสือค า้ประกนั มี 

12 บ้านพฤกษา 112 กาญจนาภิเษก-รถไฟฟา้บางไผ่ เป็นเจ้าของ 9-0-83.10 N/A 250.08 283.36 144.56 หนงัสือค า้ประกนั มี 

13 บ้านพฤกษา 115  (รังสิต-คลองสาม) เป็นเจ้าของ 10-0-99.30 N/A 169.58 190.08 118.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

14 บ้านพฤกษา 117 เพชรเกษม 91 เป็นเจ้าของ 5-1-41.10 N/A 144.67 190.26 73.01 หนงัสือค า้ประกนั มี 

15 บ้านพฤกษา 116  (รังสิต-ธัญบรีุ) เป็นเจ้าของ 4-1-82.80 N/A 98.63 109.56 43.98 หนงัสือค า้ประกนั มี 

16 บ้านพฤกษา 118 เลียบวารี เป็นเจ้าของ 10-1-52.30 N/A 210.89 259.22 113.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

17 บ้านพฤกษา 121 สหพฒัน์-แหลมฉบงั เป็นเจ้าของ 13-2-32.20 N/A 154.22 207.88 140.31 หนงัสือค า้ประกนั มี 

18 บ้านพฤกษา 122 อมตะ-บายพาส เป็นเจ้าของ 14-2-2.90 N/A 130.33 197.98 142.59 หนงัสือค า้ประกนั มี 

19 บ้านพฤกษา 120 กนัตนา-กาญจนาฯ เป็นเจ้าของ 17-1-41.20 N/A 150.79 258.35 185.97 หนงัสือค า้ประกนั มี 

20 บ้านพฤกษา 119  (รังสิต-คลองสอง) เป็นเจ้าของ 12-1-21.50 N/A 150.47 222.16 131.35 หนงัสือค า้ประกนั มี 

21 บ้านพฤกษา 123  (พหลโยธิน-คลองหลวง) เป็นเจ้าของ 6-2-19.10 N/A 80.24 150.97 66.34 หนงัสือค า้ประกนั มี 

22 บ้านพฤกษา 114/2 (เทพารักษ์-เมืองใหมฯ่) เป็นเจ้าของ 9-1-58.80 N/A 100.74 165.56 102.06 หนงัสือค า้ประกนั มี 

23 บ้านพฤกษา 124  (รังสิต-คลองสี่) เป็นเจ้าของ 16-1-3.30 N/A 56.92 150.89 136.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 

24 บ้านพนาลี 114/1 (เทพารักษ์-เมืองใหมฯ่) เป็นเจ้าของ 15-3-1.60 N/A 96.97 141.16 143.55 หนงัสือค า้ประกนั มี 

25 บ้านพฤกษา 127 เศรษฐกิจ-พระราม2 เป็นเจ้าของ 8-1-70.30 N/A  - 125.95 109.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

26 บ้านพฤกษา 126  (เทพารักษ์-ก่ิงแก้ว) เป็นเจ้าของ 19-0-91.80 N/A  - 207.48 202.90 หนงัสือค า้ประกนั มี 

27 บ้านพฤกษา 125 ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ3 เป็นเจ้าของ 12-2-47.40 N/A  - 118.00 126.02 หนงัสือค า้ประกนั มี 

28 บ้านพฤกษา 128 สขุสวสัด์ิ-ประชาอทิุศ เป็นเจ้าของ 12-3-6.00 N/A  - 114.53 132.64 หนงัสือค า้ประกนั มี 

29 บ้านพฤกษา 129 อีสเทิร์น-ปลวกแดง เป็นเจ้าของ 17-1-71.00 N/A  - 128.60 152.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

30 บ้านพฤกษา 133 พระราม2-เอกชัย เป็นเจ้าของ 13-3-53.30 N/A  - 94.70 199.81 หนงัสือค า้ประกนั มี 

31 บ้านพฤกษา 132  (ล าลกูกา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 24-1-82.50 N/A  - 0.92 205.47 หนงัสือค า้ประกนั มี 

32 บ้านพฤกษา 135 พระราม2 (พนัท้ายนรสิงห์) เป็นเจ้าของ 7-3-14.10 N/A  - 0.39 118.01 หนงัสือค า้ประกนั มี 

33 บ้านพฤกษา 134  (รังสิต-คลอง7) เป็นเจ้าของ 17-2-9.80 N/A  - 57.01 100.44 หนงัสือค า้ประกนั มี 

34 บ้านพฤกษา 131  (รังสิต-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 21-3-1.00 N/A  - 144.52 273.94 หนงัสือค า้ประกนั มี 

35 บ้านพฤกษา 136  (แพรกษา-สขุมุวิท) เป็นเจ้าของ 11-0-79.20 N/A  - 0.01 136.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

36 บ้านพฤกษา 130 หนองจอก-สวุินทวงศ์ เป็นเจ้าของ 10-2-31.50 N/A  - 73.14 87.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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37 บ้านพฤกษา 137  บ้านโพธ์ิ-มอเตอร์เวย์ เป็นเจ้าของ 12-0-78.80 N/A  - 80.48 145.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

38 พฤกษา วิลล์8/1 (ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 14-3-51.00 N/A 161.66 162.90 167.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

39 พฤกษา วิลล์58  เป็นเจ้าของ 0-0-52.00 N/A 7.38 6.22 0.34  ไมม่ี  

40 พฤกษา วิลล์ 64 (สายไหม) เป็นเจ้าของ 1-3-17.80 N/A 235.30 194.05 62.89 หนงัสือค า้ประกนั มี 

41 พฤกษา วิลล์ 68 เป็นเจ้าของ 4-2-80.80 N/A 328.14 275.82 177.73 หนงัสือค า้ประกนั มี 

42 พฤกษา วิลล์ 71/2 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 10-1-59.20 N/A 162.39 139.46 146.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

43 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 1-2-10.80 N/A 139.64 87.14 42.45 หนงัสือค า้ประกนั มี 

44 พฤกษา วิลล์ 76  เป็นเจ้าของ 11-1-64.00 N/A 415.56 395.30 377.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

45 พฤกษา วิลล์ 75 (เชียงใหม)่ เป็นเจ้าของ 4-1-64.70 N/A 194.62 163.92 130.31 หนงัสือค า้ประกนั มี 

46 พฤกษา วิลล์ 55/3 เป็นเจ้าของ 0-0-55.60 N/A 2.93 3.62 2.66  ไมม่ี  

47 พฤกษา วิลล์ 80 เป็นเจ้าของ 1-1-81.30 208.49 157.27 138.42 49.98 หนงัสือค า้ประกนั มี 

48 พฤกษา วิลล์ 81 เป็นเจ้าของ 1-3-77.90 N/A 202.07 148.47 80.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

49 พฤกษา วิลล์ 82/2 (กะทู้-สามกอง) เป็นเจ้าของ 6-2-47.80 N/A 145.61 166.50 159.48 หนงัสือค า้ประกนั มี 

50 พฤกษา วิลล์ 88 เป็นเจ้าของ 11-0-23.00 N/A 297.89 263.54 206.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

51 พฤกษา วิลล์ 86/1 (ศรีราชา-บอ่วิน) เป็นเจ้าของ 13-3-83.00 N/A 178.38 167.64 168.76 หนงัสือค า้ประกนั มี 

52 พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนชุ-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 13-2-9.60 N/A 273.88 239.68 141.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

53 พฤกษา วิลล์ 87/1 เป็นเจ้าของ 5-0-81.90 N/A 421.80 307.09 111.19 หนงัสือค า้ประกนั มี 

54 พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 5-0-72.80 N/A 184.96 221.56 164.52 หนงัสือค า้ประกนั มี 

55 พฤกษา วิลล์ 94 ภเูก็ต เป็นเจ้าของ 3-0-13.50 N/A 135.28 165.39 94.12 หนงัสือค า้ประกนั มี 

56 พฤกษา วิลล์ 85 เป็นเจ้าของ 19-0-30.80 N/A 417.84 513.58 419.19 หนงัสือค า้ประกนั มี 

57 พฤกษา วิลล์ 95  เป็นเจ้าของ 2-1-65.70 N/A 212.86 167.90 72.55 หนงัสือค า้ประกนั มี 

58 พฤกษา วิลล์ 91/3 (ศาลายา ซอย 5/8) เป็นเจ้าของ 4-0-60.90 N/A 25.21 31.31 77.78 หนงัสือค า้ประกนั มี 

59 พฤกษา วิลล์ 97 (วงแหวน-อ่อนนชุ) เป็นเจ้าของ 13-0-23.90 N/A 315.98 371.03 216.42 หนงัสือค า้ประกนั มี 

60 พฤกษา วิลล์ 100 (พหลโยธิน-คลองหลวง) เป็นเจ้าของ 9-1-67.80 N/A 2.35 142.00 134.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

61 พฤกษา วิลล์ 99 เป็นเจ้าของ 15-0-90.20 N/A 153.56 250.68 249.61 หนงัสือค า้ประกนั มี 

62 พฤกษา วิลล์ 91/1 เป็นเจ้าของ 4-3-91.40 N/A 121.88 127.54 85.16 หนงัสือค า้ประกนั มี 

63 พฤกษา วิลล์ 98 (พระราม5-บางกรวย 23) เป็นเจ้าของ 7-0-22.40 N/A 61.58 193.83 210.52 หนงัสือค า้ประกนั มี 

64 พฤกษา วิลล์ 102 (บางนา-เอแบค) เป็นเจ้าของ 6-3-0.60 N/A 2.38 125.79 115.85 หนงัสือค า้ประกนั มี 

65 พฤกษา วิลล์ 101 (ถลาง-เทพกษัตรีย์) เป็นเจ้าของ 11-2-54.50 N/A 97.82 94.95 160.97 หนงัสือค า้ประกนั มี 

66 พฤกษา วิลล์ 103 เป็นเจ้าของ 19-3-49.00 N/A 0.03 320.60 312.47 หนงัสือค า้ประกนั มี 

67 พฤกษา วิลล์ 104 เป็นเจ้าของ 17-2-9.30 N/A  - 258.42 268.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

68 พฤกษา วิลล์ 106 (รังสิตคลองสอง) เป็นเจ้าของ 20-0-55.20 N/A  - 338.47 280.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

69 พฤกษา วิลล์ 105/1 (รามอินทรา-พระยาสเุรนท์) เป็นเจ้าของ 8-3-81.70 N/A  - 141.83 162.65 หนงัสือค า้ประกนั มี 

70 พฤกษา วิลล์ 109 (รามค าแหง วงแหวน) เป็นเจ้าของ 23-0-53.60 N/A  - 411.70 522.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 

71 พฤกษา วิลล์ 108 เป็นเจ้าของ 13-3-55.60 N/A  - 177.09 231.45 หนงัสือค า้ประกนั มี 

72 พฤกษา วิลล์ 111 (รังสิต) เป็นเจ้าของ 23-2-6.80 N/A  - 163.07 258.50 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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73 พฤกษา วิลล์ 110 (ลาดกระบงั) เป็นเจ้าของ 16-0-37.50 N/A  - 103.86 232.35 หนงัสือค า้ประกนั มี 

74 พฤกษา วิลล์ 113 (ติวานนท์-รังสิต) เป็นเจ้าของ 8-3-12.80 N/A  - 85.07 186.18 หนงัสือค า้ประกนั มี 

75 พฤกษา วิลล์ 114 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) เป็นเจ้าของ 10-2-60.40 N/A  - 160.24 195.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 

76 พฤกษา วิลล์ 115 (ถ.สมโภชเชียงใหม ่700 ปี) เป็นเจ้าของ 14-1-42.20 N/A  - 0.82 331.25 หนงัสือค า้ประกนั มี 

77 THE CONNECT 30 (อพัทรี เพชรเกษม 48) เป็นเจ้าของ 1-0-38.20 N/A 223.85 151.94 60.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 

78 THE CONNECT 32 (อพัทรี ลาดพร้าว126 ) เป็นเจ้าของ 3-3-25.90 330.67 279.64 225.60 167.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

79 THE CONNECT 37 (หลกัสี่-ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 5-0-59.00 213.56 422.34 219.90 98.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 

80 THE CONNECT 39 (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 1-2-85.30 N/A 154.04 102.57 36.52 หนงัสือค า้ประกนั มี 

81 THE CONNECT 45 (กรุงเทพ-ปทมุธานี) เป็นเจ้าของ 11-3-61.00 N/A 177.25 165.60 153.11 หนงัสือค า้ประกนั มี 

82 THE CONNECT 44 (กาญจนาฯ-กนัตนา) เป็นเจ้าของ 13-0-77.80 N/A 127.90 199.72 150.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 

83 THE CONNECT 47 (สวุรรณภมูิ4) เป็นเจ้าของ 19-1-71.20 N/A 9.59 337.21 282.82 หนงัสือค า้ประกนั มี 

84 THE CONNECT 48 (พระราม5-นครอินทร์) เป็นเจ้าของ 4-2-25.60 N/A 0.06 169.36 113.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

85 THE CONNECT 49 (แอท-รังสิต) เป็นเจ้าของ 19-0-23.60 N/A  - 193.35 192.65 หนงัสือค า้ประกนั มี 

86 THE CONNECT 50 (กรุงเทพฯ-ปทมุธานี) เป็นเจ้าของ 20-2-92.60 N/A  - 161.24 265.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

87 THE CONNECT 51 (เทพารักษ์-เมืองใหม)่ เป็นเจ้าของ 12-2-3.80 N/A  - 149.71 102.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

88 THE CONNECT 52 (บางนา-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 12-2-47.10 N/A  - 243.53 221.69 หนงัสือค า้ประกนั มี 

89 THE CONNECT 53 (วงแหวน-พระราม 9) เป็นเจ้าของ 11-3-59.20 N/A  - 272.04 360.09 หนงัสือค า้ประกนั มี 

90 THE CONNECT 54 (รามอินทรา-มีนบรีุ) เป็นเจ้าของ 8-0-43.10 N/A  - 158.39 179.53 หนงัสือค า้ประกนั มี 

91 The Plant CITI (แจ้งวฒันะ) เป็นเจ้าของ 2-3-60.80 N/A 274.68 154.99 65.81 หนงัสือค า้ประกนั มี 

92 PATIO พระราม 2  เป็นเจ้าของ 5-2-98.50 221.88 332.24 299.22 186.09 หนงัสือค า้ประกนั มี 

93 พฤกษา วิลเลจ 43/1 เป็นเจ้าของ 4-1-90.70 N/A 117.84 66.07 50.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

94 เนเชอร่าเทรนด์ ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของ 5-0-88.90 N/A 170.51 94.84 76.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

95 เดอะแกลเลอร์ร่ี&เนเชอร่าเทรนด์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 16-2-66.30 299.35 369.29 281.91 240.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 

96 เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอทิุศ 90 เป็นเจ้าของ 28-0-99.40 341.02 310.92 338.69 309.71 หนงัสือค า้ประกนั มี 

97 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ป่ินเกล้าพทุธมณฑล เป็นเจ้าของ 24-3-41.50 N/A 310.12 313.99 280.49 หนงัสือค า้ประกนั มี 

98 เดอะแพลนท์ วงแหวน-ล าลกูกา คลอง5 เป็นเจ้าของ 19-3-21.10 N/A 199.61 239.66 206.81 หนงัสือค า้ประกนั มี 

99 บ้านพฤกษาไพร์ม วงแหวนฯ-ล าลกูกา คลอง5 เป็นเจ้าของ 15-3-79.50 N/A 103.50 120.73 130.24 หนงัสือค า้ประกนั มี 

100 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง2) เป็นเจ้าของ 15-1-43.70 N/A 128.14 215.01 172.61 หนงัสือค า้ประกนั มี 

101 พฤกษาไลท์ ล็อกซ์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเจ้าของ 2-3-69.80 N/A 149.97 128.39 67.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

102 พาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เป็นเจ้าของ 9-0-85.70 N/A 449.14 396.17 369.48 หนงัสือค า้ประกนั มี 

103 วิลเลต ไลท์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 9-3-63.30 N/A 330.11 280.62 237.25 หนงัสือค า้ประกนั มี 

104 พาทิโอ วิภาวดี สรงประภา เป็นเจ้าของ 1-1-86.60 N/A 232.80 193.14 69.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

105 พาทิโอ รามอินทรา โครงการ1/1 เป็นเจ้าของ 5-1-44.50 N/A 696.82 305.35 280.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

106 พาทิโอ บางนา-วงแหวน เป็นเจ้าของ 19-0-99.70 N/A 404.44 482.17 462.51 หนงัสือค า้ประกนั มี 

107 พาทิโอ พหลโยธิน เป็นเจ้าของ 6-1-59.20 N/A 174.01 267.04 265.32 หนงัสือค า้ประกนั มี 

108 พาทิโอ รามค าแหง เป็นเจ้าของ 4-1-70.20 N/A  - 93.62 134.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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109 พาทิโอ พระราม 5 สิรินธร เป็นเจ้าของ 3-2-3.50 N/A  - 43.23 93.90 หนงัสือค า้ประกนั มี 

110 พาทิโอ พฒันาการ 32 เป็นเจ้าของ 4-3-48.50 N/A  - 109.11 150.06  ไมม่ี  

111 พาทิโอ ลาดกระบงั อ่อนนชุ/1 เป็นเจ้าของ 17-1-71.50 N/A  - 0.43 326.12 หนงัสือค า้ประกนั มี 

112 บ้านพฤกษา 144 (รังสิต-บางพนู โครงการ3) เป็นเจ้าของ 20-0-29.90 N/A  -  - 167.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

113 พฤกษา วิลล์ 107/4  (ประชาอทิุศ) เป็นเจ้าของ 2-0-70.20 N/A  -  - 45.42 หนงัสือค า้ประกนั มี 

114 พฤกษา วิลล์ 107/1 (ประชาอทิุศ) เป็นเจ้าของ 2-1-20.10 N/A  -  - 56.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

115 บ้านพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจ้าของ 11-3-60.50 N/A 153.67 119.21 102.85 หนงัสือค า้ประกนั มี 

116 บ้านภสัสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) เป็นเจ้าของ 5-2-77.70 N/A 221.14 135.07 46.26 หนงัสือค า้ประกนั มี 

117 บ้านภสัสร 29 (ถ.รังสิต-นครนายก) เป็นเจ้าของ 4-3-45.00 N/A 123.61 104.52 58.62 หนงัสือค า้ประกนั มี 

118 บ้านภสัสร 39 (พระราม 5 สิรินธร) เป็นเจ้าของ 11-0-42.70 N/A 311.20 282.79 175.11 หนงัสือค า้ประกนั มี 

119 The Palm กะทู้-ป่าตอง เป็นเจ้าของ 19-1-3.30 395.16 412.47 382.21 337.06 หนงัสือค า้ประกนั มี 

120 The Plant เชียงใหม ่มหิดล-เจริญเมือง เป็นเจ้าของ 18-0-51.20 N/A 263.82 237.35 210.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

121 ภสัสร ไพรด์ เชียงใหม ่(มหิดลเจริญเมือง) เป็นเจ้าของ 3-1-72.20 N/A 113.31 93.12 58.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

122 บ้านภสัสร 51 (ป่ินเกล้า-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 21-2-51.40 N/A 303.83 287.43 268.87 หนงัสือค า้ประกนั มี 

123 The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจ้าของ 13-3-11.00 N/A 371.10 292.63 222.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

124 ภสัสร ไพรด์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เป็นเจ้าของ 4-3-87.10 N/A 141.17 91.28 45.46 หนงัสือค า้ประกนั มี 

125 บ้านภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ินเกล้า-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 28-2-68.50 N/A 511.61 491.05 445.97 หนงัสือค า้ประกนั มี 

126 The Plant พหลโยธิน รังสิต เป็นเจ้าของ 12-3-91.10 N/A 183.97 180.21 141.71 หนงัสือค า้ประกนั มี 

127 The Plant อยธุยา เป็นเจ้าของ 33-2-73.00 N/A 181.79 195.10 171.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

128 The Plant (เทพารักษ์) เป็นเจ้าของ 13-1-19.70 N/A 276.61 224.61 145.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

129 บ้านภสัสร 66 เพรสทีจ (บางนา-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 18-0-9.80 N/A 601.55 542.83 417.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 

130 The Plant รังสิต-คลอง3 เป็นเจ้าของ 20-1-76.90 N/A 221.39 242.52 170.26 หนงัสือค า้ประกนั มี 

131 บ้านภสัสร 69 เพรสทีจ จตโุชติ-วชัรพล เป็นเจ้าของ 15-0-95.30 N/A 230.08 231.75 193.63 หนงัสือค า้ประกนั มี 

132 บ้านภสัสร 70 (เกาะแก้ว) เป็นเจ้าของ 13-3-20.90 N/A 138.35 164.76 169.95 หนงัสือค า้ประกนั มี 

133 The Plant ฉลองกรุง เป็นเจ้าของ 11-2-30.40 N/A 86.57 177.73 107.89 หนงัสือค า้ประกนั มี 

134 The Plant (ก่ิงแก้ว-เทพารักษ์) เป็นเจ้าของ 16-2-54.60 N/A 166.61 197.34 169.08 หนงัสือค า้ประกนั มี 

135 The Plant (ปากเกร็ด)  เป็นเจ้าของ 6-1-18.50 N/A 126.23 154.19 127.68 หนงัสือค า้ประกนั มี 

136 บ้านภสัสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา) เป็นเจ้าของ 16-0-74.30 N/A 402.17 437.53 505.02 หนงัสือค า้ประกนั มี 

137 บ้านภสัสร 79 (แจ้งวฒันะ-ชยัพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 22-0-26.90 N/A 496.33 296.19 319.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 

138 บ้านภสัสร 77 ( สรงประภา) เป็นเจ้าของ 10-3-15.10 N/A 367.10 430.82 327.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

139 บ้านภสัสร 74 (เทพารักษ์-บางนา) เป็นเจ้าของ 45-0-80.90 N/A 2.28 279.20 256.02 หนงัสือค า้ประกนั มี 

140 The Plant (ถลาง-เทพกระษัตรี) เป็นเจ้าของ 28-0-42.90 N/A 126.93 139.87 215.23 หนงัสือค า้ประกนั มี 

141 The Plant รังสิต-คลองหลวง เป็นเจ้าของ 12-1-20.60 N/A  - 130.31 133.42 หนงัสือค า้ประกนั มี 

142 The Plant (เทพารักษ์-บางนา) เป็นเจ้าของ 30-1-79.10 N/A  - 152.84 172.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 

143 บ้านภสัสร 82 เพรสทีจ (บางนา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 25-2-12.90 N/A  - 281.02 482.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

144 บ้านภสัสร 83 ( รามค าแหง-ราษฎร์พฒันา) เป็นเจ้าของ 28-3-42.60 N/A  - 368.70 474.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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145 พฤกษา วิลเลจ 6 เป็นเจ้าของ 13-0-37.60 N/A 139.48 118.90 71.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

146 พฤกษา วิลเลจ 42 เป็นเจ้าของ 7-2-86.50 N/A 314.15 187.05 102.90 หนงัสือค า้ประกนั มี 

147 พฤกษา วิลเลจ 43/2 เป็นเจ้าของ 12-3-64.20 N/A 224.89 131.81 108.25 หนงัสือค า้ประกนั มี 

148 พฤกษา วิลเลจ 45 เป็นเจ้าของ 14-1-67.00 N/A 226.75 200.19 157.18 หนงัสือค า้ประกนั มี 

149 พฤกษา วิลเลจ 46 เป็นเจ้าของ 7-1-29.70 N/A 101.93 131.84 99.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

150 พฤกษา วิลเลจ 47 (เดอะแพลนท์ อ่อนนชุ-มอเตอร์เวย์) เป็นเจ้าของ 30-0-67.50 N/A 180.10 262.27 213.59 หนงัสือค า้ประกนั มี 

151 พฤกษา วิลเลจ 48 (ป่ินเกล้า-กาญจนาภิเษก) เป็นเจ้าของ 22-0-97.70 N/A 177.84 274.28 247.53 หนงัสือค า้ประกนั มี 

152 พฤกษา วิลเลจ 50 (กาญจนาภิเษก-บางใหญ่) เป็นเจ้าของ 31-3-61.30 N/A 182.35 235.49 279.84 หนงัสือค า้ประกนั มี 

153 พฤกษา วิลเลจ 49 (เดอะแพลนท์ วงแหวนฯ-รังสิต) เป็นเจ้าของ 50-3-20.40 N/A 280.77 349.61 381.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

154 พฤกษา วิลเลจ 51 (เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง 5) เป็นเจ้าของ 34-0-55.40 N/A 0.03 134.31 179.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

155 เนเชอร่า&เดอะแกลเลอร่ี พระราม2 วงแหวน เป็นเจ้าของ 18-0-23.90 390.92 359.93 341.12 261.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

156 เดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 17-1-40.90 N/A 216.81 238.78 199.55 หนงัสือค า้ประกนั มี 

157 เดอะแพลนท์ (รังสิตคลอง4-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 30-2-77.30 N/A 123.25 194.53 244.75 หนงัสือค า้ประกนั มี 

ล าดับ 
ชื่อและที่ตัง้โครงการ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ที่ขาย
คงเหลือ 

ราคา
ประเมิน 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ตามบัญชี 

ภาระผูกพัน 
 ณ ธ.ค. 2561 

(ตาราง
เมตร) 

ณ ธ.ค. 
2561 

ณ ธ.ค. 
2559 

ณ ธ.ค. 
2560 

ณ ธ.ค. 
2561 

158 The Tree ริโอ แอท บางอ้อ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 5,083.74 N/A 1,969.02 880.17 277.75  ไมม่ี  

159 พลมัคอนโด พหลโยธิน 89  เป็นเจ้าของ 32,865.53 N/A 1,671.22 1,214.39 749.40  ไมม่ี  

160 URBANO ราชวิถี เป็นเจ้าของ 8,012.48 N/A 209.16 400.55 556.74  ไมม่ี  

161 CHAPTER ONE  ECO รัชดา-ห้วยขวาง เป็นเจ้าของ 32,737.98 N/A 1,272.22 1,698.62 2,002.10  ไมม่ี  

162 CHAPTER ONE  ชายน์ บางโพ เป็นเจ้าของ 17,674.75 N/A 265.27 314.96 755.72  ไมม่ี  

163 เดอะ รีเซิร์ฟ ทองหลอ่ เป็นเจ้าของ 7,123.12 455.59 397.80 402.56 407.78  ไมม่ี  

164 เดอะ รีเซิร์ฟ ประดิพทัธ์ เป็นเจ้าของ 8,316.95 N/A 356.74 407.03 571.95  ไมม่ี  

165 เดอะ รีเซิร์ฟ สขุมุวิท 61 เป็นเจ้าของ 11,150.88 N/A 677.14 772.27 904.25  ไมม่ี  

166 เดอะทรี สขุมุวิท เป็นเจ้าของ 2,157.37 N/A 138.90 326.36 142.46  ไมม่ี  

167 เดอะทรี สขุมุวิท 71-เอกมยั เป็นเจ้าของ 28,279.35 N/A 419.43 609.21 1,256.84  ไมม่ี  

168 เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 เป็นเจ้าของ 9,306.65 N/A 238.64 304.61 583.92  ไมม่ี  

169  
พลมั แจ้งวฒันะ เฟส 3 เป็นเจ้าของ 9,997.23 N/A 350.45 476.12 399.44  ไมม่ี  

พลมัคอนโด มิกซ์ แจ้งวฒันะ เป็นเจ้าของ 29,202.51 N/A 328.91 342.97 381.07  ไมม่ี  

170 พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส2 เป็นเจ้าของ 12,398.56 1,063.80 356.33 922.41 486.36  ไมม่ี  

171 พลมัคอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 8,444.99 N/A 584.45 830.99 479.20  ไมม่ี  

172 เดอะไพรเวซี่ ท่าพระ-อินเตอร์เชนจ์ เป็นเจ้าของ 21,325.50 N/A 497.14 523.97 747.51  ไมม่ี  

173 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 เป็นเจ้าของ 5,553.75 N/A  - 95.13 265.24  ไมม่ี  

174 พลมัคอนโด ราม60 อินเตอร์เชนจ์ เป็นเจ้าของ 23,919.20 N/A  - 389.87 930.22  ไมม่ี  

175 The Tree หวัหมาก เป็นเจ้าของ 18,007.10 N/A  - 246.90 280.61  ไมม่ี  

*
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176 พลมัคอนโด รังสิต อไลฟ์ 1-2-3 เป็นเจ้าของ 55,026.00 N/A  - 193.04 250.97  ไมม่ี  

177 เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร เป็นเจ้าของ 9,494.20 N/A  - 693.61 727.01  ไมม่ี  

178 พลมัคอนโด รามค าแหง สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 7,818.94 N/A 479.16 747.52 413.29  ไมม่ี  

179 เดอะไพรเวซี่ พระราม 9 เป็นเจ้าของ 23,154.25 N/A 330.52 326.24 577.21  ไมม่ี  

180 เดอะทรี อ่อนนชุ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 533.15 N/A 144.78 172.56 37.89  ไมม่ี  

181 พลมัคอนโด โชคชยั 4 เป็นเจ้าของ 2,721.82 N/A 219.12 447.34 124.27  ไมม่ี  

182 เดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ เป็นเจ้าของ 5,982.15 N/A  -  - 102.28  ไมม่ี  

183 เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ เป็นเจ้าของ 11,827.28 N/A  -  - 893.80 สินเช่ือโครงการ ไมม่ ี

184 CHAPTER ONE  โฟลว์ บางโพ เป็นเจ้าของ 16179.50 N/A  -  - 257.32  ไมม่ี  

185 ไพรเวซี่ จตจุกัร เป็นเจ้าของ 25,344.50 N/A  -  - 903.14  ไมม่ี  

186 พลมัคอนโด สะพานใหม ่สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 16678.25 N/A  -  - 217.60  ไมม่ี  

187 CHAPTER ทองหลอ่ 25 เป็นเจ้าของ 11287.75 N/A  -  - 503.81  ไมม่ี  

หมายเหต ุ: 
* ราคาประเมินมลูคา่โครงการในปี 2561 แบ่งประเมินมลูคา่ 2 ครัง้ คือ ในไตรมาสท่ี 2 ประเมินมลูคา่โครงการโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จ ากดั และ
ในไตรมาสท่ี 4 ประเมินมลูคา่โครงการโดยบริษัท เอเจนซี ่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน คือ ลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ มี

มลูคา่สทุธิทางบญัชี รวมทัง้สิน้ 346 ล้านบาท และ 334 ล้านบาท ตามล าดบั 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
หลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทฯ มีการลงทนุบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงันี ้

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของพฤกษาฯ ประเทศ 
สัดส่วนใน
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ไทย 98.23 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั ไทย 99.99 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท เกสรก่อสร้าง จ ากดั ไทย 100.00 ให้บริการการจดัการ ตกแตง่บ้านและรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท พทุธชาด เอสเตท จ ากดั ไทย 100.00 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พนาลี เอสเตท จ ากดั ไทย 100.00 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ ากดั อินเดีย 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 
บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จ ากดั อินเดีย 100.00 ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 
บริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากดั* เวียดนาม 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 

*
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของพฤกษาฯ ประเทศ 
สัดส่วนใน
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั** ไทย 100.00 ให้บริการและบริหารจดัการ 
บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั*** ไทย 51.00 รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 99.99 ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาล 

สถานที่ตรวจและรักษาคนไข้ 
บริษัทร่วม (กิจการร่วมค้า)****    
บริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จ ากดั มลัดีฟส์ 80.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 
บริษัท พฤกษา ลกัซ์โซร่า เฮาส์ซิง จ ากดั อินเดีย 50.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยูอ่าศยั 

บริษัทไมมี่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จงึไมมี่ราคาที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
* - การถือหุ้นในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากดั สดัส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เม่ือมีการช าระคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ร้อยละ 100 เน่ืองจากผู้ ร่วมทนุยงัมิได้ช าระคา่หุ้นในสว่นของตน 
** - บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส เรียลเอสเตท จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 4 ตลุาคม 2560 ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี 
*** - บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2558 
****- ทัง้นีเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทนุที่ก าหนดให้บริษัทร่วมทนุต้องร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring 
Income) ที่มัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นีธุ้รกิจที่เป็นการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่องนีอ้าจเป็นธุรกิจที่กลุม่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ
อยา่งธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหมท่ี่อาจไมม่ีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อยา่งไรก็ตามหากเป็น
กรณีที่ธุรกิจใหมเ่ป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญไมเ่ทียบเทา่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ มีแนวทาง
ที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุทางธุรกิจหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม นอกจากนี ้ในการพิจารณาการลงทนุใน
ธุรกิจใหม่นัน้บริษัทฯ จะค านึงถึงบริษัทหรือธุรกิจที่มีศกัยภาพที่สามารถเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสีย่งที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทัง้มีโอกาสในการเติบโต โดยบริษัทฯ จะ
ยดึหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวทางที่จะควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต ด้วยการสง่
กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเข้าไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจ
ใหมจ่ะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน (แล้วแตก่รณี) และในกรณี
ที่เป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันจะต้องผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส านักกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุม
นโยบายการลงทนุใหมข่องบริษัทฯ และก ากบัดแูลธุรกิจใหมท่ี่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทนุในอนาคต 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

                     
เนื่องจาก บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัเป็นของ

ตนเอง จึงไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่
กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 
ในสว่นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไม่
มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไมไ่ด้สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอ่ยที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น         
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6. การวิจัยและการพัฒนา 

                    
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 และเข้าซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 การวางแผนงานการวิจัยและการพัฒนาหลกัๆ มาจาก บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  ได้มีการสง่เสริมการ
วิจยัและพฒันาในด้านตา่งๆ โดยมีรายละเอีดดงันี ้

 

  พฤกษาฯ มีปณิธานในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเสมอมา จึงได้มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ ท่ีตอบสนองแบบ
แผนการบริโภคที่ยัง่ยืน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบ้าน ยกระดบัมาตรฐานการอยู่อาศยั ด้วยการใส่ใจด้านคุณภาพ สร้าง
ความแตกต่าง พร้อมสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า โดยได้คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  อย่างตอ่เนื่อง
ในทกุกลุ่มสินค้าและทุกระดบัราคาไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพื่อให้
โครงการที่อยู่อาศยัของพฤกษาฯ มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ หรือฟังก์ชัน่การใช้งาน 
โดยก าหนดเป็น Pruksa Quality Standard ให้มีคณุภาพมาตรฐานเดียวกนัที่ไม่ได้มองแค่เพียงความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ของลกูค้า แต่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้จะเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ จึงมั่นใจได้ว่าลกูค้าจะได้รับบ้านที่มีคุณภาพพร้อม
นวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีจะท าให้ใช้ชีวิตง่ายขึน้ 

 

ในการพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน พฤกษาฯ ได้มีการพฒันาการก่อสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2536 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหลอ่ใน ด้วยเทคโนโลยีแบบอโุมงค์ (Cast-
Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) ส าหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 เร่ิมน าเอา
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ส าหรับบ้านเดี่ยวและบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ที่
อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี บนเนือ้ที่ 190 ไร่ ปัจจุบนัประกอบด้วย 5 โรงงาน ซึง่เร่ิมจากโรงงานแรกที่เป็นระบบการ
ผลิตแบบระบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-automated carousel System) ท าการผลิตผนงัส าเร็จรูป (Bearing Wall for house) 
ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้พฒันาและเร่ิมใช้การผลิตด้วยระบบ Fixed Mould ที่โรงงานที่ 2 ท าการผลิตรัว้ (Fence) และ 
Parapet ด้วยระบบ Fixed Mould ซึง่ปัจจบุนัได้ปรับเปลีย่นเป็นโรงงานผลติห้องน า้ส าเร็จรูป(คอนกรีต) โรงงานท่ี 3 ท าการ
ผลติพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูป ชิน้งานพิเศษอื่นๆ (Slab & Special Elements) และผนงัส าเร็จรูป (Bearing Wall for 
house) โรงงานที่ 4 ท าการผลิตผนงัส าเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium) และหน้ากากทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse 
Façade) ในปี พ.ศ.2553 ได้พัฒนาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ระบบอัตโนมัติทุกขัน้ตอน (Fully-
automated carousel system) เป็น Carousel Plant ที่มีก าลงัผลติสงูที่สดุในโลกส าหรับผลติแผ่นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าเร็จรูปในการผลิตจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลิตทกุขัน้ตอน อาทิ การประกอบแบบ
ข้างโดยหุ่นยนต์ (Shuttering Robot), เคร่ืองท าตะแกรงเหล็กอัตโนมัติ (Automated Mesh Plant), เคร่ืองเทคอนกรีต
อตัโนมตัิ เป็นต้น ถือเป็นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุในโลก ท าให้ได้แผน่คอนกรีตที่มีมาตรฐานและคณุภาพสงู 
เมื่อปลายปี พ.ศ.2556  พฤกษาฯ ได้ขยายการลงทนุและเร่ิมก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท่ีผลิตด้วยระบบอตัโนมตัิ
ทกุขัน้ตอน (Fully Automated carousel System) เป็น Carousel Plant และมีก าลงัผลิตสงูที่สดุในโลกส าหรับผลิตแผ่น
ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูป ในการผลิตจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน 
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ตัง้อยูท่ี่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ใกล้นิคมอตุสาหกรรมนวนครบนเนือ้ที่ 130 ไร่ ประกอบด้วย
โรงงานจ านวน 2 โรงงาน อาคารส านกังาน คลงัวสัด ุlogistic Hub โรงอาหาร และหอพกัพนกังาน ด้วยงบลงทนุประมาณ 
2,300 ล้านบาท  

 

นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีการส ารวจและวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจ และความต้องการของลกูค้าของพฤกษาฯ 
อย่างต่อเน่ืองในแตล่ะด้าน เร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง การขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ คณุภาพบ้าน การบริการ ตลอดจนวสัด ุ
หรือผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตรวจสอบและทบทวนให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าก่อนน าไปใช้จริง ด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัที่แตกตา่งกนั แตส่อดคล้องกบัลกูค้ากลุม่เปา้หมาย สามารถน าไปสูก่ารปรับปรุงการให้บริการ และสง่มอบ
ที่อยูอ่าศยัที่มีคณุภาพของพฤกษาฯ ตอ่ไป  

  
ในอดีตที่ผ่านมานัน้ พฤกษาฯ ได้ท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศยัอย่างตอ่เนื่อง โดยมีทัง้

การพฒันา ภายใน พฤกษาฯ และพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีผลงานท่ีเกิดขึน้ อาทิ เช่น 
1. การพัฒนาชิน้ส่วนหน้ากากบ้านทาวน์เฮ้าส์ (Facet) ให้เป็นชิน้ส่วนส าเร็จรูป ซึ่งท าให้ Process การก่อ 

สร้างสามารถท าได้เร็วขึน้ และได้ผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานงานท่ีดีขึน้ 
2. การพฒันาเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ด้วยเทคนิค Load Bearing Wall with Composite Slab  ซึ่งเป็น

เทคนิคที่ประสมประสานระหวา่งการก่อสร้างแบบอโุมงค์เดิม (Tunnel Form Technology) กบัเทคนิคการ
ท าพืน้ส าเร็จรูปแบบใหมท่ี่น าเข้ามาจากตา่งประเทศ ท าให้เราได้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
กบัการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ท าให้สามารถก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ในปัจจบุนัพฤกษาฯ 
ได้น าเทคโนโลยีนีม้าใช้กบัอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ของพฤกษาฯ ในทกุโครงการ และการก่อสร้างอาคาร
ที่อยู่อาศัย ด้วยระบบ Fully-precast นี ้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในต่างประเทศ  เช่น ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในยุโรป เป็นโครงสร้างผนังรับน า้หนักที่ออกแบบให้อาคารมีความ
แข็งแรงกวา่ระบบการก่อสร้างในระบบทัว่ไป สามารถควบคมุคณุภาพการก่อสร้างได้ดี  

3. การพฒันาระบบการติดตัง้แผ่น Precast ผนงัและพืน้บ้านเดี่ยวให้สามารถติดตัง้ได้เสร็จภายใน 2 วนั (2 
days erection)  

4. การพฒันาบ้านต้นแบบระบบ Knock Down เป็นบ้านต้นแบบที่สามารถก่อสร้างและตกแต่งอื่นๆ ทัง้หมด
พร้อมเสร็จภายใน 30 วนั ณ ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านเดี่ยวทั่วไป ที่ส่งมอบให้กับลูกค้ายังต้องใช้เวลา
ประมาณ 75-90 วนั ความส าเร็จของบ้านต้นแบบระบบ Knock Down นี ้จึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้เรา
สามารถลดระยะเวลาสร้างบ้านเพื่อสง่มอบให้กบัลกูค้าภายใน 45-60 วนัตอ่ไป 

5. การพฒันาห้องน า้ส าเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึน้และเท่าเทียมกันทุกห้อง เนื่องจากมีการตรวจสอบ
คณุภาพก่อนน ามาติดตัง้หน้างาน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในการพฒันาห้องน า้ส าเร็จรูป
นี ้ได้ท าการพฒันาทัง้ภายในพฤกษาฯ และร่วมกบั Supplier ที่พนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกบักลุม่
ลกูค้าแตล่ะ Segment   
 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยตลาด การส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า และการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้
บนัทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายของพฤกษาฯ ในงวดที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องดงักลา่วยงัคิดเป็นสดัสว่น
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จ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้รวมทัง้หมดของพฤกษาฯ ดงันัน้ในการพฒันาทางด้านงานวิจยั จึงยงัสามารถขยาย
ไปยงัสว่นงานตา่งๆ ได้อีกมาก  

 
ตลอดระยะเวลากวา่ 25 ปีที่ผา่นมา พฤกษาฯ เห็นความส าคญัในการน าเอานวตักรรมมาสนบัสนนุการพฒันาใน

กระบวนการตา่งๆ ของ พฤกษาฯ ให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้ เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ของพฤกษาฯ อีกทัง้มีความยัง่ยืนใน
การท าธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจที่ต่อเนื่องมั่นคง และมีการก ากับกิจการที่ดี  (Good 
Governance) จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า (Top of Mind Brand) พฤกษาฯ จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ดงักลา่ว มีการจัดท าระบบบริหารจดัการนวตักรรม (CEN-TS 16555-1:2013) ที่ได้รับการ
รับรองโดยสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (Masci) โดยมีนโยบายและแผนงาน ในการน านวตักรรมด้านตา่งๆ มาใช้เพิ่ม
ขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยน านวตักรรมมาประยกุต์ใ ช้ปรับปรุงการบริหาร
จดัการกระบวนการในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management Process(P0-P16)) ทัง้หมดของพฤกษาฯ ให้ครบทกุ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น Product Innovation, Process  Innovation และ Service  Innovation โดยเน้นให้พนักงานทุกฝ่ายมี
สว่นร่วมในการพฒันาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัการประกวด Innovation Award เพื่อให้พนกังานทุกคนมีสว่นร่วม 
และท างานกนัในลกัษณะCross function เช่ือมโยงตลอด Supply chain ของพฤกษาฯ ในการสร้างสรรค์คณุคา่เพื่อลกูค้า 
โดยพฤกษาฯ ได้จัดสรรเงินรางวลัให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์
นวตักรรม (Creative Innovation Organization )  

   
เนื่องจากการสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้และใช้ได้จริงนัน้ ไมส่ามารถกระท าได้โดยใครคนใดคนหนึง่ การสร้างสรรค์

นวัตกรรมจึงต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมตัง้แต่ผู้บริหารระดับสงูจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทุกฝ่าย
เช่ือมโยงกัน โดยมีการก าหนดวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม
สนบัสนุนให้ไปสูเ่ป้าหมายในทิศทางเดียวกัน เพื่อเช่ือมโยง สรรหา สนบัสนุน ผลกัดนั น านวตักรรม ทัง้จากภายในและ
ภายนอกที่ได้ท าการประเมินแล้วว่ามีคณุค่า (Value Added) มาประยกุต์ใช้อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อน าเอานวตักรรมมาใช้
แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มคณุภาพของผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัให้ได้มาตรฐานสากล
มากยิ่งขึน้  ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลมุเพิ่มสว่นแบง่ตลาดในอนาคต และตอ่ยอดธุรกิจไปสูก่ลุม่ลกูค้าใหม่
ในตลาดใหมท่ี่มุง่เน้นไปท่ีการสร้างสรรรค์คณุคา่แก่ลกูค้าด้วยการพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า ให้เป็นไปตาม
เทรนด์ของผู้ บริโภค 4 ข้อ (4 Consumer Mega Trends) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Green Revolution, Digital Lifestyle, 
Aging/Health Society และ Safety Concern  เพื่อเป็นบ้านที่ทนัสมยั ตอบสนองไลฟ์สไตล์ และสอดรับทกุความต้องการ
ของลกูค้า 

 

ทัง้นี ้พฤกษาฯ ได้เน้นการสร้าง High Value Added ที่เหมาะกบัทุกกลุม่สินค้า โดยได้มีการบูรณาการและการ
สร้างสรรค์นวตักรรมจากการมีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์กรในลกัษณะ  Closed Innovation และการรับนวตักรรม
จากภายนอกองค์กรที่เรียกวา่ Open Innovation น ามาปรับยกุต์ ให้เข้ากบัผลติภณัฑ์ โดยเน้นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ทัง้จากผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศกึษา นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางทัง้ในและตา่งประเทศ มาร่วมพฒันาสนิค้า
ให้เป็น Long-term Partnership   
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ในด้านการพฒันานวตักรรมที่เป็นลกัษณะ Closed Innovation นัน้ พฤกษาฯ ได้เน้นการมีสว่นร่วมของพนกังาน
ผ่านการประกวด Innovation awards ครอบคลมุในด้านต่างๆ 5 ประเภท คือ ประเภท Product and Service Quality, 
Efficiency Operation, การสร้าง Branding, Drive New S-Curve และ Architectural Product Design เป็นหลัก ซึ่งมี
การจดัประกวดกนัทกุปี มีคณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน ตดัสินตามขัน้ตอน และมีการประเมินผลงานที่สง่ผลต่อลกูค้า
และองค์กร อยา่งเป็นระบบ (ตามมาตรฐาน CEN-TS 16555-1:2013) เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ได้มาตรฐานในระดบัสากล 

 
ในปีนี ้พฤกษาฯ ได้มีการเน้นนวตักรรมที่ตอบรับกบักระแสโลกทางด้านดิจิตลั ที่เรียกวา่ Internet of Thing (IOT) 

ในทกุกลุม่ของลกูค้า เพื่อสอดรับการอยู่อาศยัที่ต้องการมีความสะดวกสบายมากขึน้ นอกจากนีย้งัได้เน้นนวตักรรมทาง
สงัคม โดยผา่นการท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัหนว่ยงานราชการ (MOU)เพิ่มเติมจากในอดีตหลายแหลง่ เช่น   
             1. ท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ในเร่ือง
ของการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังานในอาคาร เป็นไปตามBuilding Energy Code (BEC) จนได้รับรางวัล
อาคารอนรัุกษ์พลงังานระดบัดีมาก  

2. ท าบนัทกึข้อตกลงกบัทางการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เพื่อพฒันาการบริการต่างๆ เช่น การใช้พลงังานทดแทนจาก 
พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar roof top) และการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับลูกบ้าน เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่
ประชาชนอีกด้วย    

3. ท าบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ ความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัย
ส าหรับผู้ สูงอายุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและน าเสนอพืน้ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
ส าหรับผู้สงูอายุ โดยมีข้อมลูทางวิทยศาสตร์ทางการแพทย์ รองรับ ร่วมกนั  เพื่อให้การสร้างที่อยูอ่าศยัในอนาคต มีความ
สอดคล้อง กับสังคมไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ยุคสังคมผู้ สูงอายุ สามารถลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้จาก
สภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่ไมเ่อือ้อ านวยกบัการใช้ชีวิตของผู้สงูอาย ุตลอดจนให้ความรู้ในการเตรียมพืน้ท่ีส าหรับผู้สงูอายหุลงั
รับการฟืน้ฟจูากโรงพยาบาลเมื่อกลบัเข้าไปใช้ชีวิตประจ าวนัปกติที่บ้าน เป็นต้น   

 
ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างนวตักรรมทางด้านสงัคม เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วย ซึง่ในการพฒันา

สร้างสรรค์นวตักรรม ที่ครบและครอบคลมุทกุสว่น สง่ผลท าให้พฤกษาฯ สง่มอบบ้านได้ตามมาตรฐานสากล สวยงาม และ
มีคณุภาพ เกิดคณุค่าในเชิง Value For Money, Emotional Value, Functional Value, Value of Time ท าให้ลกูค้าช่ืนชม 
มีความสขุ มีความภาคภมูิใจที่ได้เป็นเจ้าของ เกิดภาพลกัษณ์ที่ดี  อีกทัง้ยงัค านงึถงึการรักษาสิง่แวดล้อม ด้วยการท า CSR 
In Process ให้มาเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจที่แทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ การวิจัยพฒันา การออกแบบ 
การผลติ การสง่มอบ ตลอดจนถึงการบริการ รวมถึง CSR After Process ที่เกิดจากการมีสว่นร่วมของพนกังานในองค์กร
และบุคคลภายนอก โดยดึงลกูค้า คู่ค้า/สงัคม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
เพราะสิง่ส าคญัในการด าเนินธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตวัสินค้าหรือบริการนัน้ๆ แต่หวัใจส าคญั คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่
เบือ้งหลงัสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า พฤกษาฯ จึงเน้น การ “ใส่ใจ ลกูค้า” มาโดยตลอด เป็นการสร้าง CSV (Creating 
Shared Value) ที่เน้นการสร้างสรรค์คณุคา่เพิ่มร่วมกนัให้กบัสงัคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม ท าให้องค์กร
ธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน (Sustainable growth) 
          



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 7. โครงการในอนาคต   หน้า 58 

7. โครงการในอนาคต 

                 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะ

มุ่งเน้นการการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง (recurring income) และยัง่ยืน ทัง้นี ้
ธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทนุอาจเป็นธุรกิจที่ บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญอยา่งธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหมท่ี่อาจไม่มี
ความเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการศึกษาโอกาสทางการลงทนุในหลายธุรกิจ 
หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะ
เปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุทางธุรกิจหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในการพิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหมน่ัน้ 
บริษัทฯ จะยดึหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาการลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

 

• สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่มีความสามารถในการสร้างรายได้อยา่ง
ตอ่เนื่องทัง้ในและตา่งประเทศ และเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนและมัน่คง 

• ลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตสอดคล้องกบัความสามารถและความช านาญหลกัของบริษัทฯ 
โดยสามารถระดมทนุได้ด้วยตวัธุรกิจเองและไม่ต้องพึ่งพาการสนบัสนนุจากบริษัทฯ ในระยะกลางถึง
ระยะยาว 

• จ ากดัขอบเขตและบริหารความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยพิจารณาธุรกิจที่มีศกัยภาพหลากหลายขึน้และ
มีจดุแข็งในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาความเสีย่งของพืน้ท่ีและ/หรือประเทศที่เข้าไปลงทนุ 

• เป็นการลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยเป็นการสนบัสนนุและเพิ่มมลูคา่ของบริษัทฯ 
 
 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการเข้าไปลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นแหง่แรก โดยมีขนาดประมาณ 250 เตียง ใน
บริเวณยา่นสะพานควาย มลูคา่ลงทนุประมาณ 4,900 ล้านบาท ซึง่ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างแล้วในปี 2561 นี ้และคาดวา่
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2563 และนอกจากนีไ้ด้เปิดคลีนิค “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่
ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกบัผู้อาศยัในชุมชน  โดยได้เปิดโครงการน าร่องให้บริการที่แรก
ในบริเวณยา่นรังสติ คลอง 3 จงัหวดัปทมุธานี  
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 
                

8.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
ช่ือบริษัท : บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 ถนนพหลโยธิน              
แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000052 
Home Page : http://www.psh.co.th 

โทรศพัท์ : 66 (0) 2080 1739 

โทรสาร : 66 (0) 2080 1700 

ทนุจดทะเบียน (บาท) : 2,226,383,180 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (บาท) : 2,188,504,922 บาท 

แบง่ออกเป็น : หุ้นสามญั 2,188,504,922 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
8.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
ช่ือบริษัท : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 
บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดีย่ว และอาคารชดุ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

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

โทรศพัท์ : 66 (0) 2080 1735 

โทรสาร : 66 (0) 2080 1700 

ทนุจดทะเบียน (บาท) : 2,232,682,000 บาท  

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (บาท) : 2,232,682,000 บาท  

แบง่ออกเป็น : หุ้ นสามัญ 2,232,682,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 
บาท 

http://www.pruksa.com/
http://www.pruksa.com/
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8.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ 
 

1) บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์บ้านเดีย่วและอาคารชดุ 
เลขทะเบียนบริษัทบมจ. 0107548000307 
โทรศพัท์ 0-2080-1739 โทรสาร 0-2080-1700 
Homepage:  www.pruksa.com 
2) ส ำนักงำนสำขำ ที่ 1 

   โรงงำน PS Precast (ล ำลูกกำ) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนล าลกูกา ต าบลลาดสวายอ าเภอล าลกูกาจงัหวดัปทมุธานี 
ประเภทธุรกิจโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูปผลติรัว้และเสาส าเร็จรูป 
โทรศพัท์ 0-2532-8124 -32 โทรสาร 0-2532-8123  
3) ส ำนักงำนสำขำที่ 2 
โรงงำน PS Precast  (นวนคร) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 69/5 หมู ่11 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่อ าเภอคลองหลวงจงัหวดัปทมุธานี 
ประเภทธุรกิจโรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรีตเสริมเหลก็ส าเร็จรูปผลติรัว้และเสาส าเร็จรูป 
โทรศพัท์ 0-2532-8124-32 โทรสาร 0-2532-8123  
4) บริษัท เกสรก่อสร้ำง จ ำกัด (บริษัทย่อย)  
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่  
โทรศพัท์ 0-2080-1739 
5) บริษัท พุทธชำด เอสเตท จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ 0-2080-1739 
6) บริษัท พนำลี เอสเตท จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ 0-2080-1739 
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7) บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซีส์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ ลงทนุในหุ้น 
โทรศพัท์ 0-2080-1739 
8) บริษัท พฤกษำ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
โทรศพัท์ 0-2080-1739 
9) บริษัท พฤกษำ โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสนบัสนนุแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (ROH)  
โทรศพัท์ 0-2080-1739 (อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี) 
10) บริษัท พฤกษำ อนิเดีย เฮำส์ซิ่ง จ ำกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)   
สถานที่ ตั ้งส านั ก งาน ให ญ่  Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,Dr. M.S. 
Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดยี 
11) บริษัท พฤกษำ อนิเดีย คอนสตรัคชั่น จ ำกดั (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     
สถานที่ ตั ง้ส านัก งาน ใหญ่  Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S. 
Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India  
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยูร่ะหวา่งจดทะเบียนปิดบริษัท) 
12) บริษัท พฤกษำ ลักโซร่ำ เฮ้ำส์ซิ่ง จ ำกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, 
Muland (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, Republic of India 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอินเดีย 
13) บริษัท พฤกษำ เวียดนำม จ ำกดั (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,  
Hai Phong, Vietnam 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในเวียดนาม 
14) บริษัท พฤกษำ-เอชดีซี เฮำส์ซิ่ง จ ำกดั (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมลัดีฟส์ 
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15) บริษัท เกสร ก่อสร้ำง จ ำกดั สำขำมัลดีฟส์ (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและตกแตง่ 
16) บริษัท โรงพยำบำลวิมุต โฮลดิง้ จ ำกัด 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0105560030421 
โทรศพัท์ 0-2080-1739 โทรสาร 0-2080-1700 
17) บริษัท โรงพยำบำลวิมุต อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0105560032106 
โทรศพัท์ 0-2080-1739 โทรสาร 0-2080-1700 
 

8.4 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ   
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  
ช่ือบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 93 อาคารส านกังานตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ 

ช่ือบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศพัท์ 1572    
 
ผู้สอบบัญชี  
นางสาววรรณา  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ / หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ / หรือ 
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5752  
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั  
ชัน้ 50-51อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2677-2000 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

                            
9.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,226,383,180 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

2,226,383,180 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 2,188,504,922 หุ้น  

 

9.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

9.2.1 รำยชื่อผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น (1)  
กำรถอืหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 กลุม่วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1,651,285,370 75.45 
 นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 1,314,009,986 60.04 
 นางทิพย์สดุา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางสาวชญัญา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางสาวมาลนิี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ 42,423,183 1.94 
 นายจีระเทพ พรมสวสัดิ ์ 13,000,000 0.59 
 นางสาวจนัทร์ธนา พรมสวสัดิ ์ 13,000,000 0.59 
 นายจ าลอง พรมสวสัดิ ์ 12,700,000 0.58 
 นายโสฬส วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 415,100 0.02 
 นายถาวร วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 294,500 0.01 
 นางสาวอญัชล ีวจิิตรพงศ์พนัธุ์ 286,601 0.01 
 นางพดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 156,000 0.01 
2 ส านกังานประกนัสงัคม 98,185,900 4.49 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 41,536,547 1.90 
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 21,091,635 0.96 
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,272,452 0.79 
6 บริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 12,966,000 0.59 

7 นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 12,950,000 0.59 

8 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 12,427,800 0.57 
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ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น (1)  
กำรถอืหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

9. 
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE 
EQ PORT 

8,620,200 0.39 

10. นายวนัจกัร กิจธนามงคลชยั 7,000,000 0.32 
 รวม 10 อนัดับแรก 1,883,335,904 86.06 
  จำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 2,188,504,922 100.00 

หมายเหต:ุ (1) โครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถกูจดักลุม่ตามความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เก่ียวกับลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะ
เป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 7/2552 แตอ่ยา่งใด 

 
ข้อจ ำกัดกำรถอืหุ้นของชำวต่ำงชำติ 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

 
9.2.2 ผู้ถอืรำยใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตำมเกณฑ์ Holding Company) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก ของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท วนัท่ี 7 มกราคม 2562 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  
กำรถอืหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 2,193,104,190 98.23 

2. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

19,496,100 0.87 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.14 
4. นายประยทุธ เอือ้วฒันา 3,060,000 0.14 
5. บริษัท โปรแวล ูจ ากดั 1,329,900 0.06 
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,063,290 0.05 

7. นางสภุาพร จนัทร์เสรีวิทยา 1,000,000 0.04 

8. นายสโุชติ ฉนัท์วิภว 875,900 0.04 
9. นายสมิทธิ เก่งอนนัต์สกลุ 585,400 0.03 
10. นางสาววิลาวณัย์ ธูปอินทร์ 500,000 0.02 
11. นางสาวอรณา อาสาสวุรรณ 500,000 0.02 
 รวม 11 อนัดับแรก 2,224,749,980 99.64 
  จำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 2,232,682,000 100.00 
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9.2.4 หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีหุ้นกู้ที่ยงัไมค่รบก าหนดไถถ่อนจ านวนรวม 5,500 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 1 ชดุ 

รายละเอียดมีดงันี ้

ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้ของ บริษัท 
พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

ครัง้ที่ 1/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้  ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ , นาย
ทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทนช าระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5,500,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5,500,000 หนว่ย 

อายหุุ้นกู้  3 ปี และ 5  ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้  31 พฤษภาคม 2561 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ชดุที่ 1: 31 พฤษภาคม 2564 

ชดุที่ 2: 31 พฤษภาคม 2566 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  ชดุที่ 1: 2.37% ตอ่ปี จ านวน 4,750,000,000 บาท 

  ชดุที่ 2: 2.84% ตอ่ปี จ านวน 750,000,000 บาท 

การช าระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้น

ตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไมไ่ด้ช าระ (ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อื่นๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  
โดย บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั  (TRIS) 

A  

เมื่อวนัท่ี 27  เมษายน  2561 

 
9.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น 
 

บริษัทฯ มีใบส าคญัแสดงสทิธิที่ให้กรรมการและผู้บริหารของกลุม่บริษัทฯ ทัง้หมด 2 รุ่น ได้แก่ PSH-WF จ านวน 
11,933,900 หนว่ย และ PSH-WG จ านวน 15,000,000 หนว่ย โดยใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้ 2 
รุ่น สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันท าการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 9. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น  หน้า 66 

พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้สุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
9.4 นโยบำยและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมต่ ่ากวา่ร้อย

ละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลประจ าปีและเงินทนุส ารองตา่งๆ ตาม
กฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลกั โดยในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ นอกจากจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทนุแล้ว ยงัขึน้อยู่กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุอีกด้วย โดยในปัจจบุนับริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย 2 บริษัท คือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั แต่เนื่องจากบริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั อยูใ่นช่วงลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและยงัไมม่ีรายได้ ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ จะขึน้อยูก่บันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) อีกทัง้ยงัขึน้อยู่
กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ความจ าเป็นและความ
เหมาะสม รวมถึงปัจจยัด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
เงนิปันผลที่บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) จ่ำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นมีดังนี ้

ส าหรับ 
ผลการด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิจาก  
งบการเงินรวม 
(ล้านบาท) 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ 
(ล้านบาท) 

อตัราก าไรสทุธิ
ตอ่หุ้น  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผลตอ่
หุ้น 

อตัราร้อยละ
ของการจ่ายเงิน
ปันผล (%) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2561 6,130.78 6,022.37 2.75 1.55 (1)(2) 56 22 พ.ค. 62 

2560(3)   5,574.13    5,456.42    2.50 2.09 84 23 พ.ค. 61 

หมายเหต:ุ  
1) การจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 จ านวน 1.55 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นที่จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562  

2) เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2561 มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอตัรา 0.55 บาทตอ่หุ้น 

3) ปี 2560 บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลพิเศษระหวา่งกาล อตัราหุ้นละ 0.80 บาทตอ่หุ้น และเงินปันผลอตัราหุ้นละ 1.29 บาทตอ่หุ้นของรอบปีผล
ประกอบการปี 2560 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่

ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของพฤกษาฯ ภายหลงัจากการหกัทุน
ส ารองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นี  ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ 
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ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้พฤกษาฯ จากก าไรสทุธิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น า
ปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบกนั ได้แก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทยอ่ย สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ย 
การขยายธุรกิจและปัจจยัที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 

 
นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของพฤกษาฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการของพฤกษาฯ ทีพ่ฤกษาฯ 

ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผล
ที่ได้รับไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ และพฤกษาฯ ไมม่ีหน้าที่หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว 
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10. โครงสร้างการจดัการ 

                            
10.1 โครงสร้างการจัดการ 

 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงั

ตอ่ไปนี ้
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ระดบัองค์การ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สายงานตรวจสอบภายใน
และก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

กลุม่ธุรกิจ 
โรงพยาบาลวิมตุ  

โฮลดิง้ 

กลุม่ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

สายงาน 
การเงินกลุม่ 

สายงานจดัซือ้ 
จดัจ้างและ 

ซพัพลายเชนกลุม่ 

สายงานการตลาด 
องกรค์กลุม่ 

สายงานเทคโนโลยี
กลุม่ 

สายงานทรัพยากร 
บคุคลกลุม่ 
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10.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ปัจจบุนัโครงสร้างการจดัการของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ มีดงันี ้

 
 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการด าเนินกิจการนัน้
กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตาม
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัที่ 28 ธันวาคม 2561) ซึ่งมีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มี
จ านวน 13 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ 
5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ 
8. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 
9. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการ 
10. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 
11.  นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์(1) กรรมการ 
12. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 
หมายเหต ุ:  (1) นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2561 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล ร าพรรณ์ ต าแหนง่เลขานกุารบริษัท 

 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 10. โครงสร้างการจดัการ  หน้า 70 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  หรือ นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต  หรือ 
นางรัตนา พรมสวสัดิ์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ หรือ นายปิยะ ประยงค์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 

การรวม หรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าที่หน้าบริหารกลุม่ อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารงานประจ าไว้อยา่งชดัเจน   
 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้น าและเป็นผู้ควบคมุการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

การประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 
แนะน า สอดสอ่งดแูลและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม 
การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถกูต้องโปร่งใส 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก าหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการห้าม
จ่ายสนิบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ 

2. ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น  ฯลฯ และเปิดเผยให้
รับทราบ ก าหนดให้ปฏิบตัิตาม และติดตามให้มีการปฏิบตัิ รวมทัง้ทบทวนให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 

3. พิจารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคมุดูแล (Monitoring and Supervision) 
การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ย 

5. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความถูกต้อง เพื่อ
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผา่นมาให้ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน และถกูต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

6. จดัให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ 
เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ 

7. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และ /หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทวา่ง

ลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

8. พิจารณาแต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 

9. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

10. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 
หรือบคุคลภายนอก พร้อมทัง้ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

11. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

12. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

13. พิจารณาแต่งตัง้และ/หรือ เห็นชอบการแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

14. พิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทยอ่ย 
โดยสอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยดงักลา่ว รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการดงักลา่ว 

15. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
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คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณา
และอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

16. พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน  
17. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท 
18. พิจารณาคดัเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา

ก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

19. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบญัชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง
การเงินที่น่าเช่ือถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และ
ติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ รวมทัง้ มีระบบจดัเก็บ
เอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

20. พิจารณาอนมุตัินโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูล
ให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอย่าง
เหมาะสม 

21. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการ
ดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

22. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และ/หรือประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ากบั
ควบคมุ และปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ย 

23. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

24. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี บคุคลผู้มีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
26. ก ากบัดแูลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคมุดแูลบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ

บริษัทยอ่ยอยา่งเคร่งครัด  
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27. ก าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับได้ในอตุสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน 

และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

28. สง่เสริมให้มีการสร้าง และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการด าเนินกิจการและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการของบริษัทฯ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง 
สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมี
หน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกนั
อยา่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี  
 
ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
สามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนมุตัิไว้ 

 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น มีจ านวนที่

เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจ านวนไมน้่อย
กว่า 5 คน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือความสมัพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้     

4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหนง่ 
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กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระต้องไมท่ าหน้าที่เป็นผู้บริหาร  เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ เป็นผู้ซึง่ไม่
มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ  และต้องมี
คณุสมบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดไว้ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. เป็นกรรมการท่ีไมม่ี หรือเคยมีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย  

4. เป็นกรรมการท่ีไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 
การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลอืทาง
การเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มี
ตวัตนสุทธิ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว ให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
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6. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี อ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย
กวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อ ย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ          
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั
เดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายช่ือ

ตอ่ไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์(1) กรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ (1) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน 

 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ ต าแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นวา่จ าเป็นและ
เหมาะสม 
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2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเพื่อให้มัน่ใจวา่มีความถกูต้องและเช่ือถือได้รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท า
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่ส าคญัที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

4. สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญัพร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุ
ภายในที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้จัดการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกบัหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
อยูด้่วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงัคน และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตรวจสอบภายในสว่นท่ีมีนยัส าคญั 

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่
มีตอ่ประเด็นการตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวข้องได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั 
8. สอบทานร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบ
ทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการก ากบัดูแล
กิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบ
งบการเงินประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

10. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และพิจารณารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการควบคมุ และกลไกการ
ก ากบัดแูลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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11.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

11.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
11.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
11.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
11.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
11.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
11.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
12. ปฏิบตัิการอื่นตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามที่คณะกรรมการ

บริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรรม

การตรวจสอบ 
15. ในการปฏิบตัิหน้าที่หากพบ หรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทจุริตหรือมี

สิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

16. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ 
อยา่งมีประสทิธิผล 
 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนด ว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  
โดยแตล่ะทา่นจะมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท 
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 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 

ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
2. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
3.  นายปิยะ  ประยงค์ กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
4. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
5.  นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ ได้แก่ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ต าแหนง่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
1. ก าหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ง รวมถงึโครงสร้างการบริหารความเสีย่งองค์การ 
2. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
3. ก าหนดแนวทางการประเมินความเสีย่งระดบัองค์การ และจดัให้มกีารรายงานการบริหารความเสีย่งอยา่ง

ตอ่เนื่อง 
4. ระบแุละรายงานความเสีย่งที่ส าคญั (ที่เกิดขึน้แล้วและคาดวา่จะเกิด) การเปลีย่นแปลง และแผนการจดัการ

ความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสีย่ง และผลการด าเนินงานเพื่อลดความ
เสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า ในกรณีที่มีเร่ืองที่ส าคญัซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

5. รับทราบถึงความเสีย่งที่ส าคญัๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายจดัการได้ตอบสนองตอ่ความเสีย่งอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
6. สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเสีย่งในภาพรวมขององค์การ 

และติดตามดแูลสอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่ง รวมถงึผลการจดัการความเสีย่งขององค์การ 
7. ผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์การ 
8. ผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร และสร้างความตระหนกัถงึความเสีย่งและการควบคมุทัว่

ทัง้องค์การอยา่งตอ่เนื่อง 
9. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ จะมกีารเชิญตวัแทนจากสายการปฏิบตัิงานแตล่ะ

องค์กรมาน าเสนอสิง่ที่ได้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสีย่ง 
10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือ

ตอ่ไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2.  นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3.  นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลกิลุ ต าแหนง่ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและการก ากบัการปฎิบตัิงาน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

2. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ
บริษัท นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่จะสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯในฐานะผู้น าที่สร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน 

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
นวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทัง้นี ้แนวปฏิบตัิดงักลา่วต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบั
ธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 

4. ติดตามและทบทวนระบบงานตา่งๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิทีด่ตีามที่ได้
ก าหนดไว้ 

5. ติดตามและสัง่การในกรณีที่การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไมป่ฏิบตัิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิที่วางไว้ 

6. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น ตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีสว่นได้
เสยี และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

7. สอดสอ่งดแูลการสบืสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฎิบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบั 
กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 

ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3.  ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5.   นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้แก่ นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ ต าแหนง่ รักษาการรอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุม่ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุม่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการ (ตอ่ไปจะเรียก
รวมกนัวา่ “ผู้บริหารระดบัสงู”) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่โปร่งใสและชดัเจน 

2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

3. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่ เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้น าพาบริษัทฯ 
ให้ด าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว   

5. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีเหมาะสม 

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดโดย
ค านงึถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นส าคญั 

7. จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
ทบทวนแผนดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ 
สามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

8. ก ากับดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้ บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เนื่อง 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตัิจดัตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึง่มีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง เพื่อควบคมุดแูลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ 
ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการบริหาร 
3. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการบริหาร 
4.  นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 
5. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ    กรรมการบริหาร 
7.  นายพรเทพ ศภุธราธาร    กรรมการบริหาร 
8.  นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุน่    กรรมการบริหาร 
9.  นายธีรเดช เกิดส าอางค์    กรรมการบริหาร และ เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ ต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจ

พฤกษาเรียลเอสเตท-ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ

ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อการเปิดบญัชี 
กู้ยืม จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรม
ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เร่ืองการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อ านวยการ หรือกรรมการผู้จัดการของ
บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 
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5. ก ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือ แก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

6. พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนดยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน 
 

การสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหารโดยเลอืกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 

บคุคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอทุิศเวลาให้กบั
บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 
10.2.7 คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 

2535 และตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มี  จ านวน 6 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
2.  นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่  
3.  นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่  
4.  นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้จดัจ้าง และซพัพลายเชนกลุม่  
5.  นายณฐัพร วุน่กลิน่หอม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุม่ 
6.  นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุม่ 
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หมายเหต ุ:  ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการลงมา ผู้
ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่กับผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในระดบับริหารในสายงาน
บญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเทา่ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม    
1. รับผิดชอบดแูลเร่ืองการด าเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบัญชี การเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อ

สงสยัวา่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
3. จดัโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อาจจะก าหนดให้ ทัง้นี ้โดยครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนกังาน
ของบริษัทฯ ที่ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญา
จ้างแรงงาน 

4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ หรือการด าเนินงานตา่งๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเช่ือใดๆ 
จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอ านาจอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ  กับคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
ของบริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
เร่ืองดงักล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบใน
เร่ืองนัน้ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 

8. มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึง่อย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถยกเลิก 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 
 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
สามารถอนมุตัิรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน 
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10.2.8 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ นายไพศาล ร าพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2559 โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
1. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) 
2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิ

ตามมติและนโยบาย 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นที่

เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการและติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ 

6. ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารส าคญัอื่นๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจ าปีของบริษัท รวมถึงหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจด
ทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการเข้ารับต าแหนง่ของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2560 และ ปี 2561 
 

ช่ือ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง
ระดับองค์การ 

 
คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล 

 
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ

บริหาร 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 10/11 11/11 - - - - - - 9/11 12/12 - - 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 9/11 10/11 - - - - - - 10/11 11/12 11/11 8/9 
3. นายปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ 11/11 10/11 12/12 12/12 - - - - - - - - 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 10/11 11/11 12/12 12/12 - - 7/7 8/8 - - - - 

5. นายวีระชยั งามดีวไิลศกัดิ์ 11/11 11/11 12/12 12/12 9/9 12/12 - - 10/11 12/12 - - 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 11/11 10/11 - - - - 7/7 8/8 11/11 10/12 - - 

7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  10/11 11/11 12/12 12/12 9/9 12/12 - - - - - - 
8. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 11/11 9/9 - - - - - - - - - - 
9. นายวเิชียร เมฆตระการ 11/11 11/11 - - - - - - 11/11 12/12 11/11 9/9 

10. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 11/11 10/11 - - - - 7/7 7/8 - - - - 
11. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์(1) 6/8 - - - - - - - - - 11/11 2/4 
12. นายปิยะ ประยงค์  10/11 10/11 - - 9/9 10/12 - - - - 11/11 9/9 

13. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 11/11 8/8 - - 9/9 10/12 - - - - 10/11 8/9 
14. นางสาวไตรทพิย์ ศิวะกฤษณ์กุล - - - - 9/9 4/4 - - - - 11/11 2/2 
15. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ - - - - - - - - - - 11/11 4/4 

16. นายพรเทพ ศภุธราธาร - - - - - - - - - - 11/11 3/4 
17. นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุ่น - - - - - - - - - - 11/11 4/4 
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หมายเหต:ุ  (1)  นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2561  

 
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้คณะและกรรมการรายบุคคล ปี 2561 
ภาพรวมการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ คิดเป็นร้อยละ 97.6 
       - คณะกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 93.9 
       - คณะกรรมการตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 100.0 
       - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ คิดเป็นร้อยละ 100.0 
       - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คิดเป็นร้อยละ 100.0 
       - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 92.7 
       - คณะกรรมการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 99.0 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล   กรรมการทกุคน เข้าร่วมประชมุไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 75.0 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) และมีความคาดหวงัที่จะเป็นบริษัทชัน้น าของประเทศไทยที่มีธุรกิจ และบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
รูปแบบการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้ยังมุ่งมั่น
ช่วยเหลือ และเติมเต็มความฝันของลกูค้า ด้วยการสง่มอบความสขุ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ทนัสมยัเพื่อสมาชิกทุก
คนในครอบครัว 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และการประชุมของกรรมการ ที่
ไม่เป็นผู้บริหาร คือ การประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย
จ านวน 1 ครัง้ เพื่อติดตามการด าเนินงานและอภิปรายปัญหาส าคัญตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ   
การวางแผนรับมือกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ การ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการด าเนินงานซึ่งมีสาระส าคญั คือ การเปิด
โครงการที่พักอาศัยของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจ านวน  55 
โครงการ แบง่เป็นทาวน์เฮ้าส์ 35 โครงการ บ้านเดี่ยว 9 โครงการ และคอนโดมิเนียม 11 โครงการ   

 นอกจากนัน้แล้วบริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดสี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ รวมตลอดจนนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงักลา่ว
ด้วย 
  จากการที่บริษัทฯ เห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสงัคม สิ่งแวดล้อม และสามารถน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
และการให้ความส าคญักับการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตัิตามอย่างต่อเนื่อง จึงสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัต่างๆ 
อาทิเช่น 

รางวลัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
1. รางวลั BCI Top 10 Developer Awards 2018 ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 ติดตอ่กนั 

- โครงการแชปเตอร์วนั บางโพ   
- โครงการพลมั คอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่   

2. รางวลัฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนรัุกษ์พลงังานระดบั “ดีมาก” จากกระทรวงพลงังาน                      
- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง 

3. ใบประกาศนียบตัรผา่นมาตรฐานโครงการ Property Export Awards Thailand  2018  (PEAT 2018)                    
สาขาคอนโดมิเนียมแบบสงูประเภทคุ้มคา่ยอดเยี่ยม                                                                                       
- โครงการพลมั คอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ 

4. ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(MASCI) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทัว่โลกให้ความส าคญั เพื่อความเป็นเลิศ
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ทางด้านคณุภาพ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO 9001 
Version 2015 

5. ใบรับรองมาตรฐานระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั BS OHSAS 18001 (ส าหรับการก่อสร้าง
แนวสูง) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
อนัตรายของพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้อง และได้ผ่านการรับรองตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจบุนั ซึ่งเป็นมาตรฐาน BS 
OHSAS 18001 Version 2007  

6. รางวลั  Property Guru Thailand Property Awards 2018                                                                                        
- โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ สาทร รับรางวลัประเภท Best Luxury Condo Development                                                  
- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา - ห้วยขวาง รับรางวลั Best Affordable Condo Development                  

7. รางวลัการันตคีณุภาพระดบันานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018-2019                                              
- โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพทัธ์ ได้รับรางวลั Residential High -Rise Development Thailand     
ได้รับคะแนนสงูสดุ และได้รับการคดัเลอืก ให้เป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าไปแขง่ขนัตอ่ในเวทีระดบัโลก ใน
งาน International Property Awards 2018 – 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ                                               
- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา - ห้วยขวาง ได้รับรางวลั Development Marketing Thailand                               
และ Best Development Marketing   

8. รางวลัการันตคีณุภาพจากเวทีระดบัโลกในงาน International Property Awards 2018 - 2019                               
ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
- โครงการ “แชปเตอร์วนั อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” โดยเป็น Regional Winner ในรางวลั Best Development 

Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คณุภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมภายในและภายนอก  
พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกของโครงการ 

9. รางวลั Thailand Tatler สาขา Best Residential Award จากนติยสาร Thailand Tatler                                                  
- เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ โดยพฤกษาเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย                       
ที่ได้รับรางวลันี ้     

10. รางวลั MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award หมวดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และวสัดกุ่อสร้าง                                
(Real Estate) จากสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย จากสดุยอดแคมเปญการตลาด “พฤกษา ใสใ่จ...เพื่อ
ทัง้ชีวติ” ที่มีจดุเร่ิมต้นมาจาก Brand Purpose ที่ถา่ยทอดลงไปลกึถึงวฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
ในการใสใ่จสง่มอบบ้านท่ีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า   

11. รางวลั DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes ซึง่เป็นมาตรฐาน
สงูสดุของสถาบนั จากสถาบนัท่ีดแูลเร่ืองการประเมินอาคารเขยีวของประเทศเยอรมนี German 
Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)           
โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวลันี ้จากการน าเทคโนโลยีและกระบวนการ
ก่อสร้างที่ชว่ยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และน าพลงังานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา 
พลสั เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พฒันาการ  

 รางวลัด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ความยัง่ยืน และความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม 
1. ผลประเมินโครงการประเมินคณุภาพการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Annual General Meeting 

หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องกันตัง้แต่ปี 2560 – 2561 จาก 
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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  (ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับ
คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ออก
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

2. ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) คือ 
ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องกันตัง้แต่ปี 2560 - 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 (ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผล
คะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์
ออกจาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

3. รางวัล SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปี 2018 ได้เลื่อนระดับขึน้จากประเภท 
Rising Star เป็นประเภท Outstanding จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5. รางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท  Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 จาก CSR Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสถาบนั
ไทยพฒัน์ 

6. รับรางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ าปี 2561 จากคณะกรรมการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่และสง่เสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 

7. รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจ าปี 2561 (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 จาก สถาบนัไทยพฒัน์ 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคน เพื่อก้าวสูจ่ดุหมายส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง พร้อมทัง้ยงัคงมุง่มัน่สร้างผล
ประกอบการท่ีดีในระยะยาวให้เป็นท่ียอมรับส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย อาทิเช่น ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้พนักงาน และขอให้ค ามั่นว่ า   
บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่วางไว้ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส มีจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ  
สบืไป  
 
 
 
 

 
        (ดร. พิสฐิ ลีอ้าธรรม) 

        ประธานคณะกรรมการบริษัท 
                  18 มกราคม 2562 

 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 10. โครงสร้างการจดัการ  หน้า 90 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 โดยประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ 

 

1.  ธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เช่น ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายที่
บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 98.23 คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

2.  ธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่อง (Recurring Income)  
 

คณะกรรมการบริหารมุง่มัน่ท่ีจะควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเปา้หมาย
การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยยดึหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายเป็นส าคญั ดงันี  ้

(1) มุ่งสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเติบโตอย่างยั่งยืน  (Sustain Pruksa #1 
Leadership in Real Estate) 

(2) สร้างความเช่ือมัน่ในแบรนด์พฤกษาในฐานะผู้น ามาตรฐานของอตุสาหกรรม  (Establish Pruksa as Trust 
Mark) 

(3) การขยายธุรกิจให้เติบโตผา่นช่องทางใหม ่หรือ กลุม่ธุรกิจใหมท่ีม่ศีกัยภาพ (Explore New Growth Engine) 
(4) มุง่พฒันาประสทิธิภาพและเพิ่มความสามารถในการท าก าไร (Improve Efficiency & Profitability) 
(5) พฒันาการใช้เทคโนโลยีในทกุกระบวนการท างานของพฤกษา (Digitizing Pruksa) 
(6) วางรากฐานขององค์กรให้พร้อมส าหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทัง้ในด้านของ โครงสร้างองค์กร และ 

วฒันธรรมองค์กร (Future Proof Organization & One Pruksa Culture) 
 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 ครัง้ และรายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบทุกไตรมาส โดยได้มีการด าเนินงานที่ส าคญั อาทิ บริหารการด าเนินงานได้ผลก าไรของบริษัท 6,022 ล้านบาท 
เติบโตขึน้ 10.37% จากปีที่ผ่านมา จ านวนการแจ้งซ่อมบ้านจากลกูค้าลดลง 9.89% Stock คงค้างที่อายเุกินกว่า 6 เดือน 
ลดลง 44% โดยลดลงในทกุกลุม่สนิค้าและ ด าเนินการ Rebranding Pruksa ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 

 

ท้ายที่สุดนี ้คณะกรรมการบริหารเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะบริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินงานของ  
บริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และสอดคล้องกบักฎหมาย รวมทัง้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อความมัน่คงและยัง่ยืนของบริษัทฯ สบืไป   
        
        
     
 

   (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

                  26 ธนัวาคม 2561 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธาน
กรรมการ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนสุรณ์  แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ 
และนายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น เป็นเลขานกุาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านจาก 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานกรรมการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 ในการคดัเลอืกและเสนอรายช่ือบคุคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถอุทิศเวลาได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้การสรรหากรรมการบริษั ทยังค านึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัิ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาด รวมถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นสว่นประกอบในการสรรหากรรมการใหม ่
โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 13 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน  โดยมีข้อมูล
ประวตัิของแตล่ะทา่นปรากฏในรายงานประจ าปีฉบบันีภ้ายใต้หวัข้อประวตัิกรรมการและผู้บริหาร 
 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกนั เพื่อท่ีจะรักษาบคุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยูคู่ก่บั
บริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฎิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายตามกลยทุธที่บริษัทฯ ก าหนดโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสและเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีฉบับนี ้
ภายใต้หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีการประชมุรวม 11 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสรรหาบุคคลผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และท าหน้าที่พิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ            
  2. การปรับปรุงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดตวัชีว้ดัในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู 
           3. การก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งงานหลกัในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียด
ขัน้ตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลกัษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การ
มอบหมายกรรมการและหรือผู้ที่มีความสามารถเป็นท่ียอมรับเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารท่ีมี
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ผลงานและศกัยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มีผู้สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยัง่ยืนในการด าเนินกิจการของ
บริษัทในอนาคตตอ่ไป  
 
 
 
 
 
 

(นายวีระชยั งามดวีิไลศกัดิ)์ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 

 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี  
ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล เป็นประธานกรรมการ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ และนางรัตนา พรมสวสัดิ์ เป็นกรรมการ 
 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจดัให้มีการประชุม 7 ครัง้ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนงานการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  

1. ด้านสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
• บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวตา่งชาตลิว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.psh.co.th ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้ตอบในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 17 กันยายน 
2561 

บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (นวนคร) และโครงการของบริษัทฯ จ านวน 2 ครัง้ ใน
วนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการ
ด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และเยี่ยมชมส านกังานใหญ่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
และโรงงานของบริษัทฯ 

2. ด้านนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและและคู่มือจรรยาบรรณ 
• ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เป็นครัง้ที่ 1 รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและมาตรการตอ่ต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่และและคูม่อืจรรยาบรรณ เป็นครัง้ที่ 2 
3. ด้านการอบรม กิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

• อบรมให้ความรู้เร่ืองการก ากบัดแูลกิจการแก่พนกังานใหม ่ 
• จดัอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนกังานปัจจบุนั  
• งาน CG DAY 2018 ภายใต้ช่ืองาน “ชาวพฤกษา…ใส่ใจคณุธรรม ท าความดี” โดยสง่เสริมให้ผู้บริหารและ

พนกังานขององค์กรร่วมกนัท าความดี ทัง้ในการท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตามหลกัธรรมาภิบาล  
• อบรมพนกังานโครงการ (Site Visit) เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของ ธรรมาภิบาล และการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้แก่พนกังานได้อยา่งทัว่ถึง  
• การจดัเสวนาการก ากับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ให้กบัเจ้าหน้าที่โครงการ   
• จดัอบรมหลกัสตูร การบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี เพื่อให้พนกังานประจ าโครงการและผู้ เก่ียวข้อง

ได้รับความรู้ในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยีและปฏิบตัิได้ถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนด  
• จดัอบรมหลกัสตูรกลยทุธ์การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องน าความรู้และเทคนิคใน

การสอบสวนเพื่อให้การสอบสวนได้เกิดประสทิธิภาพอยา่งสงูสดุ เป็นต้น 
• จดักิจกรรมให้ผู้บริหารพนกังานดงูานท่ีพิพิธภณัฑ์ต้านโกง (Anti – Corruption Museum)  
• ผู้บริหารและพนกังาน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “จรรยาบรรณ รากฐานธุรกิจไทย

ยัง่ยืน” ในงาน ประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดเีดน่ หอการค้าไทย ประจ าปี 2561  
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• ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจ าปี 2561 
• บริษัทฯ ร่วมกับ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้จัดท าและส่งมอบ        

วีดิทศัน์แนะน าพิพิธภณัฑ์ฯ (รูปแบบใหม่) เนื่องในโอกาสที่พิพิธภณัฑ์ต้านโกง ( Anti – Corruption Museum )
ก่อตัง้ครบรอบ 3 ปี   

• ประชาสมัพนัธ์จริยธรรม การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรณีศกึษา การแจ้งเบาะแส การตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนประชาสมัพนัธ์กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง ในช่องทางประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ ของ
บริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นต้น 

4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
• สนบัสนนุให้คูค้่าของบริษัทฯ สมคัรเข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ 

CAC ให้เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวร่วมตอ่ต้านการให้และรับสนิบน
ในภาคเอกชน เพือ่เป็นการเชิญชวนคูค้่าของบริษัทฯ ร่วมกนัประกาศ เจนตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริต 
คอร์รัปชัน่ 

• การสื่อสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่าทางบริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวญั 
ของก านัล และงบสนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่แ ละ
เทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส และ
ปลอดจากการทจุริตหรือการให้สนิบนแก่ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน คูค้่า Supplier ลกูค้า หนว่ยงาน
ราชการและหน่วยงานภายนอก อันเป็นไปตามข้อกฎหมาย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

• เน้นย า้นโยบายงดการรับของขวญัในชว่งเทศกาลและในโอกาสอืน่ใด (No Gift Policy) 
 ผลจากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในจริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
มาโดยตลอด ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ 

• รางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ ประจ าปี 2561  
• การประเมิน CGR ประจ าปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.)ไทย อยูใ่นระดบั “ดีมาก”  

ส าหรับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัมาตลอด มุง่สร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืน
ให้แก่บริษัทฯ ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้รับ 3 รางวลัจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่  

• รางวลั SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท 
• รางวลั Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยัง่ยืน" ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3  
• รางวลั Sustainability Report Awards 2018 ประเภท Recognition ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 
•    ได้รับคดัเลอืกให้เข้าอยูใ่น Universe ของกลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 ประจ าปี 2561 จากการด าเนินงาน
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงถึง
การยอมรับเร่ืองการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นของบริษัทฯ 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ได้
อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals) ควบคูไ่ปกบัการสร้าง “คณุคา่ร่วมกบัสงัคม” อยา่งตอ่เนื่อง   
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 แผนการด าเนินการในปี 2562 ที่ส าคญัเพื่อให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องมีดงัตอ่ไปนี  ้
 
 นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยงัจะคงด าเนินกิจกรรมพืน้ฐานด้านการก ากบัดแูลกิจการ อาทิ อบรม
ให้ความรู้เร่ืองการก ากบัดแูลกิจการแก่พนกังานใหม่และจดัอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหาร
และพนกังานปัจจุบนั รวมถึงการเข้าไปอบรมพนกังานโครงการ (Site Visit) เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของ 
ธรรมาภิบาล และการทจุริตคอร์รัปชั่น ให้แก่พนกังานได้อย่างทัว่ถึง รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนกังานเปิดเผย
ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์นโยบายงดรับของขวญั รวมถึงการจดักิจกรรม CG Day เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่านมั่นใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ทางบริษัทฯ มีแผนท ากิจกรรมทัง้
ภายในบริษัทฯและกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการ ปปช . เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมและตระหนกัถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสตัย์สจุริตตอ่ไป 
 
 
 

 
 

      (ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล) 
        ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

                      4 มกราคม 2562 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่งตอ่การบรรลเุปา้หมาย
ขององค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์การเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทัง้หมด 5 ท่านเป็น
กรรมการที่เป็นผู้ บริหารจ านวน 3 ท่านและกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยใน
ขณะเดียวกนั โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทุกๆ 2 เดือน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขต อ านาจ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอยา่งตอ่เนื่อง   

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การจัดให้มีการประชุมทัง้สิน้ 9 ครัง้ และรายงานการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส โดยสรุปการด าเนินงานที่ส าคญัของการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ ดงันี ้

 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ ยงระดับ
องค์การ  
 

1. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและแนวทางการก าหนดดัชนีชีว้ดัความเสี่ยง  พร้อมมาตรการ
จดัการความเสีย่งประจ าปี 2562 เพื่อน าไปใช้ในการติดตามสถานะความเสีย่งที่ผา่นการประเมนิโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสงูและติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ตอ่ไป 

2. พิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยเกณฑ์การประเมิน
ความเสีย่งครอบคลมุทัง้ในมติิของโอกาสเกิดและผลกระทบใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการ
สง่มอบผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า ด้านช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์ ด้านกฎหมายและข้อก าหนด ด้านพนกังาน ด้าน
การด าเนินงาน และด้านความปลอดภัย โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินระดบัความเสี่ยงเพื่อการ
จดัล าดบัความส าคญัความเสีย่งที่เกิดขึน้และเพื่อให้การบริหารจดัการความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯ เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

3. พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสีย่งเร่ืองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
โดยตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการรักษาความสามารถในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การได้สนบัสนนุให้มีการจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจทัง้ในระดบัองค์การและระดบัหน่วยธุรกิจ พร้อมก าหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็น
ประจ าทกุปี รวมถึงสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบเพื่อเตรียมการขอรับรองระบบ ISO 22301 มาตรฐาน
การบริหารจดัการความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 
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• สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์การ 
ให้ความเห็นตอ่ความเหมาะสมของแผนบริหารความเสีย่งและตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่ส าคญั  (KRI : Key Risk 
Indicator) ที่จะส่งสญัญาณให้บริษัทรับทราบลว่งหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เพื่อปรับแผนการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตวัอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน 
ความเสีย่งเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง โดยจดัให้มีการประเมินความเสีย่งและการควบคมุด้วยตนเอง  (Risk and 
Control Self Assessment : RCSA) ตลอดจนให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภัยในงานก่อสร้างโดย
สง่เสริมให้มีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) เร่ืองความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้ นให้เกิดจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัย (Safety Mindset) ในองค์กร แก่
พนกังานของกลุม่บริษัทฯ และคู่ค้าทกุราย ทัง้นี ้ยงัรวมถึงการพิจารณาความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมพ่ร้อมให้ค า
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ยกตวัอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน(ผังสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จากสถานการณ์การขยายตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ไปยงักลุม่ลกูค้าจีน ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่น าไปใช้สนบัสนนุการก าหนด
กลยทุธ์ระยะยาวขององค์การ 
 

• รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดบัองค์การ ได้รับการบรรจเุป็นวาระประจ าของการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทกุไตรมาสๆ ละ 1 ครัง้
รวมทัง้สิน้  4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลและ
บริหารความเสี่ยงในระดบัที่เหมาะสม พร้อมสนบัสนนุให้บริษัทในเครือมีการพฒันาระบบบริหารจดัการความเสี่ยงที่เป็น
มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป   

 
 
 
 
 
 

     (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ)  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 

28 ธนัวาคม 2561 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 
 1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2561 ให้ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึง
ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการ
บริหารเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 (โบนสั) ในอตัรา
ระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 
Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้ โดยกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร (Non-Executive 
Directors) ที่จะมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจะต้องไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย ส าหรับกรรมการทา่นอื่นจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารมีดงันี ้

 

ชื่อ / ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน โบนัส(1) ค่าตอบแทน โบนัส(2) 
1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 

4,160,000 2,013,655 4,320,000 2,628,443 
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการอิสระ 6,173,655 6,948,443 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

3,260,000 986,437 3,480,000 1,371,879 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 4,246,437 4,851,879 
3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

2,680,000 586,437 2,720,000 1,109,629 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการบรรษัทภิบาล 3,266,437 3,829,629 
4. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์    

2,640,000 646,437 2,640,000 1,069,629 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3,286,437 3,709,629 
5. นายวิเชียร เมฆตระการ 

2,720,000 966,437 2,760,000 1,509,629 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 3,686,437 4,269,629 
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ชื่อ / ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน โบนัส(1) ค่าตอบแทน โบนัส(2) 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 

2,590,000 826,437 2,600,000 1,229,629 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรรษัทภิ
บาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 3,416,437 3,829,629 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

2,850,000 686,437 3,000,000 1,149,629 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 3,536,437 4,149,629 
8. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 

1,800,000 566,437 1,569,643 894,377 
กรรมการอิสระ 

2,366,437 2,464,020 

รวม 
22,700,000 7,278,711 23,089,643 10,962,843 

29,978,711 34,052,486 

หมายเหต ุ: (1) บริษัทฯ จ่ายโบนัสส าหรับกรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือนกันยายนผลงานคร่ึงปีหลังจะจ่ายใน
เดือนเมษายนในปีถดัไป ยอดที่รายงานในปีนีจ้งึยงัไมร่วมโบนสัคร่ึงปีหลงัของปี 2561 

  (2) โบนสัส าหรับกรรมการของผลงานคร่ึงปีแรกและผลงานคร่ึงปีหลงั 

 
2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน / คา่แรง 6 52,043,106 2 6,800,000 

โบนสั(1) 6 13,786,423 2 2,649,886 

เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 6 3,112,655 2 - 

เงินได้อื่นๆ 6 6,397,513 2 2,000 
รวม 6 75,339,697 2 9,451,886 
หมายเหตุ  : (1) บริษัทฯ จา่ยโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจา่ยเดือนกรกฎาคม สว่นผลงานคร่ึงปีหลงัจะจา่ย

เดือนมกราคม ในปีถดัไป ยอดที่รายงานในปีได้รวมรายรับในเดือนมกราคมของปีถดัไปแล้ว 

 
3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) 
คา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2556 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
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และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 6 (PSH-WF) จ านวน 11,933,900 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และในปี 2558 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 7 (PSH-WG) จ านวน 
15,000,000 หนว่ย โดยมีอตัราการใช้สทิธิที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น โดยใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ทัง้ 2 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายนของแตล่ะปี เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้
สทิธิได้ภายในวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ บริษัทฯ ได้น ามาจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร 2 ทา่น (ผู้บริหารในท่ีนี ้
หมายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารใหญ่สีร่ายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการใหญ่ลงมา รวมถึง
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า) ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นจ านวนรวม 306,515 หน่วย  (PSH-WF จ านวน 39,515 หน่วย, PSH-WG จ านวน 267,000 หน่วย) และในปี 
2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงัตอ่ไปนี ้

 

ชื่อ 
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรร

(หน่วย) 
ใบส าคัญที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

ในปี 2561 (หน่วย) 

PSH-WF PSH-WG PSH-WF PSH-WG 
1. นาย ทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์  -     -     -     -    
2. นาง สพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์  -     -     -     -    
3. น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  -     -     -     -    
4. นาย พรเทพ ศภุธราธาร  39,515   201,600   39,515   -    
5. นาย อดุมศกัดิ์ แย้มนุน่  -     65,400   -     -    
6. นาย ณฐัพร วุน่กลิน่หอม  -     -     -     -    

รวม  39,515   267,000   39,515   -    
 
10.4 บุคลากร 

 
   1) จ านวนพนักงาน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนกังานเพียง 2 คน ด าเนินงานในสว่นตรวจสอบภายในและเลขานกุารบริษัท 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2561 2560 
จ านวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 2 2 

      หมายเหตุ  : บริษัทฯ ใช้บคุลากรหลกัจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
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3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไมม่ี- 

 
4) ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

 
เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บุคลากรหลกัจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) จึงไม่มีค่าตอบแทนของ

พนกังานแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพในปี 2559 ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจ านวนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนกังานเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ (โดยค านวณตาม
อายงุานของพนกังานแตล่ะราย) ซึ่งพนกังานสามารถเลอืกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุได้ในอตัราเร่ิมต้น ร้อยละ 5 สงูสดุแต่
ไมเ่กินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนกังาน  

 

อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัทฯ 
น้อยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 5% 
ตัง้แต ่1 ปีแตไ่มถ่ึง 3 ปี ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15 6% 
ตัง้แต ่3 ปีแตไ่มถ่ึง 5 ปี ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15 7% 
ตัง้แต ่5 ปีแตไ่มถ่ึง 7 ปี ร้อยละ 8, 10, 12, 15 8% 
ตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป ร้อยละ  10, 12, 15 10% 

 
5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคดัเลือกบคุลากร และจะด าเนินการมีการฝึกอบรมภายในและสง่บุคลากร

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานมี
คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัย์สจุริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของบริษัทฯ ไว้เป็นความลบั 
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11. การก ากับดูแลกิจการ 

                            
11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 

  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวนัที่ 16 
มีนาคม 2559 และน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้นของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต  
 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (“CG Code”) ที่
ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยเลง็เห็นวา่ การด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมลูคา่ระยะยาวให้กบัผู้
ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย และสนบัสนนุ สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 
ให้เจริญเติบโต และน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดการด้านความยัง่ยืนขององค์กรที่
ชดัเจน ดงันี ้ 

1.คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ กฎ
บตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสนบัสนนุจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงก าหนดเป็นนโยบายโดยจดัให้มีการ
ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ระยะสัน้และระยะยาวของ
บริษัทฯ  

2. จดัให้มีการอบรมเร่ือง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพฤกษา (Ethic) และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ พนกังานที่ปฏิบตัิงานเดิม และพนักงานเข้าใหม่ตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าท างาน  ซึ่งพนกังานทุกคน
จะต้องผา่นการอบรมและผา่นการทดสอบในหลกัสตูรดงักลา่ว พร้อมลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
โดยถือเสมือนเป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ” ซึง่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ค านงึถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

3. สื่อสารให้พนกังานรับทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Employee Communication (“EC News”) Line ของพนักงาน  Digital 
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Signage รวมถึงการรวบรวมข้อมลู ความรู้ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องของหนว่ยงาน CG ผา่นทาง Google Site ที่หนว่ยงาน
จดัท าขึน้ โดยพนกังานสามารถเข้าถึงข้อมลูโดยผา่นทาง Link QR Code และขา่วประชาสมัพนัธ์ 

4. สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทจุริต และการลงโทษ ให้แก่ พนกังาน ผู้บริหาร เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทัง้
การปอ้งกนัและปอ้งปรามมิให้พนกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

5. จดัให้มีการทดสอบหลกัสตูร CG เพื่อสร้างความตระหนกัรู้เร่ือง จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร 
และพนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ดูงานที่พิพิธภณัฑ์ต้านโกง (Anti-Corruption Museum) เมื่อวนัที่ 29 
มิถนุายน 2561   

7. จดักิจกรรมให้พนกังานเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “จรรยาบรรณ รากฐานธุรกิจไทยยัง่ยืน” ในงาน  
 ประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ หอการค้าไทย ประจ าปี 2561 “ธุรกิจไทย เทห์่ได้ ด้วยจรรยาบรรณ” 
 8. จดักิจกรรมให้พนกังานเข้าร่วมงาน วนัตอ่ต้านคอร์รัปชนัสากล ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 9. จัดเสวนาการก ากับดูแลโครงการและถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง  ให้กับ
เจ้าหน้าที่โครงการ โดยมีการบรรยายความรู้ และเสวนาในหลายหัวข้อ อาทิเช่น จรรยาบรรณกับการท างาน Lessons 
learnt from Complaints & Investigation : ถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนฯ ความรู้การก ากับดูแลการ
ก่อสร้างตามแบบขออนุญาต การสรุปและบนัทึกผลระบบบ าบดัน า้เสีย การติดตัง้ป้ายโฆษณา ขอบเขตและหน้าที่การ
ท างานเพื่อปอ้งกนัและควบคมุความเสีย่ง (Three Line of Defense)  
 10. จดัอบรมหลกัสตูร การบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี เพื่อให้พนกังานประจ าโครงการและผู้ เก่ียวข้องได้รับ
ความรู้ในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยีและปฏิบตัิได้ถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 11. จัดอบรมหลกัสตูรกลยุทธ์การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องน าความรู้และเทคนิคในการ
สอบสวนเพื่อให้การสอบสวนได้เกิดประสทิธิภาพอยา่งสงูสดุ  
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12. จดังาน Pruksa CG Day พร้อมการประกวดผลงาน “ชาวพฤกษา..ใส่ใจคุณธรรม ท าความดี” เมื่อวนัที่ 29 
และ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใส่ใจคณุธรรม และหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน โดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทัง้จากส านกังานใหญ่ พนกังานประจ าโรงงานพฤกษาพรี
คาสท์ และพนกังานประจ าโครงการตา่งๆ 

13. จัดกิจกรรม Site Visit ให้ความรู้ในโครงการที่ก าลงัก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ตัง้แต่ระดับ 
Foreman Site Engineer รวมทัง้พนกังานธุรการให้รับทราบและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล ระเบียบข้อบงัคบั
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารโครงการ 
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14. จดักิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” (นวนคร) และโครงการ พลมั คอนโด แจ้งวฒันะ 
เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 และโครงการ บ้านเดี่ยวภสัสร สรงประภา เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงกระบวนการขัน้ตอนการผลิต   
แผ่นพรีคาสท์ และการน าแผ่นพรีคาสท์ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจในกระบวนการผลิตและ
คณุภาพของบ้านพฤกษา 

 
15. ร่วมลงนามบนัทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือในการผลิต และพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศกึษา” กบั

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมกันจัดหลกัสตูรการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีแก่นักเรียน นกัศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และความต้องการบคุคลากรของอตุสาหกรรมก่อสร้างในยคุ 4.0 พร้อมให้นกัเรียน นกัศึกษาได้เรียนรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานของบริษัทฯ 
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16. ประชาสมัพนัธ์นโยบาย No Gift Policy โดยท าเป็นจดหมายถึงผู้ประกอบการ คูค้่า นายหน้า สถาบนัการเงิน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงจดัตัง้ X-Stand บริเวณทางเข้าอาคารและประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง Digital Signage  
และช่องทางอื่นๆ อยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่ปลายเดือนธนัวาคม 2561 ถึงกลางเดือนมกราคม 2562 

 

 
  
17. บริษัทฯ จดัให้มีการก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจ าปี ไว้ล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้  และกรรมการบริษัททัง้คณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 
ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัในรอบปีที่ผ่านมา และกรรมการแต่ละคนมีสดัสว่นของการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 

        
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ผลกัดนัให้เกิดการจัดการความยัง่ยืนขององค์กร รวมทัง้ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทฯ เห็นถึงความส าคญัดงักล่าว และได้ให้โอวาทแก่พนกังานในงาน Pruksa CG Day โดยเน้นในเร่ือง ความส าคญั
ของ “คณุธรรม” ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่การมีหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 
Corporate Governance) จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้มีผลก าไรเติบโตอย่างยัง่ยืน มีความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการธุรกิจ ค านงึถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบควบคมุภายใน/ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงที่มี
ประสทิธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ซึง่ถือเป็นหวัใจในการบรรลเุปา้หมายพืน้ฐานท่ีส าคญัยิ่ง 
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 จากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ความยั่งยืน ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม รวมทัง้รางวลัด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมากโดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
 

รางวัลด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
1.  ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Annual General Meeting 

หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องกันตัง้แต่ปี 2560 – 2561) จาก 
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับคะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

2. ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ 

ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องกันตัง้แต่ปี 2560 - 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนน
ประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

3.   รางวัล SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปี 2561 ได้เลื่อนระดับขึน้จากประเภท 
Rising Star เป็นประเภท Outstanding จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 4.  รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.   รางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท  Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 จาก CSR Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสถาบนั
ไทยพฒัน์ 

 6.   รางวลัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ าปี 2561 จากคณะกรรมการต่อต้านคอร์
รัปชนัและสง่เสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 

 7.   รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจ าปี 2561 (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
1.  รางวลั BCI Top 10 Developer Awards 2018 จาก BCI ASIA ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 ติดตอ่กนั 

- โครงการแชปเตอร์วนั บางโพ   
- โครงการพลมั คอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่   
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2.  รางวลัฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลงังานระดับ  “ดีมาก” จากกระทรวงพลงังาน                      

- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง 

3. ประกาศนียบตัรผา่นมาตรฐานโครงการ Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) สาขา             

คอนโดมิเนียมแบบสงูประเภทคุ้มคา่ยอดเยี่ยม                                                                                       

- โครงการพลมั คอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ 

4. ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(MASCI) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทัว่โลกให้ความส าคญั เพื่อความเป็น

เลศิทางด้านคณุภาพ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองอยา่งตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ซึง่เป็นมาตรฐาน ISO 

9001 Version 2015 

5. ใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 (ส าหรับการ

ก่อสร้างแนวสงู) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมีเปา้หมายเพื่อลดและควบคมุความ

เสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง และได้ผ่านการรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น

มาตรฐาน BS OHSAS 18001 Version 2007  

6. รางวลัPropertyGuru Thailand Property Awards 2018                                                                                        

- โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ สาทร รับรางวลัประเภท Best Luxury Condo Development                                                  

- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง รับรางวลั Best Affordable Condo Development                  

7. รางวลัการันตคีณุภาพระดบันานาชาติ ในงาน  Asia Pacific Property Award 2018-2019                                              

- โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพทัธ์ ได้รับรางวลั Residential High -Rise Development 

Thailand ได้รับคะแนนสงูสดุ และได้รับการคดัเลอืก ให้เป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าไปแขง่ขนัตอ่ในเวที

ระดบัโลก ในงาน International Property Awards 2018 – 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ                                               

- โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา - ห้วยขวาง ได้รับรางวลั Development Marketing Thailand                               

และ Best Development Marketing   

8. รางวลัการันตคีณุภาพจากเวทีระดบัโลกในงาน International Property Awards 2018 - 2019                               

ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

- โครงการ “แชปเตอร์วนั อีโค รัชดา – ห้วยขวาง” โดยเป็น Regional Winner ในรางวลั Best 
Development Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คณุภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ภายในและภายนอก พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกของโครงการ 

9. รางวลั Thailand Tatler สาขา Best Residential Award จากนติยสาร Thailand Tatler                                                  

- เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ โดยพฤกษาเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย                       

ที่ได้รับรางวลันี ้     
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10. รางวัล MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง                                

(Real Estate) จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จากสดุยอดแคมเปญการตลาด “พฤกษา ใสใ่จ...

เพื่อทัง้ชีวิต” ที่มีจุดเร่ิมต้นมาจาก Brand Purpose ที่ถ่ายทอดลงไปลกึถึงวฒันธรรมองค์กร (Corporate 

Culture) ในการใสใ่จสง่มอบบ้านท่ีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า   

11. รางวลั DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes ซึ่งเป็นมาตรฐาน

สูงสุดของสถาบัน  จากสถาบันที่ดูแลเร่ืองการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี  German 

Sustainable Building Council ( DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)             

โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้ รับรางวัลนี  ้จากการน าเทคโนโลยีและ

กระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และน าพลงังานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้าน

ต้นแบบ “พฤกษา พลสั เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พฒันาการ  

12. รา งวัล  International Arch of Europe Convention Award (IAE Award) ป ระ เภ ท  Diamond จ าก 

สถาบนั Business Initiative Directions (B.I.D.) 

13. รางวลั Drive Award 2018 สาขา Finance จาก สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

14. รางวลั โครงการอสงัหาริมทรัพย์ดีเด่น 2561 ให้กบั บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ โครงการ 2, ภสัสร 

สรงประภา และ พลมั คอนโด แจ้งวฒันะ จากศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอ

เจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส 

15. รางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ประจ าปี 2561 ประเภทชมเชยระดบัจงัหวดั ให้กบั โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล าลกูกา จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

16. รางวลั ECO Factory ประจ าปี 2561 ให้กบั โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จากการนิคมอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

17. ประกาศนียบตัรรับรองอตุสาหกรรมสเีขียว ระดบั 3 ระบบสเีขียว ให้กบัโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล าลกูกา 

และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 
ทัง้นี ้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบง่เป็น 7 หมวด ได้แก่ 

1) คณะกรรมการบริษัท  
2) สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
3) การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั  
4) บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี  
5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
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6) การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 
 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการสื่อสารหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี  และจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง คู่มือจรรยาบรรณ  Employee Communication (“EC News”) ตู้ สื่อ
ประชาสมัพันธ์ระบบภาพดิจิตอล (Digital Signage) โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ Line ของพนักงาน  รวมถึงการรวบรวม
ข้อมลู ความรู้ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ที่หน่วยงานจัดท าขึน้ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.psh.co.th) หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ เร่ือง บรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทฯ รับทราบถึงหลกัการดงักลา่ว และถือปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เนื่องและติดตาม ผลการปฏิบตัิงาน คือ การปฏิบตัิงานที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองใด ก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเร่ืองที่มีความส าคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะจดัการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื่น ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบั
ดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่สูก่ารด าเนินงานท่ีเป็นเลศิอยา่งต่อเนื่อง  โดย
ค านงึถึงสภาวะของความเสีย่ง 

 
1.1 การจัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หมวด บรรษัทภิบาล และส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการและคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้
ยงัได้มีวิธีการติดตามการปฏิบตัิตามคูม่ือดงักลา่ว คือ  
 (1) จดัให้มีการอบรมด้านคอร์รัปชัน่แก่พนกังานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าท างาน การบรรจุอบรมหลกัสตูรจริยธรรม
พฤกษา (Ethic) ส าหรับปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม ่และพนกังานเข้าใหมท่กุคนจะต้องผา่นการอบรม และผา่นการทดสอบ
ในหลกัสตูรดงักลา่วพร้อมลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบตัิ 
 (2) จดัให้มีการอบรม/สมัมนาหลกัสตูร CG ให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานในองค์กรทกุคน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพือ่สร้างความตระหนกัรู้เร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมภิบาล และภายหลงัจากจบการอบรม/สมัมนาแล้ว บริษัทฯ จะจดัให้
มีการท าแบบทดสอบในภาคปฏิบตัิเพื่อให้มัน่ใจว่า พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีปฏิบตัิที่ถูกต้อง ใน
กรณีที่มีเหตกุารณ์เกิดขึน้จริง และหากพนกังานคนใดที่ท าแบบทดสอบไม่ผา่นเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ พนกังานคนนัน้
จะต้องศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม และท าแบบทดสอบใหมจ่นกวา่จะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ในกรณีที่พนกังาน
มีข้อสงสยัประการใด บริษัทฯ ก็จะเปิดโอกาสให้ซกัถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกนัตลอดระยะเวลาที่ท างานกบั  
บริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 111 

นอกจากนัน้แล้ว หน่วยงาน CG ของบริษัทฯ ยงัจดัให้พนกังานในองค์กรท าการศึกษาบทเรียน Online หลกัสตูร
“การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการท างาน ประจ าปี 2561” และท าแบบทดสอบดงักลา่ว โดยมีวตัถปุระสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยจิตส านกึ ในการยดึถือความ
ซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยปราศจากการ ทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่ง
เป็น ปัจจยัส าคญัที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึง่ช่ือเสยีงและเกือ้หนนุตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3) สื่อสารให้พนกังานรับทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสื่อสาร
บทความ หรือช่องทางประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่
เก่ียวข้องของหนว่ยงาน CG ผา่นทาง Google Site ที่หน่วยงานจดัท าขึน้ โดยพนกังานสามารถเข้าถึงข้อมลู โดยผ่านทาง 
Link, QR Code และขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 (4) สือ่สารถึงประเด็นปัญหาการทจุริต และการลงโทษ ให้กบัผู้ บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็น
ทัง้การปอ้งกนัและปอ้งปรามมิให้พนกังาน ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
 
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรม กลยทุธ์ และค่านิยมของบริษัทฯ 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั เป็นไปอยา่ง
มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งท าให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้า ได้รับความเช่ือถือ และสร้างคณุคา่ให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน และมีการทบทวนในทกุๆ รอบปีบญัชี เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมและคา่นิยมพฤกษา) 

 
1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับเร่ือง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ 

เช่น ทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้จดัท าแบบสอบถามเร่ือง 
คุณสมบัติและการพัฒนากรรมการบริษัทฯ และจัดส่งไปยงัคณะกรรมการทุกคน เพื่อส ารวจความคิดเห็นว่า บุ คคลที่ 
บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านใด เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง
เพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึน้  

 
คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562) มีจ านวน 13 ท่าน กลา่วคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่

ในช่วงอาย ุ40 - 60 ปี จ านวน 6 ทา่น และช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี จ านวน 7 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร จ านวน 8 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน มี

ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือ  
(1.1) นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
(1.2) ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
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2.  กรรมการอิสระ จ านวน 7 ทา่น ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ คือ  
 (2.1) ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม  
 (2.2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 
 (2.3) นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ     
 (2.4) ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  
 (2.5) ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  
 (2.6) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  
 (2.7) ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
3.   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีสว่นร่วมในการบริหารงาน) จ านวน 5 ทา่น คือ  
     (3.1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์   
 (3.2) นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ 
 (3.3) นายปิยะ ประยงค์  
 (3.4) นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต  
 (3.5) นางรัตนา พรมสวสัดิ์  
4.  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน) จ านวน 1 ทา่น คือ นายวิเชียร เมฆตระการ 
 

 นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักับ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์) รวมทัง้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกนั
อยา่งชดัเจน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร หมวด บทบาทอ านาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการบริษัท และ หมวด ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร) 
 

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 
2551 

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี
เวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้ 

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนดและเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนักบัคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

(4) กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและไมใ่ห้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
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1.5 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ 
นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี โดย 1 ปีในที่นีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหวา่งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และเมื่อครบ
ก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตอ่ไปได้อีก 
  
 ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ
ครบก าหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้ 
 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการที่

ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมาและหากที่ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ยอ่มจะต้อง
เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัของกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 
 

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายคุรบ 72 
ปี โดยในกรณีนีใ้ห้พ้นจากต าแหนง่กรรมการบริษัทนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ   

 
  1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าทกุปี และแจ้งให้กรรมการทกุคนทราบก าหนดการดงักลา่วในทกุสิน้ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกนั ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมใน
การพิจารณาเพื่อเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุด้วยทกุครัง้ โดยสว่นงานเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่ร่างหนงัสอืเชิญประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชุมทกุครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวาระ
การประชมุ  
 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ 
และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ลว่งหน้า) โดยไมร่วมการประชมุวาระพิเศษอื่นๆ ดงันี ้
 

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 

(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงระดับ

องค์การ 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการ

บรรษัท 
ภิบาล 

(ครัง้ที่/วันที่) 
1. 18 ม.ค. 62 1. 16 ม.ค. 62 1. 17 ม.ค. 62 1. 18 ม.ค. 62 1. 17 ม.ค. 62 1. 24 ม.ค. 62 
2. 21 ก.พ. 62 2. 13 ก.พ. 62 2. 18 ก.พ. 62 2. 21 ก.พ. 62 2. 20 มี.ค. 62 2. 18 เม.ย. 62 
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การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 

(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงระดับ

องค์การ 
(ครัง้ที่/วันที่) 

การประชุม 
คณะกรรมการ

บรรษัท 
ภิบาล 

(ครัง้ที่/วันที่) 
3. 21 มี.ค. 62 3. 13 มี.ค. 62 3. 13 มี.ค. 62 3. 21 มี.ค. 62 3. 10 พ.ค. 62 3.  18 ก.ค. 62 
4. 13 พ.ค. 62  4. 10 เม.ย. 62 4. 11 เม.ย. 62 4. 13 พ.ค. 62 4. 24 ก.ค.  62 4. 31 ต.ค. 62 
5. 13 มิ.ย. 62 5. 22 พ.ค. 62 5. 10 พ.ค. 62 5. 13 มิ.ย. 62 5. 18 ก.ย. 62 - 
6. 11 ก.ค. 62 6. 19 มิ.ย. 62 6. 12 มิ.ย. 62 6. 11 ก.ค. 62 6. 8 พ.ย. 62 - 
7. 9 ส.ค. 62 7. 10 ก.ค. 62 7. 10 ก.ค. 62 7. 19 ก.ย. 62 - - 
8. 19 ก.ย. 62 8. 14 ส.ค. 62 8. 8 ส.ค. 62 8. 17 ต.ค. 62 - - 
9. 17 ต.ค. 62 9. 11 ก.ย. 62 9. 12 ก.ย. 62 9. 11 พ.ย. 62 - - 
10. 11 พ.ย. 62 10. 16 ต.ค. 62 10. 10 ต.ค. 62 10. 19 ธ.ค. 62 - - 
11. 19 ธ.ค. 62 11. 20 พ.ย. 62 11. 8 พ.ย. 62 - - - 

- 12. 11 ธ.ค. 62 12. 12 ธ.ค. 62 - - - 
 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 จะจัดประชุมในวนัที่ 26 เมษายน 2562 
 

 

        หมายเหต ุ 1. การประชมุกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จะจดัขึน้ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2562  
                        2. ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็น และเหมาะสมในอนาคต 

 
 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีวาระการประชมุหลกั ได้แก่  
(1) เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ  
(2) เร่ืองสบืเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน   
(3) เร่ืองเพื่อพิจารณา/อนมุตัิ  
(4) เร่ืองเพื่อทราบ 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี วาระการประชมุหลกั ได้แก่  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  
(5) พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และกิจการอื่นๆ 

 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 115 

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัททัง้คณะเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการเกินกวา่ร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัในรอบปีที่ผา่นมา และกรรมการแตล่ะ
คนมีสดัสว่นของการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี และในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทกุเดือน
บริษัทฯ จะสง่รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไมไ่ด้มีการประชมุเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2561) 
 
 นอกจากนัน้ภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสร็จสิน้ลง เลขานุการ
บริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะแจ้งมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รับทราบอย่าง
รวดเร็ว เพื่อฝ่ายจดัการจะได้น าความเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการต่อในทนัที และเลขานุการบริษัท 
และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยก็จะติดตามความคืบหน้าว่า ฝ่ายจัดการได้ด าเนินการตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือไม ่อย่างไร และน ามารายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพิจารณา
หรือรับทราบตอ่ไป 
 
 องค์ประชุมขัน้ต ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายวา่ ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
1.7 การเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2561) 

 
1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการน าไปปฏิบัติ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจ าปี

และแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการ
วางแผนกลยทุธ์ประจ าปี 2562-2566 ลว่งหน้า และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะติดตามวา่ฝ่ายจดัการได้น าแผนงาน
การวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเร่ือง  แผนงานการวางแผน กลยุทธ์
ดงักลา่วให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามล าดบัเป็นประจ าทกุเดือน โดยก าหนด
ไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือน รายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยทุธ์
รายไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสได้ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

(1) วาระเร่ือง เพื่อทราบ (ประจ าทกุเดือน) จะรายงานเร่ือง  
- รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือน  

 

(2) วาระเร่ือง เพื่อทราบ (ทกุไตรมาส) จะรายงานเร่ือง 
- รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ 
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:  รายงานของกลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-แวล ู
:  รายงานของกลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-ทาวน์เฮ้าส์ 
:  รายงานของกลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม 
:  รายงานของกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลวิมตุ 
 

นอกจากนัน้แล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทยังได้มีการก าหนดวาระเร่ือง ทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เห็นว่าฝ่าย
จดัการควรปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกบัเป้าหมายทางการเงิน และแผนตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
กลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 

 
1.9 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  นอกจากนี  ้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น  เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท  เช่น   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัท     
ภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 

 
 1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ จดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่ส าคญั มีระบบการควบคมุภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการ
สอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่
เก่ียวข้อง โดยไม่มีข้อจ ากดั พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สอบทานกฎบตัรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบตัิ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกเป็นประจ า 
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1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์

และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ สอบทานแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเสี่ยงที่ส าคญัและพิจารณาว่า ฝ่ายจดัการได้ตอบสนองต่อความ
เสีย่งอยา่งเหมาะสมหรือไม ่ติดตามผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ  
  
  1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการทัง้ในสว่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน
และก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยูเ่สมอ   
 
  1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่จะสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ
ธรรมาภิบาล ดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการน านโยบาย/แนวปฏิบตัิดงักลา่วข้างตนัไปใช้พฒันาบริษัทฯ อยา่งต่อเนื่อง ติดตาม
และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิที่ดี ติดตามและสัง่การในกรณีที่
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่วางไว้ ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบตัิงานขององค์กร ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการ
บริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 
 

 1.9.5 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณ

ประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ควบคมุดูแลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่
ผู้บริหารระดับสงู อนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซือ้ขาย/จด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ก ากับดูแลและอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอ
คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น 
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 1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเชิญผู้บริหารระดบัสงู
ล าดบัถดัลงมาเข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่านนัน้ๆ เพื่อตอบข้อซกัถาม พร้อมให้ข้อมลูรายละเอียดที่
เก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทัง้จะได้มีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารล าดบัถดัลงมาแตล่ะทา่น
ส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงานอีกด้วย 
 

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยมีระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจน บริษัทฯ ได้

จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น 
หมวดวตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและคณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์
ประชมุ และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th  

 
นอกจากนีย้งัก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลมุประเด็นต่างๆ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการ
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงักลา่วด้วย   
 
 1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ  

(1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และสนบัสนนุให้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ โดย
สายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ประสานงานและน าเสนอข้อมูลส าคัญในเร่ืองต่างๆ ดังนี  ้วิสยัทัศน์     
พนัธกิจ ค่านิยม ข้อบงัคบั กฎระเบียบ โครงสร้างการจัดการ รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่างเพียงพอ
ก่อนการปฏิบตัิหน้าที่ อาทิเช่น 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
- คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ 
- กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา 

(2)  ข้อมลูธุรกิจของบริษัทฯ 
 - กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 119 

       - การน ากรรมการเยี่ยมชมโรงงานพรีคาสท์ และโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่อยูใ่นความสนใจ เช่น  
         โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม 
(3) การพบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู อาทิเช่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
พฤกษา เรียลเอสเตท-แวล ูประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท –ทาวน์เฮ้าส์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ฯลฯ 
 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 คน คือ นางสุพัตรา เป้าเป่ียม
ทรัพย์   

 
นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง

ตอ่เนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัสตูรอื่นๆ ที่จดั
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้การศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการ
ตา่งๆ การศกึษาดงูาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนัน้ยงัได้ส ารวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมวา่ กรรมการแต่
ละคนต้องการจดัให้มีการอบรมและพฒันาความรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

ประวตัิการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัท 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 

1 ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการบริษัท /  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  

1.Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries - 
CGI รุ่น 2/2557   
2.Director Certification Program 
- DCP รุ่น18/2545 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
   

2 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม /  
รองประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ 

1.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 50/2547 

2.Finance for Non-Finance 
Directors - FND รุ่น 5/2546 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
   

3 ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

Director Accreditation Program-
DAP รุ่น 35/2548 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

4 นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

1.Role of the Compensation 
Committee - RCC รุ่น 3/2550 
2.Audit Committee Program - 
ACP รุ่น 7/2548 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 

3.Director Accreditation 
Program - DAP รุ่น 5/2546   

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

5 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดบัองค์การ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

1.Chartered Director Class -
CDC รุ่น 8/2557   
2.Successful Formulation & 
Execution of Strategy รุ่น 4/2552 
3.Role of the Compensation 
Committee - RCC รุ่น 3/2550   
4.Finance for Non-Finance 
Director-FND รุ่น 1/2544 
5.Director Certification Program-
DCP รุ่น 0/2543    

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย  

6 ดร. อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

1.DCP Refresher Course -        
RE DCP 1/2551 
2.Director Certification 
Program - DCP รุ่น 62/2548 
3.Director Accredited Program 
- DAP รุ่น 40/2548 
4.Finance for Non-Finance 
Directors - FND รุ่น 22/2548 
5.ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
 

6.ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหาร
ระดบัสงู รุ่นที่ 10  
 
7.ประกาศนียบตัรขัน้สงู การ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 5  
8.หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ
ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 1 

1.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
2.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
3.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
4.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
5.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ. 20) 
 
6.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(วตท.10) 
7.สถาบนัพระปกเกล้า (ปรม. 5) 

 
 

8.สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

7  ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ 

1.Board Nomination and 
Compensation Program - BNCP 
รุ่น 5/2561 
2.Ethical Leadership Program - 
ELP รุ่น 2/2558 
 

1.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
2.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 

3.Directors Certification Program 
- DCP รุ่น 21/2545 
4.Role of the Chairman Program 
- RCP รุ่น 2/2544 
5.บทบาทของคณะกรรมการบริษัท
จดทะเบียนในการลดความเสี่ยง
องค์กรด้านภยัไซเบอร์ ความท้าทาย
และทางออก 
6.หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.)รุ่นที่ 15 
7.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 9 

3.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
4.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
5.ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
6.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
 
7.สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

8 ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ Director Certification 
Program - DCP รุ่น 244/2560  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

9 นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

1.Ethical Leadership Program - 
ELP รุ่น 12/2561 
2.Role of the Chairman Program 
- RCP รุ่น 40/2560 
3.Board that Make a Difference 
- BMD รุ่น 3/2559 
4.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 107/2551 
5.Advanced Technical  in 
Microwave 
6.Mini MBA for Shinawatra 
Executives  
7.Advanced Executive Program
  
 
 

8.ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
“ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นที่ 8 (วตท.8)  

1.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
2.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
3.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
4.สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
5.California State University – 
Northridge 
6.จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
7.Kellogg School of 
Management, Northwestern 
University, USA 
 
8.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   9.หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั
บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 17  
 

9.สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.17) 
 

10 นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

Director Certification Program - 
DCP รุ่น 52/2547  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 

11 นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

Director Certification Program - 
DCP รุ่น 264/2561 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

12 นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 

1.Risk Management Program 
For Corporate Leader - RCL  
รุ่น 8/2560 
2.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 59/2548 
3.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
(วตท. รุ่น 25/2560) 

1.สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
2.สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
3.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

13 นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 

1.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 56/2548 

  2.Director Accreditation  
Program - DAP รุ่น 1/2546 
3.หลกัสตูรการบริหารจดัการด้าน
ความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 8 
 

 4.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 21 
 5.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ
บริหารงานพฒันาเมือง 

   (มหานคร รุ่นที่3) 
  6.หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ ส าหรับนกับริหาร
ระดบัสงู รุ่นที่ 5/2549 
7.หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
รุ่น 10 (RECU 10) 
8.หลกัสตูรวิทยาการป้องกนั
ราชอาณาจกัร(วปอ.) รุ่นที่ 61 

1.สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
2.สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
3.สมาคมวิทยาลยัป้องกนั 
ราชอาณาจกัร ในพระบรม 
ราชปูถมัภ์ 
4.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
5.วิทยาลยัพฒันามหานคร 
มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช 
 
6.สถาบนัพระปกเกล้า 
 
 
7.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
8.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 
ประวตัิการอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานเพิ่มเติม จ านวน 3 คน คือ  
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง
ระดบัองค์การ  

Board Nomination and 
Compensation Program - 
BNCP รุ่น 5/2561 

สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา สถาบัน 
2. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ  / 

กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

Ethical Leadership 
Program - ELP รุ่น 
12/2561  

สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

3. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
/ กรรมการบริหาร / รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ 

Director Certification 
Program - DCP รุ่น
264/2561 

สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมฝึกอบรมที่จดัขึน้ส าหรับกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดย
กรรมการบริษัท จ านวน 13 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(1) Director Certification Program (DCP) จ านวน 11 ทา่น  
(2) Director Accreditation Program (DAP) จ านวน 4 ทา่น   
(3) Audit Committee Program (ACP) จ านวน 1 ทา่น  
(4) Role of the Compensation Committee (RCC) จ านวน 2 ทา่น  
(5) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จ านวน 1 ทา่น 
(6) Successful Formulation & Execution of Strategy จ านวน 1 ทา่น  
(7) Finance for Non-Finance Directors (FND) จ านวน 3 ทา่น  
(8) Ethical Leadership Program (ELP) จ านวน 2 ทา่น 
(9) Chartered Director Class (CDC) จ านวน 1 ทา่น   
(10) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) จ านวน 1 ทา่น 
(11) The Role of Chairman (RCP) จ านวน 2 ทา่น 
(12) Board that Make a Difference (BMD) จ านวน 1 ทา่น  
(13) Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) จ านวน 1 ทา่น 
(14) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภยัไซเบอร์ความท้าทายและ

ทางออก จ านวน 1 ทา่น 
 
   1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่นโยบายด้านการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสีย่ง 
(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ โดยน ากรอบ
แนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
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of the Treadway Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคูก่บักรอบแนวทางบริหารจดัการความเสีย่ง (Enterprise Risk 
Management : ERM) เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาให้ระบบการควบคมุภายในและบริหารจดัการความ
เสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสีย่ง) 

 
1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถงึระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย

ก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการกบัความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ซึง่มีการพิจารณาและทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้
รวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทัง้หลาย โดยคณะกรรมการบริษัท  หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ าปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง) 

 
1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการดูแลเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 
1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก าหนด

กรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้
ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่ง โดยก าหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเสีย่งและระบบปอ้งกนั เพื่อลดผลกระทบที่
อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ได้มีการเชิญตวัแทน
จากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมาน าเสนอสิ่งที่ได้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบตัิ ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาและก ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขดัข้อง โดยจดัหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามา
ด าเนินโครงการ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง) 
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1.18 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) 
 บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ขึน้ โดยใช้ช่ือเรียกภายในบริษัทฯ ว่า 
“หนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการ” หรือ “CG Management” ซึง่มีหน้าที่หลกัด้าน Corporate Governance และ Compliance 
โดยภารกิจของหนว่ยงานมีดงันี ้

(1) เพื่อให้มีหลกัการในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร โดย
แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่
และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

(2) เพื่อจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น 
เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนั น าไปสูค่วามเจริญเติบโตและเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีอื่น 

 
 1.19 การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักดิ์  วัลลิกุล ต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและ
ผู้บริหาร) และเพื่อให้การท างานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีความ
เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ที่ส าคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การ
เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายใน 
การท ารายการระหวา่งกนั การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดแูลด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการตา่งๆ โดยรวม (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 และ หมวด รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของ

ผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัองค์กรธุรกิจ และในระดบับคุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การ
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัรายการผลประโยชน์ที่ขดัแย้ง และการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูใน
เร่ืองดงักลา่วอยา่งครบถ้วน  

 
ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้สว่นเสียกบัผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ  
 

นโยบายความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
(1)  พนกังานต้องหลกีเลีย่งการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดตอ่กบั   

 คูค้่าและบคุคลอื่นใด 
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(2) การที่พนกังานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขดัต่อ 
ประโยชน์และการปฏิบตัิหน้าที่โดยตรง  

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะ
เดียวกนักบับริษัทฯ แตใ่นกรณีที่ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

(4) ระหวา่งที่ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ และหลงัจากพ้นสภาพการปฏิบตัิงานแล้ว พนกังานจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลู
ที่ถือว่าเป็นความลบัของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ ใดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
การเงิน ข้อมลูการปฏิบตัิงาน ข้อมลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่น ๆ 

(5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ ถือหุ้ นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาทราบเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษร 

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบนัการเงิน เนื่องจากอาจมี
อิทธิพลตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะตวัแทนบริษัทฯ 

(7) หลกีเลีย่งการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อ
ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ เอง 

(8) ห้ามพนกังานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจ 
(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ าเป็นต้อง

ท างานอื่นเพื่อเพิ่มพนูรายได้ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอกเวลาท างาน งานนัน้ต้อง 
9.1 ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
9.2 ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
9.3 ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
9.4 ไมม่ีผลเสยีถึงช่ือเสยีง หรือกิจการของบริษัทฯ 
9.5 ไมเ่ป็นการน าความลบัของบริษัทฯ ไปใช้ 
9.6 ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ของตน 

 
 1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่)  
  
  1.22 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ  
   นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบงัคับก าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัมีอ านาจอนุมตัิเร่ืองต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองที่ต้อง
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ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตามที่หนว่ยงานราชการอื่นๆ ก าหนด เป็นต้น และมีหน้าที่
ดแูลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ
ทจุริตคอรัปชัน่ 

(2) ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามหลกัธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่น ฯลฯ และ เปิดเผยให้รับทราบ ก าหนดให้ปฏิบตัิตามและติดตามให้มีการปฏิบตัิ  รวมทัง้
ทบทวนให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

(3) พิจารณาอนมุตัินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์
ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคมุดแูล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(4) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ย 

(5) จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ
ถกูต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็น
จริง ครบถ้วน และถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

(6) จดัให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

(7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั ง้  บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ /หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

(8) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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(9) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(10) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพร้อมทัง้ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหาร 

(11) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
(13) พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้

ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
(14) พิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการของ

บริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดงักลา่ว รวมทัง้พิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงักลา่ว 

(15) แตง่ตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ  และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และคณะอนุกรรมการ
ชดุต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

(16) พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน  
(17) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานกุารบริษัท 
(18) พิจารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

(19) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม และติดตามประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับ รวมทัง้ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน
ภายหลงั 
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(20) พิจารณาอนมุตัินโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และ
ก ากับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

(21) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่
รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(22) พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ากบัควบคมุ และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่ง
ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ย 

(23) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีก าไรพอสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวตอ่ไป 

(24) ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย บคุคลผู้มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
(26) ก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยอยา่งเคร่งครัด 
(27) ก าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอตุสาหกรรม 
และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(28) สง่เสริมให้มีการสร้าง และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้มีการด าเนินกิจการ
และใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการของบริษัทฯ ลกูค้า 
คูค้่า ผู้ เก่ียวข้อง สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 
  1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั ้งคณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล เพื่อประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึงประเด็นส าคญัที่คณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าจะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและ
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คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงน าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอีกด้วย    

 
 กระบวนการในการประเมินผลงาน 

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล)  
(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและกระบวนการในประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) 
รวมทัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

1. ในทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อประเมินผลงานประจ าปี 

2. ภายหลงัจากที่คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและ
เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแตล่ะคนและสรุปผลการ
ประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะรับทราบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน ามาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 

 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ (ทัง้คณะและรายบคุคล)  
(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 บริษัทฯ ได้น าตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ และมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานให้สอดคล้องกบัโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 การให้คะแนน 

- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง คอ่นข้างดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร 
- คะแนนท่ีได้รับต ่ากวา่ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 การประเมินผลปฏิบตัิงาน 
1. คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) 
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2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ในการประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุยอ่ย  
มีหวัข้อพิจารณาหลกั ได้แก่  
 -   โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
 - บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 - การประชมุคณะกรรมการ  
 -       การพฒันาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร 
 - การสือ่สารและการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการชดุยอ่ยและคณะกรรมการบริษัท 
 - การปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 - สรุปความเห็นโดยรวม 
 
 ภาพรวมผลการประเมินเฉลีย่ของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่
ละคณะ  

1. คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ) ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 90.30   อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดี
เยี่ยม 

 2.  คณะกรรมการบริษัท (รายบคุคล) ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 89.96  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก-ดี
เยี่ยม 

3.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 91.39  อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
4.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2561 คะแนนร้อยละ 98.16  อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
5.    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ผลการประเมินในปี 2561 คะแนนร้อยละ 89.76  อยู่ใน

เกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
6.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2561 คะแนนร้อยละ 89.00  อยู่ใน

เกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
7.    คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2561 คะแนนร้อยละ 99.52  อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 

 
1.24 การจัดท าแผนการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และก ากับดแูลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมจากกรรมการแตล่ะท่าน เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรม และ
พฒันาความรู้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของแตล่ะบคุคล โดยที่โปรแกรมดงักลา่วอาจประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น 
การอบรมศึกษาทัง้ภายใน และภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ในระหวา่งกรรมการด้วยกนัเอง หรือในระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 132 

  1.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) 
 ในทุกสิน้ปีบริษัทฯ จะก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้ น า 

(Leadership Behaviors) ของผู้บริหารสงูสดุ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) ก่อนในเบือ้งต้น และภายหลงัจากนัน้ฝ่าย
จัดการจะน าส่งผลการประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุต่อไป ทัง้นี ้คะแนนการประเมินผลดงักลา่วถือเป็นข้อมลูลบัเฉพาะ
บคุคล บริษัทฯ จึงไมส่ามารถน ามาเปิดเผยได้ 

 

(1) กรรมการอิสระจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ในด้านพฤติกรรมภาวะผู้น า  
     (Leadership Behaviors) โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.1  การก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
1.2 วฒันธรรมและคา่นิยมพฤกษา (Pruksa Culture and Values) 
1.3  การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
1.4  การแก้ไขปัญหา (Problem-solving) 
1.5  ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน (Holding Accountability) 
1.6  การสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovation) 
1.7  การพฒันาพนกังาน (Developing People) 
1.8  การพฒันาทีมงาน (Team Building) 
1.9  ผู้น าการเปลีย่นแปลง (Leading Change) 
1.10 การสร้างแรงจงูใจและโน้มน้าวผู้อื่น (Motivating and Influencing Others) 

 
 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่ 
      บริหารกลุม่ โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

  2.1  ผลการประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้น า (Leadership Behaviors) ของกรรมการอิสระ 
  2.2  ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ  
  2.3  การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
  2.4  การปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
   1.26 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนการ
พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหารระดบัสงูในทกุๆ ปี รวมทัง้ประเมินผล
การท างานด้วย ทัง้นี ้ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ จะพิจารณาจากคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท การปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิของกลุม่ธุรกิจใหญ่ๆ เพื่อ
เป็นแรงจงูใจและรักษาบคุลากรส าคญัเพื่อดงึดดูให้ท างานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาว 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 133 

   คา่ตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 6 คน เทา่กบั 75,339,697 บาท 
ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน/คา่แรง โบนสั เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และเงินได้อื่นๆ  
 
      ค่าตอบแทนอื่นๆ 
  เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรส าคญัให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสร้างผลการด าเนินงานให้แก่บริษัทฯ 
เติบโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นตวัเงิน เช่น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ESOP) โครงการร่วมทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้างของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย (EJIP) (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
และหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)  
 
  1.27 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารไว้ โดยโครงสร้าง
ค่าตอบแทนดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.28 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง 
 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ส่ว นค่าตอบแทนผู้ บริหารระดับสูงนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทัง้ที่เป็นรูปแบบตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน เพื่อจูงใจและรักษาบคุคลากรท่ีมีคุณภาพให้ท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาว เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ESOP) โครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (EJIP) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 
  1.29 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท) 
 
  1.30 การเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชี
ภายนอก เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ โยกย้ายและเลิกจ้าง          
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย 
 
  1.31 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล) จ านวน 2 คน คือ   
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ชื่อ ปี พ.ศ. ด ารงต าแหน่ง บริษัท/โรงพยาบาล 
1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 2558-ปัจจบุนั 

2545-2558 
คณบด ี

รองคณบด ี
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 
 
  1.32 การกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดงันัน้ ในปีที่
ผา่นมาบริษัทฯ จึงไมม่ีประวตัิการกระท าผิดกฎหมายดงักลา่วและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  
 
  1.33 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
  ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดงานในต าแหน่งดังกล่ าว (Sucession Plan) โดยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเตรียมความพร้อมส าหรับบคุคลที่เป็นผู้สืบทอดต าแหน่ง (Sucessor) 
ในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู ่และแผนพฒันารายบคุคล รวมทัง้ยงัต้องพิจารณาควบคูก่บัผลการ
ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯเพื่อสืบทอดงานในต าแหน่งดังกล่าว และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่แทนตอ่ไป 
  
 1.34 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ วา่งลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอยา่งโปร่งใส คือ  

หลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใหม ่
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงูคนใหม่ โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การท างาน ทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสงู  โดยไม่จ ากัดเพศ และ
พร้อมอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่  

(2) ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

กระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใหม่ 
(1) ในการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ นัน้ สว่นหนึง่จะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) หรือ

บริษัทท่ีปรึกษาแล้วแตก่รณี (Professional Search Firm) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ 
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(2) จัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ
จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจใหมท่ี่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จ าเป็นต้องสรรหาผู้
มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ให้ตรงกบัธุรกิจใหมท่ี่บริษัทฯ จะด าเนินการตอ่ไป  

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทฯ ยงัขาดผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เฉพาะด้านเร่ืองใดเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะสรรหา
กรรมการเพิ่มเติม เพื่อมาช่วยงานบริษัทฯ  

(4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอช่ือกรรมการ และผู้บริหารระดับสงูคนใหม่ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิแล้วแตก่รณี  

 
ในปี 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้ นางสุพัตรา 
เป้าเป่ียมทรัพย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมี 
ประสบการณ์ด้านการตลาด สามารถช่วยงานบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งมาก   
 

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ไม่ได้ส่งผลให้จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
ข้อบงัคบับริษัทฯ  
 

1.35 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่งในระดับที่

เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินและค่าตอบแทน
อื่นๆ ได้แก่คา่ตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ เงินรางวลักรรมการ (โบนสั) และเงินผลประโยชน์พิเศษ
อืน่ๆ (คา่วิทยากรบรรยายในกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ และอื่นๆ) ไว้อยา่งชดัเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกบั
บริษัทชัน้น า ซึ่งอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั หรือนอกกลุม่ธุรกิจ ข้อมลูจากสถาบนักรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของผลก าไรของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้  ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่าน จะ
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 

 
1.36 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสมเป็นประจ าใน

ทุกปี โดยในการประชุมดงักล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อจะเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ที่
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยทุธ์การบริหารงาน การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ แนวทางการ
เติบโตอย่างยัง่ยืน หรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ ทัง้นีใ้นปี 2561 ที่ผา่นมา มีการประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
รวม 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
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  1.37 การด ารงต าแหน่งกรรมการในนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง   
 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในนิติบคุคล หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกกลุ่ม
ธุรกิจ  เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรณีไป 
 
  1.38  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท 
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัททุกคนจึงด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อจะได้สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้ยงัสามารถให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าตา่งๆ แก่ฝ่ายจดัการในการบริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ด้วย 
 
 1.39 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

ปัจจุบนักรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ไม่
เกินกวา่ 6 ปี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
 1.40 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการทัง้คณะ ณ สิน้ปี  ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯและหาก
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายช่ือกรรมการท่านนัน้ไว้อย่างชดัเจนด้วย (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท) 
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ล่าสดุ) พร้อม
รายละเอียดข้อมลูของกรรมการแต่ละท่านไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี www.psh.co.th หมวด คณะกรรมการบริษัท อีก
ด้วย  
   
 1.41 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนกังาน หรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูแ่ตอ่ยา่งใด 
 
 1.42 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.43 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการ
บริษัทได้ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดงันี ้
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 (1) การส่งบุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น   

 (2) ก ากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทน และผู้บริหาร และนโยบายที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ 
 (3) พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทัง้นโยบายที่

ส าคญัตา่งๆ  
 (4) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนิ นงานโดยฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

 (5) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานก ากับดูแล เช่น การท า
รายการระหว่างกัน การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเว ลา 
รวมทัง้ดแูลให้มีการจดัท าบญัชี และรายงานทางการเงินให้ถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและ
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปก าหนดไว้ 

 (6) สง่เสริมให้บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาปฏิบตัิ 
 (7) ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความ

เหมาะสม และรัดกมุเพียงพอ  
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่  
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจดัการบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย (Shareholder Agreement) 
 
  1.44 การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้นายไพศาล ร าพรรณ์ ด ารงต าแหนง่ เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีคณุวฒุิการศกึษา
ด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ สนบัสนุน
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทัง้หลาย ดแูล
กิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ อาทิเช่น การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและกล
ยทุธ์ขององค์กร การให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารระดบัสงู การสมัมนา Board Off Site การศกึษาดงูาน การอบรมสมัมนา ฯลฯ 
และประสานงานให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการอย่างครบถ้วน นอกจากนัน้แล้ว เลขานกุารบริษัทยงัได้ผ่าน
การอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุการท าหน้าที่ของตนเองอีก อาทิเช่น 

(1) หลกัสตูร Company Secretary Program-CSP รุ่น 27/2551 
(2) หลกัสตูร Effective Minute Taking-EMT รุ่น 13/2552 
(3) Board Reporting Program-BRP รุ่น 3/2553 
(4) CGR Workshop ปี 2560 & 2561  

 
 

 อนึง่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทไว้แล้ว ในเร่ือง โครงสร้างการจดัการ หมวด 
เลขานกุารบริษัท นอกจากนัน้แล้วผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่เลขานกุารบริษัทโดยตรงได้ที่  
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 (1) นายไพศาล ร าพรรณ์ 
     บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10800 
 (2) โทรศพัท์ 02-0801739 ตอ่ 48010 / โทรสาร 02-0801700 
 (3) E-mail : paisarl_r@pruksa.com 
 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด เลขานกุารบริษัท และหมวด ประวตัิของเลขานกุารบริษัท) 
 

1.45 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ที่จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส และไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 
 บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ให้พนกังาน และผู้บริหาร ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผล
ร้ายแรงตอ่คณุภาพบ้าน การให้บริการลกูค้า และการด าเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนกังานคนใดที่พบเบาะแสการ
ทุจริต การคอร์รัปชั่น การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทนก็ตาม พนักงานจะสามารถร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ 
  
 ทัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีส่วนส าคัญในการช่วยขบัเคลื่อนองค์กร ดังนัน้ พนักงานที่ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสที่สามารถพิสจูน์ได้จะได้รับเงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคณุความดีจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และบริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมลูของผู้ แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลบัและมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไมใ่ห้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย 
 
 จากการให้ความส าคญั และยดึมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั ดงันัน้ เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC)  และต่อมา
เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
ทจุริต 
 
 นอกจากนัน้แล้ว ในส่วนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกนั โดยได้รับ
การรับรองเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 
 1.46 การไม่กระท าผิดด้านการทุจริต/กระท าผิดจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ 
 ในปี 2561 ที่ผา่นมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไมม่ีการกระท าผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือ
กระท าผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมม่ีช่ือเสยีงในทางลบอนัเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลของ
คณะกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 
2) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 
 2.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น หรือไมไ่ด้ละเลยต่อการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ
หุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับสว่นแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุน การปฏิบตัิอย่างเท่า
เทียมกนัในการซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกนั สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการ
เสนอช่ือกรรมการ สทิธิในการสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออก
เสยีงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธิในการแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการที่ต้องการได้อยา่งแท้จริง สทิธิในการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและ สทิธิในการออกเสยีง
แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทัง้หากมีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้ น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทนัที 

 
2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบเป็นประจ าทกุปี ทัง้ที่เป็น

ตวัเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ
อื่นๆ เช่น คา่วิทยากรบรรยายในกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ คา่เป็นท่ีปรึกษา (Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯและอื่นๆ 

 
บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง

ก่อนน าเสนอเร่ือง คา่ตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ 
โดยเทียบเคียงกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ คณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
ก าไรของบริษัทฯ ซึง่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อน
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
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2.3 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
      2.3.1 นโยบายการก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริม

ให้ผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มซ่ึงรวมถงึนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดุลประจ าปี และ 

ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ ท่ีจะจดัประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ซึ่ง
รวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย คือ  

(1) ไม่จัดประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ และเร่ิมประชุมในช่วงเวลา 
8.30 – 16.00 นาฬิกา อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถสง่ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ 
เพื่อรับลงทะเบียนลว่งหน้า  

(2) จดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่าย 

(3) ให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที่  และวาระการประชุมเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามัญ         
ผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  

(4) ไมม่ีการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ   
(5) บริษัทฯ สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจ าเป็นหรือสมควร 

  
 ในปี 2561 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องฉัตรา บอลรูม 2-3 ชัน้  2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี  ้991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก 
เนื่องจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง มีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจ าทาง รถไฟฟ้า       
บีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทัง้ในการจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้จัดส่ง
แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ซึง่แสดงรายละเอียดการเดินทางอยา่งชดัเจน 
 
 2.3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงั
บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมจริงได้ เพราะบริษัทฯ เลง็เห็นวา่การรับ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นช่องทางส าคญัที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุคน รวมทัง้ผู้
ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากนักลงทุนสถาบันจะต้องใช้เอกสารประกอบการประชุม
ค่อนข้างมาก เพราะในกรณีที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมจริง บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ และความถกูต้องของเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดมากกวา่ผู้ ถือหุ้นทัว่ๆ ไป ซึ่งหากมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกั
ลงทนุสถาบนัหลายราย ก็จะสง่ผลให้การรับลงทะเบียนต้องใช้เวลานาน 
 
 ดงันัน้ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นการช่วยป้องกนัปัญหาติดขดัแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุม และยังช่วยให้การลงทะเบียนในวนัประชุมไม่
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ลา่ช้า ตลอดจนยงัแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใสข่องบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีที่สนบัสนนุให้บริษัทฯ ใช้เวลาในขัน้ตอนการรับลงทะเบียนที่รวดเร็วอีกด้วย  
 

2.3.3 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด

คา่บริการ ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 
 

 2.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบง ากิจการที่จะท าให้ฝ่าย

จดัการ หรือผู้มีอ านาจควบคมุใช้เป็นเกราะปอ้งกนัตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอยา่งขาดประสทิธิภาพ หรือไมโ่ปร่งใส 
เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่ของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้ นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ มีสดัสว่นของหุ้น free 
float มากกวา่กฎหมายก าหนด โดยในปี 2561 ที่ผา่นมาบริษัทฯ มีสดัสว่นของหุ้น free float เทา่กบัร้อยละ 28.42 

 
2.5  การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวัน   

ประชุม 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและส่งค าถามเก่ียวกับ

บริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางและหลกัเกณฑ์อยา่งชดัเจนเพื่อแสดงถึงความเป็น
ธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด้วย 

 
 ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ เสนอช่ือ

กรรมการและสง่ค าถามก่อนวนัประชมุเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 5 กนัยายน 2560  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย
ได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th 
หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) ซึ่งภายหลงัพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือ
กรรมการ และสง่ค าถามลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

 
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาให้สง่ค าถามลว่งหน้าแล้ว หากยงัมีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามมายงับริษัทฯ 

ก่อนวนัประชมุอีก บริษัทฯ ก็พร้อมจะรับฟังและรวบรวมค าถามดงักลา่ว เพื่อตอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางช่องทางตา่งๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมตอ่ไป  

 
 2.6 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรน าเอกสารทีใ่ช้แสดงตวัเพื่อเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากบคุคลธรรมดา จะต้องน าหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 
หนงัสอืมอบฉนัทะ และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากนติิบคุคลในฐานะ
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เป็นผู้แทน จะต้องน าหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสอืมอบฉนัทะและหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติ
บคุคล ท่ีมีการรับรองส าเนาที่ถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลา
ประชมุได้ ตามที่ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ 2.3.2 เร่ือง การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

 
นอกจากนี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ จึง

จัดให้มีการเผยแพร่ภาพสดการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต (Live ผ่าน YouTube) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนที่
ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุให้สามารถตดิตามการประชมุได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งในในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ และ
ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น และมีนโยบายให้ คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมโดย

พร้อมเพรียง โดยมีประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ และ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทกุคณะ 
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) ผู้บริหารล าดบั 4 รายแรก ผู้สอบบญัชีภายนอก หรือตวัแทน จะ
เข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนเช่นกนั 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่ ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2561 (สามัญประจ าปี) 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 1/1 

2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 1/1 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 1/1 

4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 1/1 

5. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  1/1 

6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 1/1 
7. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  
8. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 
9. นายวเิชียร เมฆตระการ 
10. นายปิยะ ประยงค์ 
11. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
12. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์
13. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ * 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

     หมายเหต ุ      * นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2561  
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      2.6.3 การก าหนดวาระการประชุม 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะก าหนดวาระการประชุม

ไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การก าหนดอ านาจ
กรรมการ และคา่ตอบแทนกรรมการ  

 
บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่ม

วาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติโดยไมไ่ด้ก าหนดไว้ในวาระการประชมุเป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
 

 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
 

  2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถาม/แสดงความ 
                         คิดเห็น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ ซึ่งแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ โดยให้มี
การใช้บตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ใน
การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใช้
บตัรลงคะแนนเสียง และภายหลงัการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดย
เรียงล าดบัทีละคน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และน ามารวบรวมผลคะแนน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิ
เลอืกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสม ซึง่การออกเสยีงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง 
และถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจาก
การออกเสยีงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 
 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
      บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชุม ทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตาม
กฎหมาย และวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทนุ การลดทนุ ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีทีม่ีข้อโต้แย้งในภายหลงั รวมทัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้มีความมัน่ใจในผลของคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระการประชมุ 

 
    2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม   

บริษัทฯ มีนโยบายบนัทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนเร่ิมการประชุม ตลอดจนรายช่ือ พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และค าถาม 
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ค าตอบ ค าชีแ้จง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และแจ้งจ านวนบตัรเสยี (ถ้ามี) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชมุอยา่งละเอียด  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วม
ประชมุได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมีสว่นร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้กรณี
ที่กรรมการบริษัทคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด กรรมการคนนัน้จะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุและไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสยีงเลอืกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 

 
2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากการประชมุ หรืออยา่งช้า

ในช่วงเช้าของวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายขา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th อีกด้วย 

 
2.8 การจ่ายเงนิปันผล  
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรและไม่มียอดขาดทุน
สะสมอยู ่โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

  
 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50
ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะค านงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล  ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นี ้เงินก าไร
สว่นที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้ น หรือสว่นท่ีเหลอืจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จดัสรรเป็น
เงินส ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทนุส ารอง เพื่อเป็นเงินกองทนุของบริษัทฯ
ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติ  หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  โดยบริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 
2.9 การแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ และก าหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยการเปิด
ให้ส านกังานสอบบัญชีชัน้น าที่ให้บริการในระดบัสากลได้เสนองานสอบบญัชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือก และได้จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ กล่าวคือ 
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หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบ
ปีบญัชีติดตอ่กนั   

 
ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสีย

ใดๆ กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 
 
3) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและผู้

ถือหุ้นตา่งชาติ โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั รวมทัง้บริษัทฯ 
ยงัให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั  

 
3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคล 

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ ถือหุ้ น  รวมทัง้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่า
สามารถเลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคน
จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมตัิแต่งตัง้จากที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาเห็นว่า

มีคณุสมบตัิ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมทีจ่ะเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าตัง้แต่
วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

 
3.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อ

หน่ึงเสียง 
                  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกโดยการส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม ซึง่ได้ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน า ขัน้ตอน
ในการมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถกูต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จดัส่งให้
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พร้อมกับหนงัสือนดัประชุม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน แต่อย่างใด นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท www.psh.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วย  
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการเสนอช่ือกรรมการอิสระไว้ จ านวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือ
หุ้น ซึง่การเสนอช่ือกรรมการอิสระ จ านวน 3 คนนี ้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ค านงึถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเข้มมากกว่า
นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) ที่ก าหนดให้บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อยเพียง จ านวน 2 คน 
 

3.2.2  การส่งหนังสือนัดประชุม 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระบุให้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตดัสินใจ ซึ่งแต่ละเร่ืองจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีการระบุถึงวตัถุประสงค์และเหตผุลของแต่ละวาระการประชุม ความเห็น
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย  
 
 ทัง้นี ้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า จ านวน 22 วนั โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชมุ เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561  
 

    บริษัทฯ ประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึง่ติดตอ่กนัไมน้่อย
กว่า 3 วนั และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ฉบบัสมบูรณ์) ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2561 และจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลู 
วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอ
และทนัเวลา  

 
3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น 

การให้กู้ยืมเงิน การค า้ประกนัสินเช่ือแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนัน้บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้
กู้ยืม หรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทุนอีกด้วย 
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3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและมีการแจ้งนโยบายดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในองค์กรถือปฏิบตัิ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมี
มาตรการที่จะสร้างความมัน่ใจว่านโยบายดงักลา่วเป็นที่รับทราบและปฏิบตัิตาม โดยได้มีการจดังาน CG Day ขึน้ เมื่อ
วันที่  29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู้และท าความ เข้าใจ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน และยึดถือเป็นหลกัการ
และแนวทางในการปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาใน
การปฏิบตัิหน้าที่และก าหนดให้มีการลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบตัิไว้ทกุคน 

 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ครัง้แรก ภายใน 30 
วนั นบัแตว่นัได้รับการแต่งตัง้และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการ รวมทัง้จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ก าหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเร่ือง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน ซึ่ง
ในปี 2561 ที่ผา่นมาก็ไมม่ีเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ 

 
นโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
ข้อมลูที่เป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคูแ่ขง่แล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูที่คูค้่าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท 
(1) บริษัทฯ มีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบตัิเพื่อรักษาความลบั โดยเอกสารส าคญัและข้อมลู

ที่เป็นความลบัจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมลู 

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้าและข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไมเ่ปิดเผยความลบัของ
ลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้มีการ
เปิดเผย 

(3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคูแ่ขง่ทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อนัจะ
ก่อให้เกิดการฟอ้งร้องด าเนินคดีตามมา 
 

3.5 การท ารายการเกี่ยวโยงกัน 
 ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เข้าขา่ยจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนท ารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัช่ือและความสมัพนัธ์ของ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั รายละเอียดและเหตผุลของการท ารายการ นโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ได้กระท าอย่างยตุิธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)  
 
 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มี
โครงสร้างแบบกลุม่ธุรกิจที่มีการท ารายการเก่ียวโยงกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณา
ระดบัของการท ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทัง้บริษัทฯ ไม่ได้
ปฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสนิทรัพย์แตอ่ยา่งใดด้วย 
 
 3.6 การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2561  

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวน 4 รายการ" (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด รายการระหวา่งกนั) 

 
3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรัพย์ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เก่ียวกับ

การซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้า ก่อนท าการซือ้/ขาย เพื่อเลขานกุารบริษัทจะได้เก็บเป็นฐานข้อมลูส าหรับ
กรรมการและผู้บริหารแตล่ะคน 

 
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสทิธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร 
ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สญัญา เจ้าหนี  ้ชุมชนสงัคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแล  และได้เสริมสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้สว่นเสียในกลุม่ต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่  ทัง้นี ้เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดี มีความ
มัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม (รายงาน
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเลม่ตา่งหากจากรายงานประจ าปีด้วย 

 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 149 

  4.1 การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 4.1.1  คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้ น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ น คือ เจ้าของ
กิจการ ดงันัน้ในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 (1)  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอยา่งเพียงพอ 

 (4)  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่ 
  สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 
 (5)   บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถอืหุ้น 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้ ถือหุ้ นเยี่ยมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” (นวนคร) และ
โครงการ พลมั คอนโด แจ้งวฒันะ เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 และโครงการ บ้านเดี่ยวภสัสร สรง
ประภา เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ทราบถึงกระบวนการขัน้ตอนการผลิตแผ่น      
พรีคาสท์และการน าแผ่นพรีคาสท์ไปใช้ในโครงการต่างๆ  ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการผลติ และคณุภาพของบ้านพฤกษา 
 

พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่สงูสดุ และเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงได้มุ่งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี  รวมทัง้สง่เสริมการท างาน
เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง 
แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และ ถือปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัไม่ค านึงถึงเพศ สญัชาติ เชือ้
ชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  
ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอและยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายดแูลเร่ืองคา่ตอบแทน ซึง่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี  และการ
วดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้สวสัดิการของพนกังาน อาทิ เช่น   
: สวสัดิการเงินช่วยเหลือ เช่น การมอบของขวญัในพิธีมงคลสมรส การให้ทุนการศึกษาบุตร ของ

เยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตวัที่โรงพยาบาล เงินช่วยเหลอืกรณีประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
เงินช่วยเหลอืกรณีเสยีชีวิต และคา่พวงหรีดเพื่อเคารพศพ กรณีพนกังาน คูส่มรส บิดา มารดา ของ
พนกังานเสยีชีวิต 

: ประกนัสขุภาพและประกนัชีวิต เช่น การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี การประกนัสขุภาพกลุ่ม
และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งพนักงานในระดบัเท่ากัน (แบ่งตาม Band) จะได้รับสวัสดิการเท่า
เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ อายุ และศาสนา โดยจะคุ้มครองทัง้ตวัพนักงาน คู่สมรส 
และบตุรของพนกังาน  

: สวัสดิการ ซือ้ที่อยู่อาศัย การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซือ้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมของ  
บริษัทฯ 

: กองทนุ เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและ
ครอบครัว โดยเงินสะสมสว่นนีจ้ะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน โดยอตัราเงิน
สมทบของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งร้อยละ 5-10 กองทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/
ได้รับอบุตัิเหตเุนื่องจากการท างาน 

: สทิธิประโยชน์อื่นๆ เช่น คา่คอมมิชชัน่ การให้ทนุการศกึษาบตุร Fitness&Sport club คา่โทรศพัท์
ประจ าเดือน คา่ตดัชุดเคร่ืองแบบพนกังาน (สทูสากล) เงินรางวลัให้กบัพนกังานท่ีมีอายคุรบ 10 ปี 
และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจ าปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร บัตรชม
ภาพยนต์ หรือบตัรก านลัส าหรับซือ้สนิค้าในวนัเกิด ของขวญัในเทศกาลปีใหม ่ฯลฯ  

 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ ที่ดีส าหรับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้
ความส าคญักบัพนกังาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมอนัดบัแรกที่บริษัทฯ พงึกระท า เพราะการท่ีพนกังานมีความสขุ
ในการท างาน จะสะท้อนออกมาในรูปของผลงานท่ีมีคณุภาพและความยัง่ยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 
 (1)       ความเป็นส่วนตัว 

 สิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูลว่งละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน หรือ
ข้อมลูส่วนตวัอื่นๆ ไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือ
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บคุคลอื่นใด ทัง้นี ้การลว่งละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแตไ่ด้กระท าไปตามหน้าที่โดย
สจุริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 
1.1 คุ้มครองข้อมลูสว่นตวัของพนกังานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดแูลรักษา

ของบริษัทฯ 
1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ 
1.3 จ ากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูสว่นตวัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เทา่ที่

จ าเป็น 
 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม 

         2.1   บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 
  2.2   บริษัทฯ จะคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

ค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่งานโดยไมม่ีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ จะก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลกัษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการ
จ่ายคา่ตอบแทนนัน้ 

  2.4   บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Pruksa Resource  จะสนนัสนนุให้พนกังานได้รับการฝึกอบรม
และพฒันาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ทัง้การอบรม/สมัมนาที่บริษัทฯ 
จัดขึน้ภายใน และการอบรมสัมมนา/กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เช่ือว่า 
“พนกังานพฤกษา” คือ ทรัพยากรท่ีส าคญัที่สดุของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งพฒันา
พนกังานทกุต าแหนง่ให้มีความรู้และทกัษะที่พฒันาตอ่ยอดไม่มีวนัสิน้สดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ก าหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู้ และจัดท าเว็บไซด์ช่ือ Pruksa Academy โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และ
พฒันาการท างานอย่างมืออาชีพ โดยพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนสามารถเข้าถึงระบบ
การฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน PC Notebook Tablet และ Smart 
phone เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
สามารถรับผิดชอบงานในบทบาทหน้าที่ท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

 
  โดยในปี  2561 ที่ผ่านมา พนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ ตัง้แต่ระดับปฏิบัติการ 

ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น ผู้บงัคบับญัชาระดบักลาง และผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมและพฒันาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ เฉลี่ย 19 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็น
พนักงานหญิงเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อคน และพนักงานชายเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อคน และ
หลกัสตูรที่บริษัทฯ ได้จดัขึน้ส าหรับพนกังานเข้าใหมแ่ละพนกังานท่ีปฏิบตัิงานเดิมมีดงันี  ้
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวชิา ช่ือหลักสูตร 

1. พนักงานใหม่ หมวดวชิาส าหรับพนกังานใหม่ 1. ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยจดัสอนเร่ือง 
- แนะน าองค์กร ผู้บริหาร Pruksa Business 
Knowledge Leadership สวสัดกิารพนกังาน 
- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 
- จริยธรรมพฤกษา (Ethic) จรรยาบรรณธุรกิจ 
- การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
2. ระบบประเมินผลงาน 
3. CSR 
4. การใช้งานระบบ ESS MSS 
5. Corporate IT System 
6. ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างทัว่ไป 
 

2. พนักงานที่
ปฏิบัตงิานเดมิ 

หมวดวชิาตามกลุ่มอาชีพ 1. พฒันาบคุลิกภาพเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
พนกังานขาย (Personality for Success) 
2. สมองสร้างสขุเพ่ือชีวติคดิบวก (Mindset) 
3. Consultative Selling Skill (Tele-
Prospecting & Face to Face) 
4. Market insight, market trend 
5. REM concept, pre-cast system, FAQ 
6. Construction Innovation 
7. การตรวจรับบ้านและการโอนกรรมสิทธ์ิ  
การบริการหลงัการขายและการจดัตัง้นิติ
บคุคล กฎหมายเก่ียวกบัการจดัสรรโครงการ
เบือ้งต้น 
8. ความรู้ สคบ กบังานขายเพ่ือลดข้อร้องเรียน 
9. ฮวงจุ้ยส าหรับการขายบ้าน 
10. การลงทนุด้วยอสงัหาริมทรัพย์ 
11. Effective Sales Management 
Technique 
12. ระบบ CRM ตาม System Module 
13. การใช้งาน App. VQ และ ระบบ CRM 
14. การบริการด้วยจิตคดิบวก และการรับมือ
กบัข้อร้องเรียน 
15. Digital in Action 
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวชิา ช่ือหลักสูตร 

16. BIM02 - BIM/REVIT Architect ส าหรับผู้
เร่ิมต้น (BIM/REVIT AR for Beginner) 
17. BIM02A - BIM/REVIT Architect  และ 
Application Software ส าหรับผู้ใช้งาน 
(BIM/REVIT AR in Practice) 
18. BIM03 - BIM/REVIT Structure ส าหรับผู้
เร่ิมต้น (BIM/REVIT ST for Beginner) 
19. BIM10 Introduction to BIM/REVIT and 
Navisworks 
20. BIM20 Introduction to Revit Plug-in 
Development 
21. Top10 Defects : วธีิการแก้ไข 10 Defect 
ส าหรับ TH, SDH, Condo 
22. Construction Planning & Tracking 
23. Product & Service (Job Role)  
24. Business Intelligence (BI) Report 
25. CIA Review : Past 1 (Internal Audit 
Basics) 
26. Daily Management 
27. Daily Management  for Coaching 
28. GEN02 - การตกแตง่ภาพเสมือนจริงด้วย 
Software Lumions 
29. Pruksa Innovation Technology for Sale 
Team 
30. Pruksa Professional Sales Training 
Course 
31. กลยทุธ์การสืบสวน สอบสวน ข้อเทจ็จริง 
32. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน แจ้งปัญหา
จากลูกค้า และการใช้งานระบบ CS 
33. Pool Construction 
 

 หมวดวชิาพฒันาภาวะผู้น า  
(Leadership) 

1. Pruksa Leadership Development 
Program 1 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Manager และ Vice President ใน
หวัข้อ Breeding Pruksa Value, Influence 
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวชิา ช่ือหลักสูตร 

People, Building Teamwork, Developing 
Talent และ Problem Solving & Decision 
Making ซึง่เป็นหวัข้อ Leadership 
Competency ของบริษัทฯ 
2. Pruksa Leadership Development 
Program 2 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Manager และ Vice President ตาม
หวัข้อ Entrepreneurship Mindset, Strategic 
Planning, Creative & Innovative Thinking, 
Leading Change และ Integration ซึง่เป็น
หวัข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ 
3. Change Agent 
 

 หมวดวชิาด้านคณุภาพและ 
ความปลอดภยั 

1. Understanding & Transition from 
ISO9001 to ISO Version 2015 
2. การอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น 
3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบับริหาร 
4. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหน้างาน 
5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 
6. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (CPR) 
7. ผู้ ให้สญัญาแก่ผู้บงัคบัปัน้จัน่ ผู้ยึดเกาะวสัดุ
เคล่ือนท่ี 
8. Strengthen Partnership ส าหรับผู้ รับเหมา 
Precast Construction 
9. ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าตามกฎหมาย 
 

 หมวดพัฒนาตนเองและบริหาร
จดัการ  
(Personal Development & 
Management) 

1. ความรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Mini 
MRE) 96 ชัว่โมง 
2. Time Management 
3. การน าเสนอให้ตรงใจผู้ ฟัง (Presentation 
Essentials) 
4. ครบเคร่ืองเร่ืองการออม 
5. Train the trainer 
6. Engagement  Workshop 
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวชิา ช่ือหลักสูตร 

7. Performance Management & Coaching 
& Feedback 
8. การบริหารจัดการส าหรับหัวหน้างานใหม่ 
(The First Time Management) 
9. กฏหมายกับการขายอย่างไร  ไม่ ให้ถูก
ร้องเรียนหรือถกูด าเนินคดี 
10. ก้าวสู่การเป็นพ่ีเล่ียงอย่างมืออาชีพ 
 

 หมวดวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. MS Excel 2016 - Intermediate Level 
2. MS Excel 2016 ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู 
3. การใช้งานโปรแกรม Power point เพ่ือการ
น าเสนอผลงาน 
4. Bank Matching & Online Approval 
5. การใช้งานระบบ Ariba.  
6. ระบบบริหารงานนิติบคุคล (Property 
Management System) 
 

 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร และการ
สง่เสริม ความก้าวหน้าทางอาชีพ/ข้อมลูการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน) 

 
 2.5   บริษัทฯ ตระหนกัว่า การสื่อสารที่ดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีใน

การท างานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะสง่เสริมให้พนกังานได้รับแจ้งข่าวสารที่ เก่ียวข้องอยู่
เสมอตามโอกาสอนัควรและเทา่ที่จะท าได้ 

2.6   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทกุข์ในเร่ืองคบั
ข้องใจเก่ียวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและ
ก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนั 

 
 (3)   การล่วงละเมิด 

 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไมพ่งึกระท า
การใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
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 3.2   พนกังานต้องไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคกุคามไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรือ
การกระท าต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ 

  3.3   เคารพความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสิทธิ

มนษุยชน) 
 

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  
   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนว

ทางการพฒันา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยงัมีแนว
ทางการพฒันาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต าแหน่งงาน สง่ผลให้บุคลากรสามารถใช้ศกัยภาพในการ
ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยงัลกูค้าทัง้ภายในและภายนอก 
อีกทัง้ความรู้และทกัษะที่พนกังานได้รับนัน้ยงัเป็นความรู้ที่ติดตวัไปกับพนกังาน ซึ่งสามารถน าไปต่อ
ยอดในการท างานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนกังาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้ มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ในใจลกูค้า ไม่ได้เกิดจากการด าเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม หรือผู้บริหารเท่านัน้ แต่เช่ือว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการ
พฒันาที่หลากหลาย อาทิ  

 
  (1) การจัดท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa 

Value) และภาวะผู้น า (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคนทัง้องค์กร 
 
  (2) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท างานโดยใช้ Competency Based Interview 

เพื่อให้สามารถรับผู้สมคัรที่สอดคล้องกบัวฒันธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบ
ของพฤกษา โฮลดิง้ เพราะบริษัทฯ เช่ือว่าสิ่งเหลา่นีท้ าให้ประสบความส าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 
20 ปีที่ผา่นมา 

 
  (3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ าปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมที่มีทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิจริง การสร้างวฒันธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหวัหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบ
การดแูลพนกังานใหม่โดยระบบพี่เลีย้ง (Mentor Program) การพฒันาในรูปแบบการมอบหมายงานที่
ให้พนกังานสามารถฝึกปฏิบตัิจริงได้และมีกรอบการด าเนินงานที่เป็นนโยบายชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้
ให้หวัหน้างานและพนกังานสามารถวางแผนเพื่อรับการพฒันาร่วมกนัได้อยา่งเหมาะสม 

 
  (4) การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการก าหนด Talent โดยมีหวัหน้างานร่วมกับ

สายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบผุู้ที่มีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 157 

และคณุลกัษณะสว่นบคุคลที่มีศกัยภาพ ทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การระบุจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานส าหรับผู้ บ ริหารระ ดับฝ่ายขึน้ไป 
(Department, Division, SBU/BU) โดยการก าหนดทัง้ Talent, Successor นัน้ ยังค านึงถึงความ
จ าเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย  ทัง้นี ้ในปี 2561 
บริษัทฯ ด าเนินการคดักรองผู้ที่จะมาทดแทนต าแหนง่งานส าหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึน้ไป ได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้     

 
  (5) สนบัสนนุให้พนกังานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชดัเจน โดยพนกังานจะทราบ

ว่าต าแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการก าหนดความรู้ ทกัษะและตวัวดัผลงาน
ของต าแหน่งถดัไป เพื่อให้พนกังานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกบัหวัหน้างาน ตลอดจนก าหนดวิธีการ
ปฏิบตัิงานและวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสูเ่ปา้หมายทางอาชีพท่ีได้ตัง้ไว้ 

 
  (6) ส ารวจความผกูพนัของพนกังานที่มีต่อองค์กรอย่างสม ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยผลการส ารวจ

ดงักลา่วจะถูกน ามาก าหนดแผนงานร่วมกันทัง้องค์กรในการที่จะเพิ่มระดบัความผูกพนัของพนกังาน
ต่อองค์กรให้มากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุ เป็นส่วนหนึ่ง
ของตวัชีว้ดัผลงานของผู้บริหารด้วย 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” หมวด การพฒันาบคุลากร ) 
 
   นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  

 ในการพฒันาตนเอง พนกังานทุกคนจะต้องวางแผนการพฒันาตนเองร่วมกับผู้บงัคบับญัชา ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง การวางแผน / การก าหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง และจุดที่ต้องพฒันาของพนกังาน เพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล 
โดยล าดบัความส าคญัในการพฒันา และใช้หลกัในการพฒันาแบบ 70-20-10 คือ 

 (1) มอบหมายหน้าที่งานท่ีท้าทาย ท่ีมุง่เพื่อการพฒันา (Experiential Learning) ในอตัราสว่น  
70% ซึง่พนกังานจะได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงาน
ดังกล่าว การมอบหมายงานนีเ้ป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้ น า ผู้ เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทหลกัในการท าความเข้าใจ ความคาดหวงัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน 
ความส าเร็จ สิง่ที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการน าสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวดัผลส าเร็จ 

  (2) จัดให้พนักงานได้รับค าแนะน าจากผู้ บริหารระดับสูง หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น          
มีพี่เลีย้ง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บงัคบับญัชา หรือการ
ประชมุทีม เพื่อจะได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในทีม ในอตัราสว่น 20% 

  (3) เรียนรู้อยา่งเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอตัราสว่น 10% 
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  โดยก าหนดต าแหน่งงานในอนาคตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาตนเอง
ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งในอนาคต ทัง้การโอนย้ายต าแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเลื่อน
ต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
    นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการ

ด้านสทิธิมนษุยชน คือ เร่ือง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลกัจริยธรรมในการสรรหาและวา่จ้าง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพศ ภาษา 
ความเช่ือทางการเมือง ความเช่ือในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือก าเนิด พืน้เพทางสงัคม/ทรัพย์สิน หรือ
สถานะ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ไมม่ีการใช้แรงงาน
เด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบงัคบั และบริษัทฯ ไม่อนมุตัิให้ว่าจ้างพนักงานเข้าด ารงต าแหน่งใดๆ 
โดยที่ผู้ บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกใน
ครอบครัว ท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคดัเลือกเป็นพนกังานของบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่งงานนัน้ๆ อีกทัง้บ ริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายเร่ือง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกบัหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อ
สง่เสริมให้ผู้พิการได้มีงานท า ในปีใดที่บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัจ้างพนกังานผู้พิการได้ บริษัทฯ จะสง่เงิน
สมทบเข้ากองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทนุส าหรับการใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
คุ้มครองและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการตอ่ไป นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ยงัปฏิบัติต่อพนกังานด้วย
ความเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรี รวมทัง้สิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล และพนกังานทกุคนจะได้รับความ
คุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ 
ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการท างาน หรือข้อมูลส่วนตวัอื่นๆ ไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความเสยีหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดยสจุริต หรือตามกฎหมาย 
หรือเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม โดยหากพนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถกูละเมิดสิทธิ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ อีกทัง้ยังส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้
พนกังานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสทิธิของแตล่ะบคุคล 

 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในด้านสิทธิมนษุยชนเก่ียวกบัความเสมอภาคในการ

จดัซือ้ จดัหา และการปฏิบตัิต่อคู่ค้า และคู่สญัญา โดยมีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั และคู่ค้า 
คู่สญัญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การใช้
แรงงานเด็ก เป็นต้น 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด แนวทางการจดัการด้านสิทธิ
มนษุยชน) 
 
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอและบริหารจดัการสินค้า
และบริการแก่ลกูค้าอยา่งมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้
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 (1) สง่มอบผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง  

             (2) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า 
เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไมม่ีการกลา่วเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ
โฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 (3) ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบ และช่องทางการ 
ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกับคณุภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 
24 ชัว่โมง ผา่น  www.psh.co.th และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4) รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าข้อมลูไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแตเ่ป็นข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 
คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และด ารงความเป็น
บริษัทฯ ชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ
สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดให้ 
คูค้่าต้องขายสนิค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้
ได้มาซึ่งข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตวัตอ่คูแ่ข่งทาง
การค้า ดงันี ้

 (1)   ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
 (2)   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  (3)   ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการท าสญัญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขนัทาง 
การค้าอยา่งไมส่มเหตสุมผล 

  
 คู่ ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการด าเนินการ
สรรหา คดัเลือกคูค้่า การจดัซือ้ จดัจ้างผู้ รับเหมา จดัจ้างผู้ออกแบบ จดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษานัน้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมลูงาน เสนอ
ราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดุอุปกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ ค้าทุกราย ดังนัน้ ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้ บริหาร 
พนกังาน หรือบคุคลใดๆ ในลกัษณะที่เป็นการเรียกร้องคา่ตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่น
ใด เว้นแตก่ารให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคดัเลือกคู่ค้าของ
บริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกบัคู่ค้า หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความ
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ร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรมในการจดัซือ้ จดัจ้างแก่คู่ค้าทกุราย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทกุ
รายอยา่งเสมอภาค และเทา่เทียม 
 
การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ ค้า 
1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 มีการแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 
1.2 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา 
1.3 จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา

อยา่งครบถ้วน และปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
1.5 จ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากบัมลูค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

 4.  ออกหนงัสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรับของขวญั ของก านลั 
และมีนโยบายไมรั่บงบสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินไมว่า่ในรูปแบบใด 

 5.  ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้า หรือคู่สญัญาที่มีความเก่ียวพนักับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นสว่น 

6.  ไมเ่ปิดเผย หรือใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวั หรือผู้อื่น 
 

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ ค้า 
1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการท างาน 
2. ประเมินคณุภาพของงาน สนิค้าและบริการ 
3. ประเมินความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบงาน สนิค้าและบริการ 
4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน 
 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของคู่ ค้า 
1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ 

 :  รักษาความลบัระหวา่งกนั 
 :  ละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 :  ละเว้นการละเมดิสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
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 :  ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
 :  การมีสว่นร่วมในการพฒันาและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

2. จรรยาบรรณด้านสทิธิมนษุยชนและแรงงาน 
 :  คูค้่า ควรให้ความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน ค านงึถงึศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเทา่เทียมกนั ไมว่า่

จะเป็นเพราะความแตกตา่งทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ การศกึษา ความพิการ และมี
การปฏิบตัิตอ่พนกังานของตนอยา่งเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

 :  คูค้่า จะต้องไมม่ีการบงัคบัใช้แรงงานโดยที่พนกังานของตนไมส่มคัรใจ 
 :  คูค้่า จะต้องไมจ้่างแรงงานเดก็ที่อายไุมถ่งึเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับ

ความคุ้มครองตามทีก่ฎหมายก าหนดทกุประการ 
 :  คูค้่า จะต้องจา่ยคา่จ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนกังานของตนพงึได้รับอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม ตรง

ตามก าหนดเวลา 
 :  คูค้่า จะต้องไมใ่ห้พนกังานของตนท างานเป็นเวลานานเกินกวา่กฎหมายก าหนด หากมคีวาม

จ าเป็นต้องให้ท างานลว่งเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมคัรใจ 
 

 3.  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 
 :  คูค้่า จะต้องจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั และมีสขุอนามยัให้แก่

พนกังานของตน รวมถงึจดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลให้แก่พนกังานของตนอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 

 :  กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน คูค้่าจะต้องเตรียมพร้อมตอ่สถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจะต้องก าหนดให้มี
การประเมินสถานการณ์ มาตรการจดัการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภยั และจดัให้มีการ
อบรมให้แก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสม 

 : คูค้่า จะต้องมีนโยบายในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอยา่งชดัเจน และมีความมุง่มัน่ในการใช้ทรัพยากร
ตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการใช้พลงังานอยา่งประหยดัและเหมาะสม 

 :  คูค้่า จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้
อยา่งเคร่งครัด 

 :  คูค้่า จะต้องมัน่ใจในกระบวนการผลติ มีการตดิตัง้ระบบก าจดั และจดัการของเสยี การปลอ่ยมลพิษ
ทัง้ทางอากาศ บนดิน และการระบายน า้ทิง้ที่เหมาะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มีการเฝา้ระวงั 
ควบคมุ และตรวจสอบคณุภาพอยูเ่สมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ของเสยีและผลติผลจากการผลติที่
ปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อมจะไมก่่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 
 4.  จริยธรรมและการปฏิบตัติามกฎหมาย 
 :  คูค้่า จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 :  คูค้่า จะต้องด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 
 :  คูค้่า จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 162 

  :  คูค้่า จะต้องมีการจดัท าบญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจอยา่งถกูต้อง และครบถ้วน 
 :  คูค้่า จะต้องปกปอ้งข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า 

 

การพัฒนาคู่ค้า 
เพื่อให้ลกูค้าได้รับมอบผลติภณัฑ์ และบริการท่ีมีคณุภาพ บริษัทฯ ได้ติดตอ่ขอความร่วมมือจาก
ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อฝึกอบรมแรงงานของผู้ รับเหมา โดยมีทัง้งานส ีงานทอ่ประปา งานฝา้เพดาน งานติดตัง้
อลมูิเนียม ฯลฯ  เพื่อให้แรงงานมคีวามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างาน ซึง่มีผลท าให้มาตรฐานการ
ท างานของแรงงานดีขึน้ และสามารถลดปริมาณของ Defect ที่เกิดขึน้ โดยในปี 2560 - 2561 มีจ านวน
แรงงานท่ีผา่นการอบรมทัง้สิน้ จ านวน 1,413 คน 
 

การร้องเรียน 
1. การแจ้งข้อร้องเรียน 
กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งสอ่ไปในทางทจุริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกลา่ว คู่ค้าทกุรายสามารถแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทนัทีผา่นช่องทาง 
- :  แจ้งโดยตรงที่ 

  (1) ประธานกรรมการบริษัท 

                  (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  
              (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

 

- :  ทางไปรษณีย์ 
       ฝ่ายสือ่สารองค์กร  
       บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
       อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
        แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
    หรือ 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
         อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
         แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 

:  ทางโทรศัพท์: 1739 
:  ทางเว็บไซต์: www.psh.co.th (หวัข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่)   

:  Line ID: @pruksacg  

:  E-mail: cg@pruksa.com 

http://www.psh.co.th/
http://www.psh.co.th/
mailto:cg@pruksa.com
mailto:cg@pruksa.com
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นอกจากผู้ แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส าคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงิน
รางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ อีกด้วย  
 

2. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
2.1 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผย

ตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสยีหายใดๆ แต่
หากมกีารเปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้
ทราบ หรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ 

2.2 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผย ช่ือตวั ช่ือ
สกลุ ท่ีอยู ่ภาพ หรือข้อมลูอื่นใดที่สามารถระบตุวัผู้แจ้งได้แล้วด าเนินการสบืสวนวา่ มมีลูความ
จริงเพยีงใดหรือไม ่

2.3 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องเป็นความลบั และเปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึ
ความปลอดภยั และความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2.4 กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง เห็นวา่ตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน
เสยีหาย หรือความไมป่ลอดภยั ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเจ้าหนี ้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนั 
การบริหารเงินทนุและกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนีไ้ว้อยา่งชดัเจน ไมว่า่จะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรือ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน โดยไมใ่ห้มีการผิดนดัช าระหนี ้รวมถงึการปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีก้ าหนด
อยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
(1) ช าระหนีค้ืนตอ่เจ้าหนีต้รงตอ่เวลาตามเง่ือนไขที่ก าหนดเพื่อมใิห้เกิดการผิดนดัช าระหนี ้
(2) ในการช าระหนี ้เงินกู้ยมื ดอกเบีย้และความรับผิดชอบในหลกัประกนั หรือการค า้ประกนัตา่งๆ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในสญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
(3) เมื่อมเีหตสุ าคญัอนัอาจกระทบตอ่สถานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบตอ่หนีท้ี่ต้องช าระ 

บริษัทฯ จะบริหารเงินทนุโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพื่อร่วมกนัหาวิธีปอ้งกนั หรือแก้ไข เพื่อไมใ่ห้
เกิดความเสยีหาย 

(4) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่เจ้าหนีก้ าหนดอยา่งเคร่งครัด 
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 ชุมชนและสังคม  : บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา
เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยัง่ยืนสบืไป บริษัทฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เนื่องและก าหนดนโยบายด้าน 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุก
กระบวนการ (Process) และทั่วทัง้องค์กร ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

(1)  มีนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสงัคม โดยอนุรักษ์ และค านึงถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญัรวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่
บงัคบัใช้อยู่อยา่งเคร่งครัด 

(2) มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
ด้วยการน าความเช่ียวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสงัคม
อยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกนั และยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

(3) สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
(4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้า

ไปด าเนินธุรกิจ 
(5) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชมุชนที่

บริษัทฯ ตัง้อยูม่ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหนว่ยงานของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และชมุชน 

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจอยูต่าม
ควรแก่กรณี 

(7) ด าเนินการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุควบคมุการด าเนินงาน ตลอดจนควบคมุการปลอ่ยของเสยีให้อยูใ่น
เกณฑ์คา่มาตรฐาน 

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
ชีวิตและทรัพย์สิน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
นอกจากการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่ในกระบวนการท างาน (CSR IN PROCESS) แล้ว 

บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูน่อกกระบวนการ (CSR  AFTER PROCESS) เพื่อร่วมสร้าง
ความยั่งยืนให้กับสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศกึษา ด้านคณุธรรมและจริยธรรม และด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  
1. ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน ได้แก่ 
 - ทนุพฤกษา 
 - ทนุต้นกล้า 
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 - โครงการ Pruksa Innovation Learning Center 
 - การสนบัสนนุคา่ยวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp 
 - โครงการความร่วมมือพฒันาเยาวชนไทย ก้าวสูอ่ตุสาหกรรมก่อสร้างยคุ 4.0 ร่วมกบั ส านกังาน

คณะกรรมการอาชีวศกึษา 
 - การสนบัสนนุพืน้ท่ีอาคาร Pearl Bangkok แก่นกัศกึษาจดันิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม 
 - ผู้บริหารระดบัสงูร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเผยแพร่ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แก่

สถาบนัการศกึษาและองค์กรธุรกิจตา่งๆ 
 

2. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
 -  โครงการ พฤกษา อ่ิมบญุอิ่มใจ 
 -  โครงการ ธรรมะ...สร้างสขุ 

 

3. ด้านสงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่  
   -  โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต 
   -  โครงการ สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ 
   -  โครงการ สนบัสนนุสนิค้าชมุชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยัง่ยืน 
   -  โครงการ 60+ Earth hour 2018 
   -  โครงการ Pruksa Community Care : โซลา่เซลล์และกงัหนัตน้ีาโซลา่เซลล์เพื่อชมุชน 
   -  โครงการ พฤกษา ปลกูป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันายกระดบัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 
Initiative ฉบับล่าสุด GRI Standards เพื่อให้การรายงานครอบคลุมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาที่ยัง่ยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals 2030) ได้
อยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และใน “รายงานการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน” หมวด การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมเพื่อความยัง่ยืน)  

 

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่ งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ซึง่มาจากการแตง่ตัง้ (ระดบับงัคบับญัชา) และมาจากการเลือกตัง้ของ
สมาชิกในองค์กร (ระดบัปฏิบตัิการ) รวมจ านวนทัง้สิน้ 25 ท่าน เพื่อให้การด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1)  พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน เพื่อ

ปอ้งกนัและลดการเกิดอบุตัิเหต ุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญ อนั
เนื่องจากการท างาน หรือความไมป่ลอดภยัในการท างานเสนอตอ่ผู้บริหาร 

(2)   รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการท างาน และมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังาน ผู้ รับเหมาและบคุคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตัิงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบการ 

(3)  สง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
(4)  พิจารณาข้อบงัคบัและคูม่ือวา่ด้วยความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานด้านความปลอดภยัใน

การท างานของสถานประกอบกิจการเสนอตอ่ผู้บริหาร 
(5)  ส ารวจการปฏิบตัิการด้านความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายที่เกิดขึน้

ในบริษัทฯ อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
(6)  พิจารณาโครงการ หรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงโครงการหรือ

แผนการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภยัของพนกังาน และบคุลากร
ทกุระดบัเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 

(7)  วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้อง
ปฏิบตัิ 

(8)  ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอตอ่ผู้บริหาร 
(9)  รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทัง้ระบปัุญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

คณะกรรมการเมื่อปฏิบตัิหน้าที่ครบหนึง่ปี เพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร 
(10) ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
(11) ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัในการท างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้แทนนายจ้าง 
ระดับบังคับบัญชา 

กรรมการผู้แทนนายจ้าง 
ระดับปฏิบัติการ 
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นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัย 
สขุอนามยั และสิง่แวดล้อมทัง้ภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ (ชุมชน และสงัคม) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของ
พนักงาน และถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ โดยการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั ให้เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทัง้มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบที่ชดัเจน  

 
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(1)  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่ของพนกังานทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องร่วมมือ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทัง้ของตนเองและผู้ อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส าคัญ
ตลอดเวลาปฏิบตัิงาน และที่ส าคญัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
และพนกังานทุกคนยงัมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างานให้
ปลอดภยั 

(2)  บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน วิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภยั ตลอดจนการใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึง่คณุภาพ อนามยัที่ดี
ของพนกังานทกุคนอยา่งตอ่เนื่อง 

(3)  บริษัทฯ สง่เสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภยัตา่งๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านกึของพนกังาน เช่น การอบรม 
การจงูใจ และการประชาสมัพนัธ์ด้านความปลอดภยั 

(4)  บริษัทฯ ติดตามและทบทวนการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 

การที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสูก่ารพฒันา
สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคม  อย่างต่อเนื่อง 
ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 

(1) มุ่งมัน่สนบัสนนุให้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ความ
ปลอดภัย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  อาทิเช่น การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการ และช่วงด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินงานทัง้ 3 ระยะ ครอบคลุม
องค์ประกอบทางสิง่แวดล้อมและคณุคา่ตา่งๆ ดงันี ้

 -  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สัน่สะเทือน การพงัทลายของดิน คณุภาพน า้ 

-  ทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบนิเวศวิทยาสงัคมเมือง 
-  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เช่น น า้ใช้ น า้เสีย การระบายน า้ การป้องกนัน า้ท่วม การ
จดัการขยะมลูฝอย ระบบไฟฟา้ การปอ้งกนัอคัคีภยั 

-  คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต เช่น ผลกระทบตอ่สขุภาพ สงัคม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
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(2) ก าหนดให้ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานทกุคน 

(3) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน     
จงูใจให้พนกังานปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 

(4) ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

(5) ก าหนดให้พนกังานทุกคนต้องดแูล ท าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่
ปฏิบตัิงานของตนเองอยูเ่สมอ 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตส านึกของ
พนกังานให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน 

(7) มุง่มัน่สนบัสนนุให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภยัอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการ
ปล่อยและการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพื่อ
รักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน า้ อากาศ     
ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้สง่ผลกระทบน้อยที่สดุ
ตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 
อนึง่ บริษัทฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัสากลอยา่งเคร่งครัด โดยน าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัยมาประยุกค์ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึงมาตรฐาน มอก. 
18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ Safety 
Management Performance มีทัง้หมด 8 ด้าน ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่จัดท าขึน้
เพื่อให้โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ มีมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องตามหลกั
บริหารจัดการและกฎหมาย  ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภัย โดยมีกระบวนการ
ควบคมุทกุสว่นงานทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม 
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ด้านคุณภาพชีวิตพนักงาน ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรฐานที่พักอาศัยของพนักงานที่ท างาน
ก่อสร้างในโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโครงการ มีการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานครบถ้วน มีมุม
สนัทนาการ และระบบความปลอดภัยรวมถึงระบบรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมโครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กบัเด็ก โดยร่วมมือกบัองค์กรที่ไม่หวงัผลก าไร (Unicef) ในการสง่เสริมด้านการศึกษาให้กบับตุรหลานของ
แรงงานคูค้่าในแคมป์ก่อสร้างให้มีโอกาสได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีความเทา่เทียมกนัในสงัคม 
  

 
 
ด้านการสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ค้า บริษัทฯ ได้ท าการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะความรู้

ความสามารถด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างในงานที่มีความเสีย่งสงูให้กบัพนกังานและคูค้่า
เพื่อสามารถปฎิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องปลอดภยัเพื่อลดความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 
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ด้านการปอ้งกนัอนัตรายในงานท่ีมีความเสีย่งสงู บริษัทฯ ได้มีการออกแบบวสัดอุปกรณ์ในการท างานให้สามารถ
ป้องกันอตัรายกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ออกแบบตู้ ไฟฟ้าชั่วคราวในงานก่อสร้างที่มีระบบตัดไฟฟ้าอตัโนมตัิในการป้องกัน
กระแสไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน เพื่อให้พนกังานมีความปลอดภยัในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัไฟฟ้า โดยการต่อพ่วง
ไปใช้งานเป็นแบบ Power Plug  

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินบริษัทได้จดัอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น และ การช่วยชีวิตเบือ้งต้นเกินร้อยละ 50 ของ

พนกังานทัง้หมด และบริษัทมีแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยมีการซ้อมอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ฉกุเฉิน พนกังานสามารถปฎิบตัิตามขัน้ตอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
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ระเบียบปฏิบตัิงาน ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีประสทิธิภาพและครอบคลมุการปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานครบถ้วนและมกีารปฏิบตัิตรงกนัทกุภาคสว่น จึงมกีารก าหนดระเบยีบปฏิบตัิงานเชิงนโยบายโดยหลกัๆ 
มีดงันี ้
1. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสงู  

เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบตัิงานความปลอดภยัในการท างานแนวสงูคลอบคลมุการ
ท างานทัง้ในสว่นของพนกังานบริษัท ผู้ รับเหมา ผู้ควบคมุงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบ 
เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบตัิงานความปลอดภยัในการท างานแนวราบคลอบคลมุ
การท างานทัง้ในสว่นของพนกังานบริษัท ผู้ รับเหมา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. นโยบายการด าเนินการเมื่อเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 
เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการด าเนินงาน เมื่อมอีบุตัิเหตจุากการท างาน การรายงาน
อบุตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหต ุการปอ้งกนัแก้ไขเพื่อไมใ่ห้เกิดซ า้ 

4. นโยบายอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคล (PPE) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในบริษัทฯ 
ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่ปฏิบตังิาน 

5. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับผู้ รับจ้างก่อสร้างโครงการ  
เป็นเอกสารประกอบสญัญา (TOR) โดยระบรุะเบียบปฏิบตัด้ิานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัส าหรับ
ผู้ รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กบับริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม  
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6. แผนการจดัการความปลอดภยัประจ าโครงการ 
เป็นคูม่ือวิธีการบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโครงการ 

7. การประเมิน และรับรองมาตรฐาน Safety Certify ส าหรับแนวราบ 
เป็นมาตรฐานแนวทางการด าเนนิงานระบบ Safety ในโครงการกอ่สร้างแนวราบ 

8. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัในแนวราบ 
เป็นมาตรฐานวิธีการปฎิบตัิงานส าหรับผู้ รับเหมาเพื่อความปลอดภยัในแนวราบ 

9. ประกาศบริษัทเร่ือง มาตรการในการด าเนินงานด้านความปลอดภยัที่มีความอนัตรายสงู  
เก่ียวกบัไฟฟา้ และเคร่ืองจกัรเป็นมาตรการควบคมุการท างานท่ีมีความเสีย่งสงู 

10. มาตรฐานตู้ไฟฟา้ชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตู้ไฟฟา้ในบริษัทฯ ให้ทกุโครงการใช้มาตรฐาน
เดียวกนั 

11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เร่ือง กฎเหลก็ 
ด้านความปลอดภยั  
เป็นประกาศเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับงานท่ีมีความเสีย่งสงู 

12. นโยบายความปลอดภยัในการท างานส าหรับผู้ รับเหมา 
เป็นนโยบายมาตรฐานการท างานของผู้ รับเหมาที่ปฏิบตังิานให้บริษัท 

 
การควบคมุการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภยั 
บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบตังิานในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมคีวามเสีย่งสงู ไมว่า่จะเป็นงานความร้อน (Hot Work) 
งานท่ีสงู (High Work) งานท่ีอบัอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบงัคบัส าหรับการปฏิบตัิงานท่ี
ชดัเจน ในปัจจบุนัมีกฎระเบยีบข้อบงัคบังานอยู ่42 ประเภทกิจกรรมที่ด าเนินงานในบริษัทฯ โดยมกีารตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานแตล่ะประเภทอยา่งสม ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชดัเจน โดยกฎระเบียบข้อบงัคบังานอยู ่
42 ประเภทกิจกรรมมดีงันี ้
1. กฏระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการสวมใส ่PPE 
2. กฏระเบียบความปลอดภยัการท างานของแมบ้่าน 
3. กฏระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการปอ้งกนัไฟไหม้ 
4. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานบนท่ีสงู 
5. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานในท่ีอบัอากาศ 
6. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการปอ้งกนัการตกหลมุ 
7. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัความร้อน 
8. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้ลฟิท์โดยสาร 
9. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองมือไฟฟา้ 
10. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการยกและเคลือ่นย้ายสิง่ของ (Office) 
11. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการจดัการทางเดิน 
12. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุจราจร 
13. กฏระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการควบคมุยานยนต์ 
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14. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้นัง่ร้าน 
15. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ Footing 
16. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Caissons 
17. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Pile Driving 
18. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Bored Pile 
19. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ 
20. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสายพาน โซ ่สลงิ 
21. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Mobile Crane 
22. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Hoists 
23. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสารเคมีอนัตราย 
24. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุเสยีง 
25. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุฝุ่ น 
26. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุขยะอนัตราย 
27. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุถนนในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
28. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้โครงสร้างเหลก็ 
29. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองตดัไม้ 
30. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการรือ้ถอน 
31. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ (เข็มเจาะ) 
32. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้เคร่ือง Vibro 
33. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Tower Crane 
34. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Precast 
35. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานรังส ี
36. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้คอมพวิเตอร์ (Office) 
37. กฏระเบียบเร่ืองการควบคมุสารเสพติดและแอลกอฮอร์ (Office) 
38. กฏระเบียบความปลอดภยักรณีไฟไหม้อาคารสงู (Office) 
39. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการปอ้งกนัแผน่ดินไหวบนอาคารสงู (Office) 
40. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสาร (Office) 
41. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการปอ้งกนัสนึามิ 
42. กฏระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานใน Office 

 
การด าเนินงานด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 

 

1. บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่งในกิจกรรมตา่งๆ ในองค์กร เพื่อควบคมุ ปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้
ไมใ่ห้สง่ผลตอ่อนัตรายทางร่างกาย โรคตา่งๆ และสภาพจิตใจของพนกังาน 
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2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านความอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 

3. บริษัทฯ ได้น าระบบ Safety Defect Found and Fixed เป็นระบบรายงานสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่
ปลอดภยัและการแก้ไขในโครงการก่อสร้าง 

4. บริษัทฯ ได้น าระบบ BO&F (Behavior Observation & Feedback) เป็นระบบตรวจสอบพฤติกรรมการ
ท างานท่ีไมป่ลอดภยั 

5. บริษัทฯ ได้น าระบบ Safety Management Performance ควบคมุ 8 ด้าน เพื่อตดิตามการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภยัของโครงการก่อสร้างแนวราบ เพื่อดแูนวโน้มด้านความปลอดภยั 

6. บริษัทฯ ได้จดัตัง้บคุลากรที่ถ่ายทอดความรู้ความปลอดภยัในแตล่ะโครงการก่อสร้างผา่นการอบรมในการ
ท างานท่ีโครงการก่อสร้าง 

7. บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมพนกังานผา่นรูปภาพด้ายสือ่ OPL (One Point Lesson) 
8. บริษัทฯ มีการตรวจสอบการท างานอยา่งสม ่าเสมอผา่นการท า Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้น า

ตรวจ 
9. บริษัทฯ มีประชมุความปลอดภยัในทกุเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภยัที่เกิดขึน้ในโครงการกอ่สร้าง 
10. บริษัทฯ ได้จดัท าแคมป์คนงานมาตรฐานเพื่อให้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกนัใน

ทกุโครงการก่อสร้าง และยงัเป็นที่โครงการตวัอยา่งส าหรับศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 
11. บริษัทฯ ได้จดัท ากฎระเบียบและความรู้ตา่งๆ ด้านความปลอดภยั มาตรฐานการท างาน แปลเป็นภาษาตา่งๆ 

4 ภาษาให้กบัแรงงานชาวตา่งชาติได้เข้าใจ 
12. บริษัทฯ จดัท าชมุชนสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีข้างเคียงโครงการ เพื่อให้เกิดทศันคติทีด่ีตอ่ชมุชน และสนบัสนนุ

ช่วยเหลอืชมุชน 
13. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภยั

ตอ่ชีวติและทรัพย์สนิ 
14. บริษัทฯ มีการสือ่สารด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในหลายช่องทาง อาทิ SMS E-Mail บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัพนกังาน และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
15. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน เพื่อให้ทราบหลกัการท่ีถกูต้องในการปฏิบตัิงาน ในลกัษณะ

งานตา่งๆ การสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัอยา่งถกูวิธี ตัง้แตเ่ร่ิมงาน และทบทวนอยา่งตอ่เนื่อง 
16. บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตฉุกุเฉินในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพื่อเป็นการซกัซ้อมพนกังานให้เข้าใจใน

ขึน้ตอนการด าเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที ่
17. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนด

ไว้หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินยั 
18. บริษัทฯ มีการสอบสวนอบุตัิการณ์ที่เกิดขึน้ทกุครัง้ เพื่อหาสาเหตทุี่แท้จริงของอบุตัิการณ์นัน้ๆ และเข้าไป

ด าเนินการควบคมุให้ตรงจดุ ปอ้งกนัการเกินซ า้ 
19. บริษัทฯ มีการทบทวนการจดัการโดยผู้บริหารระดบัสงู เพื่อให้มัน่ใจในระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม มีความเหมาะสม พอเพียง และมปีระสทิธิผล 
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20. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กบัพนกังาน (Safety Talk) ที่ปฏิบตัิงานในโครงการ มกีารจดัท า Training need ตาม
กิจกรรมทีม่ีความเสีย่ง ครอบคลมุทกุกิจกรรม 

21. บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพตดิ พนกังาน ผู้ รับเหมา จากหนว่ยงานภายนอกอยา่งสม า่เสมอ เพื่อปอ้งกนัความ
เสีย่งตอ่อาชญากรรม และตามกฎหมาย 

22. บริษัทฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมทัง้ในส านกังานและโครงการเพื่อคอยตดิตามสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้เหมาะสมกบัพนกังาน 

23. บริษัทฯ ได้ประสานงานกบัโรงพยาบาลในการสง่ตวัพนกังานเข้ารักษาทนัทีที่ประสบอบุตัเิหตหุรือเจ็บป่วย 
24. บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและใสใ่จในการจดัการคณุภาพน า้ทิง้ส าหรับโครงการการจดัสรรท่ีดินเพื่ออยูอ่าศยั

หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบ โดยมีการก ากับและติดตามให้มีการ
ด าเนินการจัดท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย ให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัิมาตรา 80 แหง่พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 2535 

25. บริษัทฯ มีการให้ความรู้ในการบนัทึกสถิติข้อมลูซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.1) และ
การรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสีย  (ทส.2) กับพนักงาน และผู้ รับเหมาจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง 

 

ความปลอดภยัการใช้วตัถดุิบ วสัด ุอปุกรณ์ และสารเคม ี
1. บริษัทฯ มีการเลอืกวตัถดุิบที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ลกูค้าและผู้ปฏิบตัิงาน เช่น เลอืกใช้วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่

มีสารระเหยทีเ่ป็นมลพิษ (VOCs) จ าพวก Formaldehyde 
2. บริษัทฯ มีการควบคมุการจดัเก็บสารเคมีทีใ่ช้ โดยมีการจ าแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้

พนกังานเก่ียวกบั Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีตา่งๆ มปีา้ยบง่ชีช้ดัเจน ตามระเบียบปฏิบตัิและ
มาตรฐานของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์จากผู้ผลติ (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วตัถดุิบที่ได้
มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ 
 

การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตส านกึ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม  
ในปี 2561 เพื่อเพิ่มความตระหนกัและสร้างจิตส านกึให้กบัพนกังาน บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 7 หลกัสตูร รวม Class อบรม 37 Class เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานรวมถงึบคุคลที่เก่ียวข้องได้รับ
ความรู้ ความปลอดภยั ปราศจากอบุตัิเหตแุละโรคจากการท างาน จากศนูย์ฝึกอบรมที่ขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงแรงงาน 
และผู้ผา่นการอบรมจะได้รับประกาศนยีบตัรรับรอง โดยมีหลกัสตูรจดัฝึกอบรมดงันี ้

1 จิตส านกึความปลอดภยัในการท างาน 
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 
3 เจ้าหน้าที่ระดบับริหาร (จป.บริหาร) 
4 เจ้าหน้าที่ระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 
5 คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน (คปอ.) 
6 อบรมเร่ืองดบัเพลงิขัน้ต้น 
7 การชว่ยชีวิตเบือ้งต้น (CPR) 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการให้ความรู้ ความตระหนกั และสร้างจิตส านึก ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรม 
ได้แก่ การบนัทึกสถิติข้อมลูซึง่แสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.1) และการรายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.2) กบัพนกังาน และผู้ รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง  
จ านวน 1 หลกัสตูร รวม Class อบรม 5 Class  

 

นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร และล าลกูกา มีกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และสขุภาพ ดงันี  ้
1. การคดัแยกขยะและก าจดัตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อสามารถน าขยะที่ Reuse และ Recycle ได้น าไปใช้

ประโยชน์ตอ่ 
2. การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจดัเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการน ากระดาษมา Reuse ใช้ 2 หน้า 
3. การจดัท าสวนสขุภาพ และการปลกูต้นสนตามแนวร่องระบายน า้ 
4. ระบบไฟแสงสวา่งที่ใช้ระบบอตัโนมตัิในการเปิด-ปิดไฟ ในส านกังานในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ 
5. ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฏิบตัิงาน โดยการลดวตัต์ และเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจาก 

High Bay เป็น LED เพื่อประหยดัการใช้พลงังาน 
6. ลดจ านวนเที่ยวขนสง่แผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิน้งาน 
7. ก าหนดให้รถบรรทกุขนสง่สนิค้าดบัเคร่ืองยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผน่พรีคาสท์ 
8. ให้ใช้จกัรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์สว่นตวั 
9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในส านักงานเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน และหมวด การด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม) 
 

สรุปสถติิการเกดิอุบัติเหตุ จากการท างาน ปี 2555 – 2561 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)  ทัง้นี ้บริษัทฯ มกีารลงทนุในบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึขอรายงานสรุปสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานปี 2555-2561 ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ส านกังานใหญ่ 

อตัราการ
บาดเจ็บ (IR) 

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 
หญิง 0.12 0.053 0 0 0 0.036 0 

อตัราโรคที่เกิด
จากการท างาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  
(LDR) 

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 
หญิง 0.12 0.213 0 0 0 0 0 
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อตัราพนกังานท่ี ชาย 0 0 0 0 0 0 0 

ขาดงาน (AR) หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0 0 0 0 
จ านวนผู้ ท่ี ชาย 0 0 0 0 0 0 0 
เสียชีวติจากการ
ท างาน 

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 

สายงานก่อสร้าง 
อตัราการ
บาดเจ็บ (IR) 

ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 0.732 0.299 0.661 

หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 0 0.075 0.066 
อตัราโรคที่เกิด
จากการท างาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  
(LDR) 

ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 6.809 0.485 2.050 
หญิง 0 0.087 0.902 2.458 0 0.112 1.984 

อตัราพนกังานท่ี ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 105,681.82 7386 17614 

ขาดงาน (AR) หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 0 1705 17045 
จ านวนผู้ ท่ี ชาย 1 2 2 2 1 3 5 
เสียชีวติจากการ หญิง 0 0 0 0 0 1 0 
ท างาน         
โรงงานพฤกษา พรีคาสต์ 
อตัราการ
บาดเจ็บ (IR) 

ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 0.270 0 0 

หญิง 0.22 0 0.132 0.160 0.270 0.258 0 
อตัราโรคที่เกิด
จากการท างาน 
(ODR) 

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 
หญิง 0 0 0 0 0 0 0 

อตัราวนัขาดงาน  
(LDR) 

ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 0.405 0 0 
หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 5 0.26 0 

อตัราพนกังานท่ี ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 852.27 0 0.292 

ขาดงาน (AR) หญิง 0 0 5,682 0 11,364 568 0 
จ านวนผู้ ท่ี ชาย 0 1 1 0 0 0 0 
เสียชีวติจากการ หญิง 0 1 1 0 0 0 0 
ท างาน         
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จากข้อมลูสถิติในปี 2561 จะเห็นได้ว่า สว่นส านกังานมีแนวโน้มอบุตัิเหตลุดลง สว่นสายงานก่อสร้างอบุตัิเหตมุี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ แต่ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าอบุตัิเหตมุีแนวโน้มลดลงกวา่ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย สว่นสดุท้าย
งานพรีคาสต์ มีแนวโน้มลดลงกวา่ปีที่ผา่นมา 

 
ตารางข้างต้นเป็นหนึ่งในข้อมลูที่ส าคัญในการท าแผนการพฒันา เพื่อมุง่มัน่ที่จะลดการเกิดอบุตัิเหตใุห้เป็นศนูย์ 

(Zero Accident) และพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัทฯ ใสใ่จ และให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด  

 
4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีการรณรงค์ในเร่ือง การประหยดัพลงังาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ และการน าทรัพยากรกลบัมาใช้
ใหม่ ซึ่งจากนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรที่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด จึงสง่ผลให้ในปี 2561 ที่
ผา่นมา โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล าลกูกา ได้รับการรับรอง Green Industry Level 
3 (อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3) : ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทัง้สองโรงงานได้
ด าเนินการผลติภายใต้การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่มีแนวปฎิบตัิตามรายละเอียดดงันี ้ 
 

(1) ด้านพลงังาน  
-  การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเที่ยง  
-  การเปิดไฟเฉพาะจดุที่ต้องการใช้งาน  
-  การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไมส่งู  
-  การใช้รถร่วมกนัในทางเดียวกนั 

(2) ด้านคณุภาพน า้  
-  การน าระบบ Solar Cell มาใช้กบัระบบแสงสว่างและระบบสบูน า้ เพื่อท าการ Reused น า้ ส าหรับรดน า้
ต้นไม้ ดแูลสวนในพืน้ที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟา้และใช้ทรัพยากรน า้อยา่งคุ้มคา่  

- การน าหินทรายที่คดัแยกจากระบบ Recycling System น ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตใหม่
เป็นร้อยละ 2 ของการใช้ปริมาณหินทรายทัง้หมด และน า้ปูนที่ผ่านจากระบบ Recycling System น า
กลบัมาผสมผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น า้ในการผลิตทัง้หมด ท าให้ไม่มีการ
ปลอ่ยน า้เสยีสูช่มุชนหรือที่สาธารณะ  

-  การน ากากที่ได้จากบ่อตกตะกอนไปถมที่ดิน หรือถมถนนท าให้ไมม่ีเศษวสัดเุหลอืทิง้จากการผลิตซึ่งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่น าระบบนี ม้าใช้ใน
อตุสาหกรรมการผลติ Precast Concrete  

 (3) ด้านการจดัการของเสยี 
 -  การน าระบบ หรือเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียที่อาจ

เกิดขึน้ เช่น เศษน า้มนัท่ีเหลอืจากโต๊ะหลอ่แบบ 
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(4) ด้านการบริหารจดัการวสัด ุ
 -  การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอื่นๆ โดยโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้น าระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ 

Automated Mesh Welding Plant แ ล ะ  Automated Mesh Welding Plant with Automated Placing 
ส าหรับโรงงานแห่งใหมม่าใช้งาน ท าให้การผลติเหลก็เสริมส าหรับการผลติชิน้งานพรีคาสท์ทกุแผ่น ถกูต้อง 
แม่นย า สมบูรณ์ทุกชิน้งาน และสามารถลด Waste การใช้เหล็กเสริม ท าให้มีการใช้วสัดุส าหรับการผลิต
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 -  การใช้คอนกรีตปริมาณสูง และเป็นต้นทุนหลักในการผลิต Precast Concrete ส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในปริมาณสงู ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดลด
ปริมาณการใช้ซีเมนต์ในสว่นผสมคอนกรีต แต่ยงัคงความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลกัวิศวกรรม ซึง่จาก
แนวคิดในการประกวด SGA (กิจกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ จากความคิดริเร่ิมของพนกังาน) เร่ือง 
การลดขนาด key joint ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมของคอนกรีตในการผลิต ท าให้ลดการใช้
ปริมาณซีเมนต์ลง และท าให้ต้นทนุการผลติลดลง โดยซีเมนต์ลดลง 35 กก./ลบ.ม. รวมทัง้ใช้ขีเ้ถ้าลอย (Fly 
ash) แทนปนูซีเมนต์ร้อยละ 10 ในการผสมคอนกรีต ท าให้ซีเมนต์ลดลงอีก 32 กก./ลบ.ม.   

 (5) ด้านการประหยดัทรัพยากร 
 -  การน า I-PAD มาใช้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแทนการใช้แฟม้เอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษ 
 

 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1) การปกปอ้งทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิของบริษัทฯ เพ่ือมิให้ข้อมลูร่ัวไหล 
(2) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนกังานที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือช่ือ

รับรองวา่จะไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ท่ีได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการ
ค้า สทิธิบตัร หรือทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึ่งรวมไป
ถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์เถ่ือน หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนญุาตอย่างถกูต้องให้กบัทาง
บริษัทฯ 

(3) ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อประโยชน์ของ
บคุคลอื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(4) พนกังานต้องเคารพ และไมน่ าผลงานซึง่เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นไปใช้ 
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของ 
 

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบน  
 บริษัทฯ มีนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ และห้ามจ่ายสนิบนทกุรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

(1) การให้และรับ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์อื่น 
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1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลในครอบครัว ให้และรับของขวญั ของก านลั 
หรือผลประโยชน์อื่น แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

1.2 การให้ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลกูค้า คูค้่า ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีสว่น
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท กรณีที่มีตราสญัลกัษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณีนิยม 
เทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดง
ความยินดี แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตาม
มารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถท าได้ 

(2) การเลีย้งรับรอง / รับเลีย้งรับรอง 
ห้ามมิให้มีการเลีย้งรับรอง/รับเลีย้ง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพล มีผลต่อการ
ตดัสนิใจทางธุรกิจ หรือเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ขดัตอ่กฎระเบียบ เข้าขา่ยติดสนิบน เว้น
แต่เป็นการเลีย้งเพื่อติดต่อท าความรู้จกั ให้ความรู้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ เลีย้งรับรองเนื่องจาก
การปฏิบตัิหน้าที่ ตามความเหมาะสม และไมฟุ่่ มเฟือยเกินสมควร 

 

4.5  นโยบายการสรรหาที่ดิน 
 บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยก าหนดให้ทุกกระบวนการที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และพิจารณาคดัเลือกที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทกุกระบวนการ โดยทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
รวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการจัดซือ้ที่ดิน คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคดัเลือก ตามอ านาจด าเนินการจากมูลค่าโครงการที่น ามา
พฒันา 

กระบวนการสรรหาที่ดิน ประกอบด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การรับลงทะเบียนที่ดิน 
พิสจูน์ตวัตนนายหน้า 
เจ้าของที่ดนิผู้ ถือ 
กรรมสิทธ์ิ 

การคัดกรองที่ดนิ 
แยกท่ีดินตามพืน้ท่ีการ 
พฒันาของบริษัท 

การประเมินศักยภาพ 
ที่ดนิ 
วเิคราะห์ด้านการตลาด 
ภาวะการแข่งขนั 
 

ด้านกายภาพกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
อสงัหาริมทรัพย์ 

การเจรจาต่อรองราคา 
และเงื่อนไข 
เจรจากบัเจ้าของที่ดิน 
ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ โดยเงือนไข 
และราคาท่ีตกลง 
ยินยอมร่วมกนัระหว่าง 
ผู้ซือ้ (บริษัทฯ) และผู้ขาย 

การน าเสนอที่ดินเพื่อ 
พจิารณา 
น าเสนอท่ีดนิอย่างน้อย 
3-5 แปลงตอ่การน าเสนอ 
ซือ้ท่ีดนิแปลงนัน้ๆ ตอ่ 
คณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดิน, 
คณะกรรมการจดัการ, 
คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุตัติามอ านาจ 
ด าเนินการ โดยพิจารณา 
จากมลูค่าโครงการ 
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หลกัการพิจารณาคดัเลอืกที่ดิน 
บริษัทฯ ด าเนินการจดัท ารายงานทางกายภาพเบือ้งต้นของที่ดินแปลงนัน้ๆ เพื่อตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ
ที่ดินแปลงดงักล่าว เพื่อสามารถน าไปพฒันาได้ โดยไม่ติดเง่ือนไข กฎระเบียบ ของหน่วยงานราชการที่ก ากับ
ดแูลการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินแปลงดงักลา่ว อยู่ใกล้สถานที่ที่อาจก่อให้เกิด
มลพิษจากสารเคมี เช่น โรงงานผลติสารเคมี บ่อขยะ หรือแนวเส้นเสียงการขึน้ลงของเคร่ืองบิน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ค านงึถึงสภาพแวดล้อมที่นา่อยูอ่าศยั และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั 
 

 4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริตและผิดหลักธรรมาภบิาลต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ 

  

 นิยามการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลัก      
ธรรมาภิบาลตอ่การซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ  
(1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 
(2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไมม่ีเหตผุล 
(3) การซือ้ที่ดินตดัหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน และน ามาขายในราคาที่สงูขึน้ 
(4) การน าข้อมลูภายในท่ีส าคญัของพฤกษาฯ ไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
(5) การปิดบงัข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน 
(6) การให้ หรือใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัแปลงที่ดินอนัเป็นเท็จแก่พฤกษาฯ 
(7) การแอบอ้างช่ือพฤกษาฯ เพื่อใช้ในการติดตอ่เจ้าของที่ดิน 
(8) การเสนอให้สนิบน สิง่ตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนกังานพฤกษาฯ 
(9) พนักงานที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  พฤกษาฯ ถือว่ามี

ความผิดร้ายแรง และเป็นการทจุริตตอ่หน้าที่ 
(10) การปฏิบตัิการอื่นๆ อนัเป็นการสอ่ไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลตอ่การซือ้ที่ดินของพฤกษาฯ  

  
 วตัถปุระสงค์ 

(1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ว่าพฤกษาฯ ไม่สนบัสนุนให้มีการด าเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มี
พฤติกรรมที่สอ่ไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลตอ่การซือ้ที่ดินของพฤกษาฯ 

(2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระท าที่สอ่ไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาล
ตอ่การซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ 

(3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ เมื่อพบพฤติกรรม การกระท าที่สอ่ไปในทางทจุริต
และผิดหลกัธรรมาภิบาลตอ่การซือ้ขายที่ดิน 

(4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังาน ท่ีด าเนินการซือ้ขายที่ดิน
อยา่งสจุริต โปร่งใส 
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หลกัการและเหตผุล 
เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ที่อาจเข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดินและนายหน้ามีพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาล
ต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ ดังนัน้ พฤกษาฯ จึงก าหนดให้มีนโยบาย/มาตรการในเร่ืองการ Blacklist 
เจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของ
พฤกษาฯ ขึน้ เพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานรับทราบ และน าไปปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อันเป็นการ
สนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

ขอบเขต 
นโยบายฯ นีค้รอบคลมุผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้
(1) เจ้าของที่ดิน 
(2) นายหน้า 
(3) ผู้บริหาร และพนกังานของพฤกษาฯ  รวมทัง้บริษัทในเครือ 

 
 ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 
 แนวทางการปฏิบตัิเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น จึงก าหนดให้มีมาตรการดงันี  ้

(1) ผู้บริหารต้องเป็นตวัอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้
(2) ผู้บริหารมีหน้าที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบว่าพฤกษาฯ ไม่สนับสนุนใ ห้มีการด าเนินการทางธุรกิจกับ

เจ้าของที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขาย
ที่ดินของพฤกษาฯ 

(3) ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการซือ้ที่ดิน (P0-P7) มีหน้าที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการ
จดัซือ้ที่ดินรับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังานตามที่
ระบใุนนโยบายนี ้

(4) เป็นหน้าที่ของพนกังานทกุระดบัที่จะต้องแจ้งให้พฤกษาฯ ทราบ หากพบพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางทจุริตและ
ผิดหลกัธรรมาภิบาลของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังาน ตามที่ระบใุนนโยบายนีผ้่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสของพฤกษาฯ ได้แก่ 
-  Website : www.psh.co.th (หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่) 
-  E-mail : cg@pruksa.com 
-  Line : Line ID : pruksacg 
-  ไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group-CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

(5)  กรณีเจ้าของที่ดินและนายหน้ามีพฤติกรรมตามค านิยามข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ผู้บริหารของหนว่ยงาน PO/PI 
น าเสนอคณะกรรมการจดัซือ้ที่ดินพิจารณาอนมุตัิการ Blacklist โดยเร็ว 

mailto:cg@pruksa.com
mailto:cg@pruksa.com
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(6)  กรณีสงสยัว่า พนกังานมีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุริต หรือมีสว่นได้เสีย หรือปฏิบตัิงานผิดขัน้ตอนอนัอาจ
เป็นเหตุให้พฤกษาฯ ได้รับความเสียหายต่อการซือ้-ขายที่ดินของพฤกษาฯ ให้คณะกรรมการจัดซือ้ที่ดิน
สามารถมีความเห็นไปยงัฝ่ายบคุคลและผู้บงัคบับญัชาของพนกังานให้ด าเนินการพกังาน เพื่อการสอบสวน
พนักงานผู้นัน้ หรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตาม
ระเบียบของพฤกษาฯ ตอ่ไป 

หากพบว่า ผู้บริหารและพนกังานมีการด าเนินการขดัต่อนโยบายฯ นี ้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินยัและให้เป็น
หน้าที่ของผู้บงัคบับญัชาที่ต้องพิจารณา  
 

 4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
 นอกจากการก าหนดนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท าให้คนทัง้
องค์กรมีสว่นร่วมกบัการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทาง  E-mail, Intranet, Digital 
Signate, EC News ของบริษัทฯ การท าแบบทดสอบ CG ประจ าปี และอบรม/ฉายวีดีทศัน์ (VDO) ให้พนกังานใหมท่ราบ
ในวนัปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทฯ ในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตให้ดียิ่งขึน้ 
  
 4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 และต่อมาเมื่อวนัที่ 10
พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition) ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการ
ประเมินความเสีย่งในกระบวนการหลกัที่มีความเสีย่งตอ่การทจุริตสงูและจดัท าแผนบริหารจดัการและควบคมุภายใน เพื่อ
ไมใ่ห้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร 
 
 โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การได้ประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตแยกออกจาก
ความเสีย่งด้านอื่นๆ และได้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทกุไตรมาส 

 
 4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุเพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุริต
คอร์รัปชัน่โดยสรุป ดงันี ้

(1) ประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการสง่มอบสนิค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจดัซือ้ จดั
จ้าง ตลอดจนกระบวนการก าหนดราคาคา่ก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อยา่งเป็น
มาตรฐานในระเบียบคูม่ือปฏิบตัิ  

(2) เปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนกังาน ประชาชนและภาครัฐ 
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(3) มีเคร่ืองมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงาน
ความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการบริษัทในทกุๆ ไตรมาส  

(4) จดัตัง้หนว่ยงาน CG ขึน้ เพื่อก าหนดแผนงานก ากบัดแูลและจดัการความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้   
   
 นอกจากนัน้ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จ านวน 3 
ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกที่ดี โดยปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่ หรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ได้แก่ 

(1) มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
(2) ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
(3) ระเบียบการให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่น 

 
4.10 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหวัข้อ จริยธรรมของพฤกษา นโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริต

ให้แก่พนกังานทกุคน โดยเร่ิมต้นตัง้แตเ่ข้าท างานกบับริษัทฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัการทจุริตภายในองค์กร โดยภายหลงัจาก
การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน ยงัได้มีการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ใน ประกาศตา่งๆ เก่ียวกบัคูม่ือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส ขัน้ตอนการร้องเรียนเก่ียวกับการทจุริตคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
ระเบียบการให้ การรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น  ขา่วกรณีการปฏิบตัิงานโดยทจุริตและผล
การลงโทษ ซึ่งข้อมลูได้มีการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบวิดีทศัน์ ผา่น Digital Signage และเผยแพร่ผา่น Website, Screen 
Desktop Employee Communication (EC News) และ X-Stand ภายในบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ มีการสง่เสริมและให้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอแก่พนกังาน ดงันี ้
(1) อบรมหลกัสตูรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ส าหรับปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ และทุกคนจะต้องผ่านการ

อบรม และผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักลา่ว พร้อมลงนามรับทราบในคู่มือจรรยาบรรณที่ได้รับแจกใน
วนัแรกของการเข้ามาเป็นพนกังานบริษัทฯ  

(2) การอบรมพนักงานในโครงการ (Site Visit) ให้ความรู้ในโครงการที่ก าลงัก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการ ตัง้แต่ระดบั Foreman Site Engineer รวมทัง้พนกังานธุรการ  ให้รับทราบและปฏิบตัิให้ถูกต้อง

ตามหลกัธรรมาภิบาล และกฎหมาย 

(3) จัดเสวนาการก ากับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้กับ
เจ้าหน้าที่โครงการ ทัง้นีม้ีการบรรยายความรู้ และเสวนาในหลายหวัข้อ อาทิ จรรยาบรรณกับการท างาน 
Lessons learnt from Complaints & Investigation : ถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนฯ 
ความรู้การก ากบัดแูลการก่อสร้างตามแบบขออนญุาต การสรุปและบนัทกึผลระบบบ าบดัน า้เสยี และปา้ย
โฆษณา และ ขอบเขตและหน้าที่การท างานเพื่อปอ้งกนัและควบคมุความเสีย่ง (Three Line of Defense) 

(4) จัดให้มีการทดสอบหลกัสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลให้แก่
ผู้บริหารและพนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(5) จดักิจกรรม CG Day เป็นประจ าทกุปี ทัง้ที่ส านกังานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ ล าลกูกา และนวนคร    
(6) สือ่สารถึงประเด็นปัญหาการทจุริตและการลงโทษให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาโดยเป็น

ทัง้การปอ้งกนัและปอ้งปรามมิให้พนกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 
 4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อสง่เสริมเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลกัดนัให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการดแูล เอาใจ
ใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม แก่พนกังานทุกคนทัง้ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และพนกังานที่ปฏิบตัิงานที่อื่นๆ รวมทัง้ยงัมีการ
เผยแพร่ความรู้เร่ือง การดแูลสิง่แวดล้อมแก่ นิสติ นกัศึกษา และองค์กรที่สนใจ ณ โรงงานพรีคาสท์อีกด้วย 

 
 หน่วยงาน Pruksa Academy ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเร่ือง การอบรมสมัมนาโดยเฉพาะ ได้จัดอบรม/สัมมนา 

หลกัสตูรตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนกังาน เพื่อน าไปใช้สนบัสนนุการท างาน และเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึน้ 
โดยหลกัสตูรเร่ือง สิง่แวดล้อมก็เป็น 1 ในหวัข้อที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั  

 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้ ความตระหนัก 

และสร้างจิตส านึก ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรม ได้แก่ การบนัทึกสถิติข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบดัน า้เสีย (ทส.1) และการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.2) กบัพนกังาน และผู้ รับเหมาจาก
หนว่ยงานภายนอกเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง ฯลฯ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” หมวด การด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม) 
 
4.12 การร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถติดตอ่/ร้องเรียน ในเร่ืองที่อาจท าให้เกิด

ความเสยีหายตอ่บริษัทฯ หรือตอ่คณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้
(1)    การแจ้งข้อร้องเรียน 

  หากพนกังาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระท าที่สงสยัว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ รับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

  :  แจ้งโดยตรงที่ 
  (1) ประธานกรรมการบริษัท 

                  (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  
              (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
              (4) ผู้บงัคบับญัชา 
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- :  ทางไปรษณีย์ 
         ฝ่ายสือ่สารองค์กร  
         บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
         อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
         แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
    หรือ 
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
         อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
         แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 

:  ทางโทรศัพท์: 1739 
:  ทางเว็บไซต์: www.psh.co.th (หวัข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม  
   ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  
:  Line ID: @pruksacg  

:  E-mail: cg@pruksa.com 
(2) กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน 

- รวบรวมข้อเท็จจริง 
 ผู้ รับข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ต้องด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการ หรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่เป็นอยา่งเดียวกนัแตเ่รียกช่ืออยา่งอื่น 

- ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  
ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและ
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกช่ืออย่างอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็น
ผู้ด าเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป 

(3) มาตรการด าเนินการ  
  - ผู้ รับข้อร้องเรียนน าเสนอมาตรการด าเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงความ
เดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

 
 
 

http://www.psh.co.th/
http://www.psh.co.th/
mailto:cg@pruksa.com
mailto:cg@pruksa.com
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  (4) รายงานผล 
- ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญั

ให้รายงานผลตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วแตก่รณี 

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ (โปรดดรูายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด คูค้่า คูส่ญัญา เร่ือง การร้องเรียน) 

 
 4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว และมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างาน 
ซึง่เงินเดือนขัน้ต ่าของพนกังานจะเป็นไปตามคา่แรงขัน้ต ่าที่รัฐบาลก าหนด และก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนเป็น
รายปีและโบนสัให้แก่พนกังานปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานให้
บรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด ในระยะสัน้นัน้ บริษัทฯ ได้น าแนวคิด BSC (Balance Scorecard) ตวัชีว้ดัผลงาน KPI (Key 
Performance Indicator) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core Competency มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่าย
คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงการจดัสวสัดิการอื่นๆ เพื่อสร้างความผกูพนัของพนกังาน โดยไมม่ีการแบง่แยก
อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนพืน้ฐาน รวมทัง้ มีอตัราผลตอบแทนระหวา่งเพศหญิงและเพศชายในอตัรา ท่ีเท่าเทียมกนั 
คือ 1:1 เช่น การขึน้เงินเดือน โบนสั คา่คอมมิชชัน่ ซึง่ถือเป็นรางวลัตามผลงาน   

 
ส าหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ, การเสนอขาย

หลกัทรัพย์ต่อกรรมการ หรือพนกังาน (Employee Stock Option Program : ESOP) โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังาน
บริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) ฯลฯ 

 
4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแขง่ขนัทางการค้า สิง่แวดล้อม 
 
4.14 การถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุารณ์ส าคญัภายในระยะเวลาที่ทางการก าหนด ดงันัน้ 

บริษัทฯ จึงไมไ่ด้ถกูด าเนินการโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลแตอ่ยา่งใด 
 
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้

อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
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ประจ าปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและสือ่มวลชนตา่งๆ พร้อมกนันีบ้ริษัทฯ ยงั
จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ
ผู้ เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง  เช่ือถือได้ 

อยา่งครบถ้วน สม ่าเสมอ ทัว่ถึง เพยีงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุและทนัเวลา เช่น  
(1)  โครงสร้างของกลุม่บริษัท และการแจกแจงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น 

โดยบริษัทฯ ได้แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยอยา่งครบถ้วนชัดเจนและ
เป็นข้อมลูลา่สดุที่แสดงให้ผู้ใช้ข้อมลูสามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อยา่งชดัเจน  

(2) การถือหุ้ นของกรรมการ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี หมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร  

(3) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
(4) จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(5) นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง  
(6) นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม  
(7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน  
(8) รายงานของผู้สอบบญัชี  
(9) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

รายจ่าย R&D (ถ้ามี)  
(10) คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ  
(11) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(12) จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา  
(13) การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ  
(14) นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  
 
ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  
 

             5.1 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ยึดถือเป็นข้อพงึปฏิบตัิตามแนวทางการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุและสร้าง
คณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนให้เป็นท่ียอมรับและนา่เช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างตามความมุ่งหวงัของ
ทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสงัคมโดยรวม นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัดูแลให้ฝ่ายจดัการน าหลกัการดงักล่าวไปใช้
พฒันาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด 
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สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คูม่ือจรรยาบรรณ และกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชดุต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และน ามาปรับใช้
ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวได้  และ/หรือ
มาตรการทดแทนท่ีบริษัทฯ ได้น ามาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน 

 
ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าหลกัการ

ดงักลา่วไปปรับใช้ให้ได้มากที่สดุ ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อที่ยงัไม่สามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจ าเป็น 
1. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนปีในการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 
ปี 

คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการแตล่ะคนที่เข้ามาร่วมงานกบั
กับ บ ริษั ท ฯ  ถื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี ศั ก ยภ าพ  มี ค วาม รู้ 
ความสามารถ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และ
ประสบการณ์ ในการท างานร่วมกับบริษัทฯ จะท าให้
กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึน้ รวมทัง้
สามารถวางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งๆ ขึน้ไป รวมถึงกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและเข้มกว่า
ข้อก าหนดเร่ือง คณุสมบตัิของกรรมการอิสระอีกด้วย 

2. บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) 

บริษัทฯ เห็นวา่การลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) จะท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียง
ทัง้หมดที่ตนมีอยู่ให้กบักรรมการคนใดคนหนึง่ที่ตนต้องการ
เลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะสง่ผลให้บคุคลที่
ได้รับการเลือกตัง้เข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ 
ในเร่ืองคุณสมบัติที่บ ริษัทฯ ต้องการซึ่งจะท า ให้การ
บริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะสง่ผลต่อการด าเนินงานและการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ ยงัไมม่ีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมา



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 190 

ข้อที่ยงัไม่สามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจ าเป็น 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ได้มีเจตนากีดกนัทางเพศแต่
อย่างใด ทัง้นี  ้แม้ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะ
ประกอบด้วยกรรมการเพศชายทุกคนก็ตาม แต่กรรมการ
อิสระแต่ละคนก็มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน รอบด้าน และยงั
ยืนยนัว่าสามารถสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้
เช่นเดียวกนั   
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจุบนัจะประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นเพศหญิงรวม 2 คนด้วยกนั 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การของ 
    บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นระดบักรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 คน โดยแบง่เป็นกรรมการ
อิสระที่มีช่ือเสียง มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และสร้างประโยชน์ไว้มาก จ านวน 2 คน  
และกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ซึ่งมีประสบการณ์ตรง 
และมีศักยภาพในระดับสูง จ านวน 2 คน และผู้ บริหาร
ระดับสูง ต าแหน่ง รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินกลุ่ม จ านวน 1 คน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ แต่ถือว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมี
ความสามารถเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยสนับสนนุการ
ท างานของคณะกรรมการชุดนี ้และจะน าพาบริษัทฯ ไปสู่
เปา้หมายที่วางไว้ได้ในอนาคต  

 
 5.2 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกั
ถึงบทบาทหน้าที่ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 
for listed companies 2017 (“CG Code”) ที่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลกัปฏิบตัิของ CG Code กบันโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยภาพรวมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code แล้ว 
นอกจากนี ้ยงัมีมติให้ปรับปรุง และเพิ่มเติมนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ด้วย ส าหรับประเด็นที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้ปฏิบตัิและจะน าไปพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป คือ 
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หลักปฏิบัตติาม CG Code เหตุผล หรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ 
จ านวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควร
เกิน 12 คน (หลกัปฏิบตัิ 3.1.2) 

บริษัทฯ มีกรรมการ จ านวน 13 คน โดยบริษัทฯ อยู่ในช่วง
ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจอื่น จึงมีความจ าเป็นต้องมีความ
หลากหลายของกรรมการ ทัง้ด้านคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางให้เหมาะสม เพียงพอกับการ
ขยายธุรกิจ 

 
5.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่

ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์/
เปา้หมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ดงันี  ้

วิสัยทัศน์ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน 
พันธกิจ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่ชว่ยเหลอืลกูค้าเติมเต็มความฝัน ด้วยการสง่มอบความสขุ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ทนัสมยั เพื่อสมาชิกทกุคนในครอบครัว 
ค่านิยม 
1. มุง่มัน่เพื่อลกูค้า 

:  มุง่มัน่ ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทกุกลุม่ลกูค้าด้วยบ้านท่ีมคีณุคา่ และบริการท่ี
ประทบัใจ 

2. ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม 
:  ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพื่อให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 

3. สร้างนวตักรรมที่สร้างสรรค์ 
:   คิดสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อสร้างสรรค์สนิค้า และบริการชัน้ยอดที่เหนือความคาดหมายและประทบัใจ 
    ลกูค้า 

4. มีวินยัปฏิบตังิาน 
:  มีวินยัในการปฏิบตัิงานให้แล้วเสร็จ ทนัเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานท่ีมีคณุภาพ 

5. ยดึมัน่จริยธรรม 
:  ใจเราคดิ เราพดู เรากระท า เพือ่ประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยงักลุม่ลกูค้าฐานรายได้ใหม ่
2. ขยายตลาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัตา่งประเทศ  
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3. เสริมสร้างธุรกิจที่เกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ
สงูสดุให้กบัลกูค้า 

4. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหมท่ี่สร้างรายได้ตอ่เนื่อง (Recurring income) 
5. มุง่พฒันาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
5.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ)  
 
5.5 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงนิ)  
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์และการ

บริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายที่บริหารจดัการจดัเก็บข้อมลู
ของลกูค้าในแตล่ะขัน้ตอน ท่ีลกูค้ามีการติดตอ่กบับริษัทฯ โดยพฒันาระบบประเมินความพงึพอใจในขัน้ตอนต่างๆ ที่เป็น
ขัน้ตอนส าคญั แบบอตัโนมตัิ และผลการประเมิน จะถูกรายงานให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องทราบแบบ Real Time ท าให้
สามารถ วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ได้อยา่ง
รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

 
ด้วยวิสยัทศัน์ของพฤกษาฯ ที่มุ่งมัน่เพื่อเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย  

พฤกษาฯ จึงให้ความส าคญัและใสใ่จในการบริหารจดัการเพื่อความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้มีสว่นได้เสียที่ส าคญัยิ่ง 
โดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในขัน้ตอนหลักๆ ที่ส าคัญ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต่ ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ โอน
กรรมสทิธ์ิ ไปจนถึงการบริการหลงัการสง่มอบการบริหารงานให้นิติบคุคลฯ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
ข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ 

จะมีการสง่  E-Mail และ SMS แบบอตัโนมตัิ ให้ลกูค้าท าการประเมิน 
ความพงึพอใจ หลงัจากเข้าเยีย่มชมโครงการแล้ว 1 วนั กรณีที่ลกูค้า
ไมม่ีการประเมินผา่นทาง E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะท าการติดตอ่ลกูค้า เพื่อท าการประเมนิ
ความพงึพอใจตอ่ไป  

2. ความพึงพอใจของลกูค้าที่โอน
กรรมสิทธ์ิ  

จะมีการสง่  E-Mail และ SMS แบบอตัโนมตัิ ให้ลกูค้าท าการประเมิน 
ความพงึพอใจ หลงัจากวนัโอนกรรมสทิธ์ิแล้ว 1 วนั กรณีที่ลกูค้าไมม่ี

Visit Project Purchase Transfer Living 

หาข้อมูล เยี่ยมชมโครงการ จอง/ท าสัญญา เข้าอยู่อาศัย ส่งมอบให้นิติบุคคลฯ 
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ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 
การประเมินผา่นทาง E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด   
Contact Center จะท าการตดิตอ่ลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพงึ
พอใจตอ่ไป 

3. ความพึงพอใจของลกูค้าหลังโอน
กรรมสิทธ์ิ 3 เดือน 

จะมีการสง่  E-Mail และ SMS แบบอตัโนมตัิ ให้ลกูค้าท าการประเมิน 
ความพงึพอใจ หลงัจากท่ีได้โอนกรรมสทิธ์ิไปแล้ว 3 เดือน กรณีที่
ลกูค้าไมม่กีารประเมินผา่นทาง E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะท าการติดตอ่ลกูค้า เพื่อท าการประเมนิ
ความพงึพอใจตอ่ไป 

4. ความพึงพอใจของลกูค้าด้านบริการ
และคุณภาพการซ่อมแซม 

Contact Center จะท าการตดิตอ่ลกูค้า เพื่อประเมินความพงึพอใจ 
หลงัจากเจ้าหน้าที่ได้ซอ่มแซมหรือแก้ไขปัญหาตามที่ลกูค้าแจ้งไว้
เรียบร้อยแล้ว 

5. ความพึงพอใจในการดูแลลกูค้าหลัง 
ส่งมอบการบริหารให้แก่นิติบุคคลฯ 
 

ลกูค้าและคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ประเมินความพงึพอใจผา่นทาง 
E-Mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทางใดช่องทางหนึง่ 
หลงัจากทีม่ีการจดัตัง้นิติบคุคลฯ หรือมีการรับมอบสาธารณปูโภคจาก
พฤกษาแล้ว และจะท าการประเมินตอ่เนื่องอีกในปีที่ 3 และ ปีที่ 5   

 
ภาพรวมองค์กร 
จากผลการด าเนินการในปี 2561 พบวา่คะแนนความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าอยู่ที่ ร้อยละ 87.04 ซึ่งสงูกว่าปี 

2560 ทีม่ีคะแนนความพึงพอใจรวมอยูท่ี่ ร้อยละ 84.78 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.26 เนื่องจากพฤกษาฯ ได้มีการน าผลคะแนน
ความพงึพอใจของลกูค้า ในปีที่ผา่นมา มาท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน และตัง้เปา้หมายให้ผลการประเมินเพิ่มขึน้  

 
การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 
ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึน้ของ

ลกูค้าโดยเฉพาะในช่วงหลงัจากโอนกรรมสทิธ์ิ ได้แก่  
1) การพฒันาทีมบริหารหลงัการขายของโครงการให้มีการสอบถามแนะน าบริการ กบัลกูค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า และจดัท าจดหมายประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเก่ียวกบั
การใช้พืน้ที่ส่วนกลาง การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสงัคมน่าอยู่ รวมทัง้จัด
ประชาสมัพนัธ์การท ากิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างโครงการ
และลกูค้า 

2) การพฒันาการให้บริการเก่ียวกบัการแจ้งซ่อม โดยจดัตัง้ทีม CS Center เพื่อประสานงานนดัตรวจสอบ นดั
ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้าซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทัง้ มีการ
ตรวจสอบงานที่แก้ไขไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครัง้เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและความพึงพอใจใน
เบือ้งต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงานไม่เรียบร้อย นอกจากนี ย้ังมีการเน้นย า้ให้ทีมผู้ รับเหมาคดัคนงานที่มี
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ประสบการณ์ความช านาญเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ลกูค้า และประเมินผู้ รับเหมาจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พฒันา และรักษาผู้ รับเหมาที่ดีให้ท างานอยา่งตอ่เนื่องกบัโครงการ   

3) การพฒันาการให้บริการหลงัจากจดัตัง้นิติบคุคล (ส าหรับแนวราบ) หรือประชมุใหญ่สามญัครัง้ที่ 1 (ส าหรับ
อาคารชุด) โดยการแนะน าคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจดัให้มีกิจกรรมหลกั ปีละ 4 
ครัง้ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในโครงการ และพฤกษาฯ รวมทัง้ก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และ 
การอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน และน าเสนอคณะกรรมการ   

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัได้พฒันาช่องทางส าหรับสอบถามความพึงพอใจลกูค้าให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้า

ได้มากขึน้ คือ ทาง E-Mail และ SMS โดยการพฒันาระบบ CRM เพื่อท าการประเมินผลโดยอตัโนมตัิ ในแต่ละช่วงเวลา
ของลกูค้าที่ปฏิสมัพันธ์กับพฤกษาฯ เพื่อให้ได้ผลคะแนนความพึงพอใจที่มีความน่าเช่ือถือ เที่ยงตรง อนัจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ พร้อมทัง้มีระบบส าหรับประมวลผลคะแนนความพึงพอใจแบบอตัโนมตัิท าให้สามารถดู
คะแนนได้ทนัทีตลอดเวลา แตล่ะหนว่ยงานจึงสามารถน าข้อมลูไปใช้เพื่อพฒันาความพงึพอใจได้ทนัที 

 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ  
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแขง่ขนั) 
 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแขง่ขนั) 
 
5.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแขง่ขนั) 

 
 5.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 
 

5.8 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการด าเนินธุรกิจ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจยัความเสีย่ง) 

 
5.9 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 
5.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน) 

 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 195 

5.11 ประวัติของคณะกรรมการ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.12 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด ประวตัิกรรมการ
และผู้บริหาร) 

 
5.13 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกันและอตุสาหกรรมชัน้น าอื่นๆ โดยมีแนวทางก าหนด
คา่ตอบแทนดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทน
รวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหาร 

(2) คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (Employee Stock Option Program : ESOP) 
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) เงิน
สะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 

5.14 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ

ผู้บริหารระดบัสงูไว้ ซึง่มีขัน้ตอนการพิจารณาอยา่งโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานและ
ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตวัชีว้ดัผลงานหลกั Key 
Performance Indicators (KPIs) ซึง่สอดคล้องกบัภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบัติงานด้านการเงินซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และสมรรถภาพในการท างาน 
(Competency) ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม 

 
ส าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ได้ก าหนดภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ โปร่งใส เป็นธรรม มีความ

เหมาะสม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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โดยการพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหารระดบัสงู มีขัน้ตอนดงันี  ้
(1) สายงานทรัพยากรบุคคลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา

คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และผู้บริหารระดบัสงู 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ และผล

การปฏิบตัิงานในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา ซึง่องค์ประกอบในการประเมินจะพิจารณาจาก Corporate KPI 
และภาวะผู้น าที่สะท้อนจากการเติบโตของบริษัทฯ 
 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่) และหมวด คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.15 การเปิดเผยข้อมูลจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2561) 

 
5.16 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ) 
 
5.17 การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั เร่ือง การท ารายการเก่ียวโยงกัน 

และรายการระหวา่งกนั) 
 

5.18 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดบัสงู) ที่มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ รายงานการซือ้-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการทราบในทกุไตรมาส 

 
5.19 การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

หนว่ย:หุ้น 

ชื่อ ต าแหน่ง 

ในรอบปี 2560 ในรอบปี 2561  
จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ณ 30 ธันวาคม 
2560 

ณ 30 ธันวาคม 
2561 

ระหว่างปี 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการ 
103,500 103,500 - 

  และกรรมการอิสระ 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ในรอบปี 2560 ในรอบปี 2561  
จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ณ 30 ธันวาคม 
2560 

ณ 30 ธันวาคม 
2561 

ระหว่างปี 

2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 1,314,009,986 1,314,009,986 - 
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ - - - 
4. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ - - - 
5. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ - - - 
6. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์   กรรมการอิสระ - - - 
7. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ - - - 
8. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ*** กรรมการ - - - 
9. นายวเิชียร เมฆตระการ  กรรมการ - - - 
10. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 1 43 42 
11. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ 1,364,002  1,375,518 11,516 
12. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 42,221,462  42,423,183 201,721 
13. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์* กรรมการ  - - - 

14. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานการเงินกลุม่ 

- - 
- 

 

15. นายพรเทพ ศภุธราธาร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สาย
งานจดัซือ้จดัจ้างและซพัพลาย
เชนกลุม่ 

2,555 46,213 43,658 

16.นายณฐัพร วุน่กลิน่หอม*  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานเทคโนโลยีกลุม่ 

- - - 

17. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคล
กลุม่ 

1,764 9,623 7,859 

หมายเหต ุ       การถือครองหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหมวด ประวตักิรรมการและผู้บริหาร 
* นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2561 
** นายณฐัพร วุ่นกลิน่หอม ได้รับการแตง่ตัง้เป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุม่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
*** นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เน่ืองจากครบเกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 

 

5.20 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีของตนเอง คูส่มรส และ บคุคลที่เก่ียวข้อง

ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยสง่ข้อมลูสว่นได้เสยีดงักลา่วไปยงัเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่ส าเนา



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 11. การก ากบัดแูลกิจการ  หน้า 198 

รายงานการมีสว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ี 
บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ 

ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารสง่แบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสีย (ฉบบัแก้ไข) ให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 3 
วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส าเนารายงาน (ฉบบัแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 
 5.21 นโยบายการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนนโยบายการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญไว้ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการท ารายการดงักลา่วต่อไป 
ทัง้นี ้ในบางรายการที่มีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการที่มีความส าคัญ  บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้บริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพราะบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะไมด่ าเนินการใดๆ ที่ขดัตอ่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติ มในหมวด 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปี 2561) 
 

5.22 งบการเงนิของบริษัทฯ 
บริษัทฯ เล็งเห็นวา่ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจในความโปร่งใสของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือ

หุ้น นกัลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรอง
โดยไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

 
5.23 การเผยแพร่รายงานประจ าปี 
บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานประจ าปีทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่การเผยแพร่รายงานประจ าปีในระยะเวลาดงักลา่วยงัสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยที่ให้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีด้วย  

 

5.24 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้ สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี) 
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5.25 นโยบายการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ได้จัดตัง้และมอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ ถือหุ้น 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยเปิด
โอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้รายงานสารสนเทศต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วและข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น
ทางเว็บไซต์ www.psh.co.th หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)   

 
บริษัทฯ มีนโยบายจดักิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุน และผู้ที่สนใจ 

ได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี ้  
• จดัประชมุนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

3 ครัง้ แถลงผลประกอบการประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ และแผนธุรกิจประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจดัประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ น ปีละ 1 ครัง้ ภายหลังจากที่ได้น าส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
(Operating Results) ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว  

• จัดท า / แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจ าปี และผลประกอบการของบริษัทฯ  ให้กับ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจ  รายไตรมาส  

• เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เข้าพบ (Company Visit) และ/หรือ ประชมุทางโทรศพัท์ 
(Conference Call) กบัผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ ข้อมลูด้านการเงิน 
(ที่ผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหนักทรัพย์แล้ว ) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงความคืบหน้าด้านการ
ด าเนินการโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมกีารแลกเปลีย่นมมุมองเชิงธุรกิจ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจลงทนุ การสร้างความเช่ือมัน่และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2561 
มี Company Visit 34 ครัง้ และมี Conference Call 6 ครัง้ และเยี่ยมชมโครงการ รวม 6 ครัง้ 

• การพบปะนกัลงทนุสถาบนั จ านวน 3 ครัง้ รวมจ านวน 28 บริษัท 

• การแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน จ านวน 5 ครัง้ มีสือ่มวลชนเข้าร่วมประชมุประมาณ 60 รายตอ่ครัง้ 

• น านกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุ เยี่ยมชมโครงการตา่งๆ ทัง้ที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
และคอนโดมิเนียม  

• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามค าเชิญของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล
ตอบข้อซกัถามรวมถึงแลกเปลีย่นมมุมองธุรกิจของผู้ ถือหุ้นนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนัโดย
ในปี 2561 มี Roadshow ในประเทศ 3 ครัง้ 
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• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์  รวมถึงการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  เพื่อจะได้น ามา
พฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ    
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุน ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทนุได้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท์ (66) 2080 1739 
ตอ่ 49112, 49113, 49114  
 
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุทุกด้าน  ทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบริหารความเสีย่ง  
 
6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกับระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้
คู่มือแจกแจงอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  โดยการด าเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยผู้ บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ       
นายเปรมศกัดิ์ วลิลกิลุ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
6.2 การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดบัที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มี
การสอบทานปัจจยัความเสีย่งในทกุๆ ด้านอยา่งสม ่าเสมอ ครอบคลมุถึงความเสีย่งเชิงกลยทุธ์ ความเสีย่งทางการเงิน การ
บริหารการก่อสร้าง และความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกบัโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การก าหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ  การ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการก าหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทัง้นีโ้ดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง และ /หรือนโยบายในการก ากบัดแูล
เก่ียวกบัความเสีย่งที่ส าคญั 

 
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น  

แนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  บริษัทฯ จึงได้ประกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็น
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แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของกลุม่บริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม ความ
ซื่อสตัย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เทา่เทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม การตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ การต่อต้านการให้สินบน การเก่ียวข้องกบัการเมือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพ
กฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน โดยพนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตัิ โดยก าหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบคุคลท าหน้าที่รับผิดชอบในการสง่เสริมให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ
ยอมรับและศรัทธามาตัง้แตปี่ 2549  

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ กฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

และได้เผยแพร่บนระบบ Intranet บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.psh.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ วารสารใต้ร่มพฤกษา 
E-mail และจดัเตรียมช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีซึ่งรวมถึงพนกังานสามารถร้องเรียนเร่ืองตา่งๆ ตอ่กรรมการบริษัทผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ด้วย    

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัท าวีดีทศัน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทัง้จัดให้มีการฉายให้
พนกังานใหมรั่บทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์   
พนัธกิจ วฒันธรรม คา่นิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมี
จดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 
11.2 การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหาร ในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี ้
1.   นโยบายการเกบ็รักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

 บคุลากรทกุระดบัขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อปกป้องข้อมลู
อนัเป็นความลบัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักลา่ว เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่ว 

ข้อมลูที่เป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่
ในมือคูแ่ขง่แล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูที่คูค้่าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท  

1. บริษัทฯ มีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบตัิเพื่อรักษาความลบั โดยเอกสารส าคญัและข้อมลู
ที่เป็นความลบัจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านีอ้าจแบ่งล าดับชัน้ความลบัเป็นหลายล าดับตามความส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่
เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบัมาก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยูใ่นกรอบของหน้าที่
และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเทา่นัน้ 

http://www.psh.co.th/
http://www.psh.co.th/
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2. บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบั
ของลกูค้าต่อพนกังานของบริษัทฯ และบคุคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้มีการ
เปิดเผย 

3. ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหา และศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัที่บคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคูแ่ข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อนัจะ
ก่อให้เกิดการฟอ้งร้องด าเนินคดีตามมา 

4. การเปิดเผยข้อมูลความลบัต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ ม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่อาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมลูมีนยัส าคญัมาก หรืออาจมอบหมายให้
ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่ง
รับผิดชอบงานโดยหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ สว่นการติดตอ่กบัหนว่ยงานด้านการลงทนุในโครงการต่างๆ 
โดยจะประสานงานกบัหนว่ยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 

5. บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอกอื่นใด เว้นแตจ่ะมีหน้าที่หรือ
ได้รับมอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านัน้ หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดง
ความเห็นตา่งๆ ด้วยความสภุาพ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลบคุลากรทกุระดบัขององค์การ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว เก่ียวกบัหน้าที่ที่
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้สอบ
บญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอื่นใด 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่ 
บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ 

3. เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ จึงก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารง
ต าแหนง่ในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุร
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และ
ยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และ
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ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบคุลากรดงักลา่วทกุคนที่ได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน ไม่วา่จะเพื่อ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บุคคลอื่น เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง 
หรือผ่านนายหน้า ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนัน้น า
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไป
เปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่วโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน 

4. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลที่เก่ียวข้องทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบ
ข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 วนัก่อน และ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะ
เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

5. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

 
2. การรักษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ ากดัการเข้าถึงข้อมูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูสดุเท่าที่จะท าได้ และ
เปิดเผยตอ่พนกังานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเพียงเทา่ที่ต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนกังานทราบว่า
เป็นสารสนเทศที่เป็นความลบัและมีข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 

2. จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อปอ้งกนัการเข้าถึงและการใช้แฟม้ข้อมลูและเอกสารลบั 
3. เจ้าของข้อมลูที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนจะต้องก าชบัผู้ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้

ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นจาก กฏหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ 
ของหน่วยงานที่ก ากบัดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ที่
เปลีย่นไป และการพฒันาเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ภายในบริษัทฯ เอง 

5. บริษัทฯ มีระบบควบคมุตา่งๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ก าหนดช่ือผู้ใช้งานและรหสัสว่นตวัในการเข้าระบบ
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบตัิที่เช่ือมโยงถึง
อ านาจในการอนมุตัิ ที่สอดคล้องกบัการท างานตา่งๆ ของบคุคลนัน้ในบริษัทฯ 
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3. มาตรการลงโทษ 
หากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและด าเนินคดีใน
กรณีที่มีการกระท าผิดกฎหมาย 
 

11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ให้แก่

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในประเทศ และส าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียโดยได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มี
รายละเอียดดงันี ้

 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หนว่ย : บาท 
รายการ 2561 2560 

 
2559* 

(ภายหลงัการปรับ
โครงสร้างกิจการ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,200,000 1,100,000 500,000 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ยในประเทศ 3,900,000 3,680,000 3,880,000 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ** - 514,478 1,140,922 
คา่ใช้จา่ยอื่น 202,700 198,000 133,000 
รวม 5,302,700 5,492,478 5,653,922 
*ปี 2559 เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  
**คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

นอกจากนี ้ยงัมีคา่บริการอื่นๆ ดงันี ้
 
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 หนว่ย : บาท 
รายการ 2561 2560 2559* 

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 535,000 535,000 535,000 
*ปี 2559 เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  
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2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
          หนว่ย : บาท 

รายการ 2561 2560 2559* 
ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกนัเร่ืองรายรับรายจ่ายกองทนุของ
โครงการท่ียงัไมโ่อนนิติบคุคล 

 
- 

 
- 

 
909,500 

ตรวจสอบการตัง้หนีแ้ละจ่ายเงินเพื่อซือ้ที่ดินและการจดัซือ้
จดัจ้าง 

- - 535,000 

Technology Assessment for the year 2016 - - 770,400 
สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption - - 385,200 
คา่ที่ปรึกษาโครงการ Collective  Action Coalition (CAC) - 481,500 - 
ตรวจสอบ  Accountability  - 674,100 - 
ตรวจสอบ IT System Integration - 203,300 - 
รวม - 1,358,900 2,600,100 

*ปี 2559 เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จ ากัด เป็นคนละนิติบุคคลกบั บริษัท 
เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานที่ให้ค าปรึกษาดงักลา่วไมซ่ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
 

3. บริษัท ส านักภาษี เคพเีอ็มจี ภมิูไชย จ ากัด 

 

หน่วย : บาท 2561 2560 2559* 
คา่จดัท าสญัญาบริษัท 4,535,500 1,741,000 - 
 หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั บริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย จ ากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั  
บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานที่ให้ค าปรึกษาดงักลา่วไมซ่ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
 

11.4 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
       บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ ในเร่ืองอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชมุของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ฯลฯ   
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12. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

              
 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มุง่มัน่ด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง สร้าง

ความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดีทัง้ในสว่นที่มีความเก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจโดยตรง  (CSR in 
Process) และการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสงัคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการด าเนินธุรกิจขององค์กร (CSR after 
Process) ควบคูก่นัไป เพื่อสร้างคณุคา่และพฒันาสงัคมในหลากหลายมิติ รวมทัง้สร้างการมีสว่นร่วมกบัทกุภาคสว่น เพื่อ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนและสงัคมให้มีชีวิตที่ดีขึน้ และร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายการ
พฒันาที่ยัง่ยืนในระดบัประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDG) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 

 
โดยในปี 2561 พฤกษา โฮลดิง้ และบริษัทย่อย ได้ด าเนินการดูแลชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน ด้านจริยธรรมและคณุธรรม และด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัเปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน ดงันี ้

 
1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 

• โครงการ “ทุนพฤกษา” ปีที่ 17 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรของพนกังาน 

ด้วยการมอบทนุการศึกษา “ทนุพฤกษา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ให้กบับตุรของพนกังาน ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศึกษา 
และอาชีวศกึษา ที่มีผลการเรียนดี จ านวน 122 ทนุ รวมเป็นทนุการศกึษาจ านวน 846,000 บาท 

 

• โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ปีที่ 9 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาและอาชีวศกึษาทัว่ประเทศได้เรียนรู้ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการสร้างบ้านจากวิศวกรมืออาชีพ ผา่น
โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในปี 2561 มีจ านวนผู้ เข้าเยี่ยมชม 627 คน 
จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ และนวตักรรมการ
ก่อสร้างบ้านคณุภาพระบบอตุสาหกรรม (Pruksa REM) นอกจากนี ้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั และบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ด
วานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ยงัได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการนวตักรรมใน
องค์กร เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นับเป็นการ
ขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกิจของประเทศสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน 

 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ / 12. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  หน้า 207 

• โครงการ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ปีที่ 5 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ ด้วยการมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 
จ านวน 9 ทนุ ทนุละ 100,000 บาท รวมเป็นทนุการศึกษาจ านวน 900,000 บาท และเปิดโอกาสให้ผู้ รับทนุเข้าฝึกงานเพื่อ
เรียนรู้และมีประสบการณ์ท างานจริงกบัมืออาชีพของบริษัทฯ 

 

• โครงการความร่วมมือพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่ อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0 ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ

คณะกรรมการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ใน “โครงการความร่วมมือพฒันาเยาวชนไทย ก้าวสูอ่ตุสาหกรรมก่อสร้าง
ยคุ 4.0” เพื่อร่วมผลิตและพฒันานกัเรียนอาชีวศกึษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญสูว่งการอตุสาหกรรมการก่อสร้างในยคุ 
4.0 ด้วยการสง่เสริมความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานท่ีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท่ีมีการผลติคอนกรีตส าเร็จรูปเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างบ้านใช้เทคโนโลยีได้มาตรฐานเทียบเทา่ระดบัโลก 

 

• โครงการสนับสนุนค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp ปีที่ 10 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้การสนับสนุนการจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-

KMUTT : Civil Camp ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่  10 เพื่อให้นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายทัว่ประเทศ ที่สนใจเข้าศกึษาตอ่สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เรียนรู้และสมัผสัประสบการณ์จริงในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมลูก่อนการตดัสนิใจเลอืกเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ซึง่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
เยาวชนในการเป็นมืออาชีพสูว่งการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทยตอ่ไป 
 

• การสนับสนุนพืน้ที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สง่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนกัศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ได้แสดงผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม
ภายใต้แนวคิด Reflection : Arch KMITL ที่บริเวณ Exhibition Hall อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

 

• การแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปัน

ความรู้และประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับสถาบันการศึกษา  และองค์กรชัน้น าต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการร่วม
พฒันาองค์กรตา่งๆ สูอ่งค์กรนวตักรรมที่มีความยัง่ยืนตอ่ไป 
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2. ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย จดักิจกรรมสง่เสริมจริยธรรมและคณุธรรมแก่บคุลากรใน

บริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ เพื่อสง่เสริมให้ทุกคนในสงัคมด าเนินชีวิตด้วยความสงบสขุ ยตุิธรรม ไม่เกิดการแบ่งแยกใน
สงัคม เช่น 

 

• โครงการ อิ่มบุญอิ่มใจ เน่ืองในวนัเข้าพรรษา ปีที่ 6 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดโครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา” 

ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสง่เสริมผู้บริหาร และพนกังาน ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ด้วยการร่วมท าบญุถวายเทียนพรรษา 
มอบปัจจยั และท าความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในวนัเข้าพรรษา ณ วดัโพธ์ิโกลน จงัหวดัอา่งทอง โดยมีผู้ เข้าร่วมจ านวน 
50 คน 

 

• โครงการ ธรรมะ...สร้างสุข ปีที่ 5 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ร่วมกบั บริษัท ทีซีที จ ากดั และส านกังานเขตพญาไท จดั

โครงการ “ธรรมะ...สร้างสขุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสง่เสริมให้ ผู้บริหาร พนกังาน และประชาชนในพืน้ที่เขตพญาไท ร่วม
ท าบญุตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนา และฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่มาจากวดัตา่งๆ เพื่อน าหลกัธรรมค าสอนไปปรับใช้กบั
การท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้มีความสขุและไมเ่บียดเบียนผู้อื่น โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนกวา่ 300 คน  

 

• การแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
คณุทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รับเชิญจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมบรรยายธรรมหวัข้อ “ชีวิตลขิิตได้” 

ในโครงการ เรายกวดัมาไว้ที่เซเว่นฯ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เพื่อแบ่งปันหลกัธรรมค าสอนให้กับประชาชนทัว่ไปน าไป
ประยกุต์ใช้กบัการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีสติและมีความสขุ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 500 
คน 
 

• กิจกรรมรดน า้ขอพรผู้บริหาร เน่ืองในวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สง่เสริมการสร้างความรักความผกูพนัระหว่างผู้บริหาร

และพนักงานในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรม “รดน า้ขอพรผู้บริหาร” เนื่องในวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2561 และร่วมเป็น
องค์กรที่สง่เสริมกิจกรรมที่อนรัุกษ์ประเพณีไทยอนัดีงาม 

 
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

• โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหติ ปีที่ 11 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกบั ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย และ

บริษัท ทีซีที จ ากัด จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน 
รวมถึงประชาชนทัว่ไป ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทกุๆ 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อการน าโลหิตไปใช้รักษาช่วยเหลือ
ผู้ ป่วยได้อย่างทนัท่วงที โดยในปี 2561 มีผู้ สนใจร่วมบริจาคโลหิต จ านวน 776 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต 319,100 ซีซี 
สามารถช่วยเหลอืผู้ ป่วยได้ถึง 2,328 คน 
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• โครงการ สร้างงาน สร้างอาชพีคนพิการ ปีที่ 5 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ มูลนิธินวตักรรมทางสมัคม กระทรวงแรงงาน 

และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สง่เสริมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการให้มีงานท าและมี
รายได้ สามารถพึง่พาตนเองได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ สนบัสนนุการจ้างงานผู้พิการท างานท่ีบริษัทฯ จ านวน 8 อตัรา และ
ท างานในองค์กรสาธารณประโยชน์ใกล้บ้าน (พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น) จ านวน 25 อตัรา รวมจ านวน 33 อตัรา 

 

• โครงการ สนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยนื ปีที่ 2 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกบั สถาบนัไทยพฒัน์ สนบัสนนุซือ้สินค้าชุมชนเป็น

อาหารวา่งในกิจกรรมตา่งๆ ขององค์ร โดยในปี 2561 บริษัทฯ สร้างงานสร้างรายได้ให้กบัชมุชนท่ีมีมาตรฐานสนิค้า OTOP 
จ านวน 51,430 บาท และยังได้ร่วมสนบัสนุนพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าบริการ และการรับบริจาค ให้กับองค์กร มูลนิธิ และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสงัคมให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว, 
วิสาหกิจสขุภาพชุมชน (SHE), มลูนิธิกระจกเงา, ร้านจนักะผกั โดย มลูนิธิชยัพฒันา, บ้านเด็กพระคณุ,  AmHelp บ้านพกั
สีข่าเพื่อหมาจร (ปา้จุ๊ ) เป็นต้น 

 

• โครงการ 60+ Earth hour 2018 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยโครงการ “60+ Earth hour 2018” 
ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และ WWF ประเทศไทย 
รณรงค์ให้พนกังานและลกูค้าร่วมปิดไฟท่ีไม่จ าเป็น 1 ชัว่โมง และเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยประเทศไทยลดปริมาณก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซต์ลงได้ 1,026 ตนั หรือคิดเป็นมลูคา่ของคา่ไฟ จ านวน 7,863,635 บาท ร่วมกนัภาคีเครือขา่ยอื่นๆ 

 

• โครงการ Pruksa Community Care ปีที่ 2 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมดแูลคณุภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างโครงการผ่าน
โครงการ Pruksa Community Care ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2561 ได้ลงทุนติดตัง้ระบบโซล่าเซลล์ และกงัหนัตีน า้โซ
ลา่เซลล์ ให้กบัชุมชนในพืน้ท่ีที่มีโครงการของบริษัทฯ บริเวณชุมชนรังสิตคลอง 3 มลูคา่กวา่ 4,000,000 บาท เพื่อดแูลและ
ฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ของน า้ในล าคลองให้มีสภาพดี สง่ผลให้คนในชมุชนมีสขุภาพท่ีดี ทัง้นี ้การน าระบบพลงังานแสงอาทิตย์
มาใช้ยงัช่วยลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ลงได้ 4,725 กิโลวตัต์ ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.75 ตนั 

 

• โครงการ พฤกษา ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ บริษัท ทีซีที จ ากัด สนบัสนุนการอนุรักษ์และ

ฟืน้ฟรูะบบนิเวศของป่าไม้ ด้วยการมอบเงินจ านวน 240,000 บาท ให้กบักรุงเทพมหานคร เพื่อปลกูต้นไม้ 800 ต้น จ านวน 
1 ไร่ และร่วมกบัส านกังานเขตบางขนุเทียน น าคณะผู้บริหารและพนกังาน 60 คน ร่วมปลกูต้นโกงกาง ณ พืน้ที่ป่าชายเลน 
บางขุนเทียน ภายใต้โครงการ “พฤกษาปลกูป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
2.75 ตันต่อปี และยงัเป็นการช่วยอนุรักษ์ถ่ินที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่อย่าง
ยัง่ยืน 
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• โครงการ Happy Home  
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกบั โรงพยาบาลเปาโล จดัโครงการตรวจสขุภาพฟรี 

ให้ความรู้เร่ืองการดแูลสขุภาพจากนกัโภชนาการ พร้อมด้วยวิธีการท าน า้ป่ันสตูรชะลอวยัให้กบัลกูค้าโครงการบ้านพฤกษา
มีสขุภาพที่ดีอย่างยัง่ยืน จ านวน 7 โครงการ ในพืน้ที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยมีผู้ เข้ากิจกรรม 
530 คน 

 

• โครงการ ร้านธงฟ้า 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกบั ส านกังานพาณิชย์จงัหวดันนทบรีุ จดัโครงการ 

“ร้านธงฟา้” เพื่อสนบัสนนุให้ลกูค้าของโครงการบ้านพฤกษา จ านวน 5 โครงการ ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปทมุธานี สมทุรปราการ 
และนนทบุรี รวม 1,350 คน ได้ซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน สง่เสริมให้มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี 
      
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และ
มูลนิธิต่างๆ 

ในปี 2561 บริษัท พฤกษา โฮลดิ ง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้การสนับสนุนงบประมาณต่อ
สถาบนัการศกึษา หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และมลูนิธิตา่งๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการสนบัสนนุออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน ด้านจริยธรรมและคณุธรรม 
ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้หมด จ านวน 189 โครงการ เป็นเงิน 8,706,438.90 บาท  

 
ด้านการศึกษาและ 
พัฒนาเยาวชน 

ด้านจริยธรรมและ 
คุณธรรม 

ด้านสงัคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

7 หนว่ยงาน 
687,900 บาท 

48 หนว่ยงาน 
1,390,250 บาท 

134 หนว่ยงาน 
6,628,288.90 บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainability Report) ประจ าปี 2561 โดยทา่นสามารถ

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th  
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

        
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในและการบริหาร
จดัการความเสี่ยง โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ โดยได้จดัท าการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในตามแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักท รัพ ย์  (ก .ล.ต .) ซึ่ งมี  5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) คือ สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม และให้ผู้บริหารท าการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากนัน้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้า
รายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  1/2562 เมื่อวันที่  18 มกราคม 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมมีความเห็น
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทัง้  5 
องค์ประกอบอยา่งครบถ้วน ซึง่ได้แก่  
 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Environmental Control) 
 
  บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อ านวยให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปตามที่ 
บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
คูม่ือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึน้ใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งครบถ้วน พร้อมทัง้การ
จัดให้มีวัน CG Day อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสงู และ
พนกังาน ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และเน้นย า้ให้เกิดการตระหนกัถึงความส าคญัของการมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใส ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่ค านงึถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  
 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก าหนด
นโยบาย กลยทุธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ให้มีการจดัการและดแูลเก่ียวกบัความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลเุป้าหมายของ
องค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์การเป็นไปอย่างยัง่ยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยในปี 2561 ได้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามและเฝ้า
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ระวงัความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหม่ การก าหนดความเสีย่งที่ส าคญัระดบัองค์การ การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้มีการน าหลกัการและแนวคิด
เก่ียวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(“COSO”) มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานขององค์กร ผ่านการประเมินความเสี่ยงและการควบคมุภายในด้วยตนเอง 
(Risk Control Self Assessment : RCSA) เพื่อประเมินความเพียงพอ และการปฎิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจ้าของกระบวนการเป็นผู้ประเมิน และปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน หรือการปฏิบตัิงานของ
ตนเองตามแผนงานที่ก าหนด นอกจากนัน้ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System: BCMs) โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุเฉินและทดสอบ
การติดต่อสื่อสาร ภายใต้สถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ส านกังานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
 การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Activities Control) 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกิจกรรมการควบคมุ โดยน าระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced 
Scorecard) และดชันีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม 
ตอ่เนื่องมาโดยตลอด มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคูม่ือการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน 
และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้ บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย ยงัมีระเบียบการกระจายอ านาจของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และวงเงินอนมุตัิ
ในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและมีการควบคมุที่เหมาะสมเพียงพอ โดยในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้ให้ความส าคญัตอ่การจดัให้มชี่องทางการรับข้อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมที่มีประสทิธิภาพ เพื่อให้พนกังานและผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่า ข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็น
ความลบั ไม่ร่ัวไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากนีเ้พื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
บริษัทฯ มีการก าหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง มี
มาตรการที่รัดกุม เหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผู้ ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ รวมทัง้มีการเปิดเผย
ข้อมลูการท าธุรกรรมดงักลา่ว ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันตาม
มาตรฐานการบญัชี 
 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูล 
และช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือครบถ้วน ถูกต้อง และ
ทนัเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนัน้
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บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ โดยพนกังานทุกคนได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบ  Intranet ของบริษัทฯ ระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการ
ติดตอ่สือ่สารท่ีมีการให้ข้อมลูขา่วสาร ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) รวมทัง้จดัสง่รายงานการด าเนินงาน
ให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามก าหนดเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือน าข้อมลูเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก าหนดผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ และอ านาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี ้
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ก าหนดสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเทา่นัน้ 
 
 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ผ่าน
คณะกรรมการบริหาร ซึง่มีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน  
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกก ากบัดแูลกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่อาจมีในอนาคต โดย
จะพิจารณาสง่บคุคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้อย่างน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ รับแต่งตัง้ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามนโยบายดงักลา่วส าหรับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทนุที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้
ขึน้อยูก่บัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นชอบของผู้ ร่วมทนุในอนาคตด้วย  
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ก าหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและปรับปรุง
ประสทิธิผลของระบบควบคมุ การบริหารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลอย่างเป็นระบบ ผา่นแผนการตรวจสอบประจ าปีที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในได้น าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยน าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ให้ตรวจสอบระบบการควบคมุของระบบงานที่ส าคญัของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพิ่มเติมจากการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ได้แก่ ระบบงานสรรหาที่ดิน จดัซือ้
จดัจ้าง และงานก่อสร้าง เป็นต้น โดยผลการตรวจสอบพบวา่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคมุภายในและการ
ดแูลเก่ียวกบัความเสีย่งที่เหมาะสมเพียงพอ ซึง่ไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาภายนอกที่บริษัทฯ ได้วา่จ้างมาท าหน้าที่ตรวจสอบส าหรับปี 2561 คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากดั และบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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13.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระส าคญัที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ รวมทัง้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัใน
เร่ืองการปฏิบตัิตามกฎระเบียบตลอดจนข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
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14. รายการระหว่างกัน 

         
ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ มกีารท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจ าเป็น 

มูลค่าของรายการ 
เกี่ยวโยงกัน 
 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา    
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุม่
บริษัท เชา่ พืน้ที่ใน
อาคาร Pearl 
Bangkok จ านวนพืน้ที่ 
19,125 ตารางเมตร 
ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั 
เพ่ือเป็นอาคาร
ส านกังาน 

159.3 
 

สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร  
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ พฤศจิกายน 
2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่า เช่าและ
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่
ใก ล้ เคียงกับ ราคาตลาด  และใน เงื่อน ไขที่ ไม่
แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าท ากับบุคคลภายนอก 
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ที่ และค่าบริการที่ 
บริษัทฯ ให้เชา่กบัผู้ ให้เชา่รายอ่ืน 
 

รายการที่ 2 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 
จา่ยคา่จดัท ารายงาน
สิ่งแวดล้อม และ
คา่ธรรมเนียมในการ
ขอแบบก่อสร้างอาคาร 
 

2.3 
 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ไ ด้ จ่ า ย ค่ า จั ด ท า ร า ย งาน สิ่ ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมในการขอแบบก่อสร้างอาคารให้กับ 
บริษัท ที  ซี ที  จ ากัด ซึ่งถือหุ้ นโดย  นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์  
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
เป็นรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์และบริการ และขนาด
ของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
 

รายการที่ 3 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 
จ ากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท      
ที ซี ที จ ากดั  (ultimate 
shareholder คือ นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ได้จา่ยคา่
แบบ Conceptual 
Design ของ Façade 
อาคารโรงพยาบาล  
 

2.2 บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade 
อาคารโรงพยาบาล ให้กบั บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 
จ ากัด ซึ่งถือหุ้ นโดยบริษัท ที ซี ที จ ากัด (ultimate 
shareholder คือ นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์)   
 
รายการดงักลา่วข้างต้นถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยเป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์และบริการ และ
ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจ าเป็น 

มูลค่าของรายการ 
เกี่ยวโยงกัน 
 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 4 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

กลุม่บริษัท พฤกษา 
ได้แก่ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท 
พนาลี เอสเตท จ ากดั 
บริษัท พทุธชาด 
เอสเตท จ ากดั และ
บริษัท เกสร ก่อสร้าง 
จ ากดั จา่ยคา่งาน
บริการออกแบบ 
Interior อาคาร
ส านกังาน Pearl 
Bangkok 

4.4 กลุ่มบริษัท พฤกษา ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษัท พนาลี เอสเตท 
จ ากัด บริษัท พุทธชาด เอสเตท จ ากัด และบริษัท 
เกสร ก่อสร้าง จ ากดั ได้จ่ายค่างานบริการออกแบบ 
Interior อาคารส านักงาน Pearl Bangkok ให้กับ 
บริษัท ที  ซี ที  จ ากัด ซึ่งถือหุ้ นโดย  นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์  
รายการดงักลา่วข้างต้นถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยเป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์และบริการ และ
ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั 
 
กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณา
เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม  และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วจะถกูน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยกรรมการผู้มี
สว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บริษัทฯ อาจมีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป (ยกตวัอยา่งเช่น การ
ขายบ้านหรืออาคารชุดให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในราคาปกติที่ตัง้ไว้เพื่อขายให้แก่บุคคลทัว่ไป ห รือในราคาที่หกัด้วย
สว่นลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้เคยอนมุตัิไว้แล้ว) บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ 
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และบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรม
ดงักล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา่ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
หรือ มีมลูค่ารายการโดยรวมในการเข้าท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องรายใดรายหนึง่ใน
ไตรมาสมีมลูคา่เกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สบิล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทกุไตร
มาส 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทัง้ก าหนดราคาและ

เง่ือนไขรายการอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 
ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่มีผลใช้บงัคับ
อยา่งเคร่งครัด 

 
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบั

ความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่ง
กันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มี
ความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพื่อให้
มีความมัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แตเ่ป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
                             

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“PS”) ซึ่งบริษัทได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามญัของบริษัทได้ส าเร็จเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลท าให้บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีถื้อเป็นการ
รวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดงันัน้บริษัทได้จัดท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เสมือนวา่ได้มีการรวมกิจการตัง้แตต้่นปี 2559 

 
15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
รายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีสิน้สดุ 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 16 ก.พ. 2560 31 ธ.ค. 2559 
นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 19 ก.พ. 2561 31 ธ.ค. 2560 
นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 21 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2561 

 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและออก

รายงานผู้สอบบญัชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 ผลการด าเนินงาน
รวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

 
งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

งบการเงินปี 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (งบการเงินรวม)  
งบการเงินปี 2560 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561  - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
   (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559  
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,445 1.8 1,348 1.9 585 0.9 

เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 247 0.3 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 71,960 87.9 63,791 88.3 59,838 90.2 

เงินมดัจ าคา่ซือ้ท่ีดนิ  1,569 1.9 622 0.9 636 1.0 

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า 302 0.4 266 0.4 196 0.3 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 392 0.5 201 0.3 203 0.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 75,668 92.5 66,228 91.7 61,705 93.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในการร่วมการค้า 108 0.1 108 0.1 108 0.2 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 706 0.9 641 0.9 245 0.4 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 4,739 5.7 4,633 6.4 3,683 5.6 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 345 0.4 334 0.5 334 0.5 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 55 0.1 52 0.1 72 0.1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 224 0.3 248 0.3 197 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,177 7.5 6,016 8.3 4,638 7.0 

รวมสินทรัพย์ 81,845 100.0 72,244 100.0 66,344 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 15. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  หน้า 220 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                               
(หนว่ย: ล้านบาท)  

รายการ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีส้ินหมุนเวียน           

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,600 6.8 2,800 3.9 1,898 2.9 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอ่ืน 2,284 2.8 2,379 3.3 1,995 3.0 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน 2,755 3.4 1,698 2.4 3,405 5.1 

หุ้นกู้ระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6,400 7.8 6,000 8.3 6,000 9.0 

เงินมดัจ าจากลกูค้า 2,689 3.3 1,062 1.5 811 1.2 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 672 0.8 296 0.4 505 0.8 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 3,974 4.9 3,404 4.7 2,913 4.4 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 24,374 29.8 17,639 24.4 17,527 26.4 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 500 0.6 - 0.0 - 0.0 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน - 0.0 - 0.0 245 0.4 

หุ้นกู้ระยะยาว 14,600 17.8 15,500 21.5 12,000 18.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 424 0.5 374 0.5 289 0.4 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 73 0.1 71 0.1 119 0.2 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 15,597 19.0 15,945 22.1 12,653 19.1 

รวมหนีส้ิน 39,971 48.8 33,584 46.5 30,180 45.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  
 (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559  
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทนุเรือนหุ้น            

ทุนจดทะเบียน  2,226  2,226  2,273  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,189 2.7 2,187 3.0 2,186 3.3 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,872 2.3 1,819 2.5 1,790 2.7 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 4 0.0 32 0.0 21 0.0 

ก าไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว       

   ทนุส ารองตามกฎหมาย 224 0.3 224 0.3 224 0.3 

ยงัไม่ได้จดัสรร 36,960 45.2 33,695 46.6 31,246 47.1 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผ้ถือหุ้น (78) (0.1) (48) (0.1) (54) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 41,171 50.3 37,909 52.5 35,413 53.4 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 703 0.9 751 1.0 751 1.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  41,874 51.2 38,660 53.5 36,164 54.5 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 81,845 100.0 72,244 100.0 66,344 100.0 

 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 15. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  หน้า 222 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้           

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 44,900 99.6 43,935 99.6 46,926 99.5 

รายได้อ่ืน 170 0.4 178 0.4 247 0.5 

รวมรายได้ 45,070 100.0 44,113 100.0 47,173 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์* 28,815 64.2 28,222 64.2 31,184 66.5 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 4,396 9.8 4,383 9.9 3,983 8.4 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 4,034 9.0 4,154 9.4 4,170 8.8 

ต้นทนุทางการเงิน 139 0.3 197 0.4 287 0.6 

รวมค่าใช้จ่าย 37,384 82.9 36,956 83.8 39,624 84.0 

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 0.0 - 0.0 (2) 0.0 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 7,686 17.1 7,157 16.2 7,547 16.0 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,555 3.5 1,583 3.6 1,478 3.1 

ก าไรส าหรับปี 6,131 13.6 5,574 12.6 6,069 12.9 
หมายเหต:ุ * อตัราสว่นในงบก าไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
                                                                                                                                  (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน   

  
  

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงาน  
ตา่งประเทศ (31) -  7 - (20) - 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมสทุธิของ 
   เงินลงทนุเผ่ือขาย 0 - 0 - 0 - 

 (31) - 7 - (20) - 
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง       

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน - - (12) - - - 

 - - (12) - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (31) - (5) - (20) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 6,100 - 5,569 - 6,048 - 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2561 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 
จ านวน  จ านวน  จ านวน  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 6,022 - 5,456 - 5,940 - 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านวจควบคมุ 109 - 118 - 129 - 
        
ก าไรส าหรับปี 6,131 - 5,574  6,069  
ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 2.75 - 2.50 - 2.72 - 
ก าไรตอ่หุ้นปรับลด - - - - - - 
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                 (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
2561 

(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

2560 
(ภายหลังการปรับ 
โครงสร้างกิจการ) 

2559 
(ก่อนการปรับ 

โครงสร้างกิจการ) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรับปี 6,131 5,574 6,069 
รายการปรับปรุง    
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ระหวา่งการพฒันา 1 5 (4) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 497 467 454 
กลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินมดัจ าคา่ซือ้ท่ีดิน - (23) - 
กลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - (6) - 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 1 18 2 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - 3 
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - (6) (3) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (39) 9 (25) 
ผลประโยชน์พนกังาน 49 70 42 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 25 2 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ  4 106 27 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว - - (2) 
ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - 2 
ต้นทนุทางการเงิน 139 197 287 
ภาษีเงินได้ 1,556 1,583 1,478 
รวม 8,339 8,019 8,328 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา (7,639) (3,785) (1,770) 
เงินมดัจ าคา่ซือ้ท่ีดนิ (946) 37 (13) 
จ่ายเงินล่วงหน้าคา่สินค้า (36) (71) 210 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (191) 2 (14) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 25 (52) (19) 
เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอ่ืน (95) 384 419 
เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน 1,056 (1,952) (1,133) 
เงินมดัจ าจากลกูค้า 1,627 252 (165) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
2561  

(ภายหลังการ
ปรับ 

โครงสร้าง
กิจการ) 

2560 
(ภายหลังการ

ปรับ 
โครงสร้าง
กิจการ) 

2559 
(ก่อนการปรับ 
โครงสร้าง
กิจการ) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 562 364 218 

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (2) (37) - 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,700 3,161 6,061 

จ่ายภาษีเงินได้ (1,175) (1,770) (1,630) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,525 1,391 4,431 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 8 17 

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (551) (1,404) (227) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 22 18 29 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (67) (58) (72) 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว - (57) (3,334) 

ขายเงินลงทนุชัว่คราว - 303 3,415 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (596) (1,190) (172) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

จ่ายต้นทนุทางการเงิน (747) (741) (803) 

จ่ายเงินปันผล (2,780) (2,996) (4,130) 

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (36) (118) - 

เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 2,800 902 1,898 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว                    500             -     - 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ระยะยาว 5,500 9,500 4,000 

ช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (6,000) (6,000) (6,000) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 28 15 26 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ                    (97) - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (832) 562 (5,009) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 97 763 (750) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,348 585 1,335 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 1,445 1,348 585 
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รายการท่ีมิใช่เงนิสด:   
 

เจ้าหนีค้่าอปุกรณ์เพิ่มขึน้ (ลดลง) 18 (10) 20 
รับโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ระหวา่งการพฒันา, สทุธิ (66) (391) (27) 
รับโอนท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พฒันา - สทุธิ (1) - - 

 
15.3 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  

ประจ าปี (งบการเงนิรวม) 

  

2561 
(ภายหลังการ
ปรับโครงสร้าง

กิจการ)  

2560 
(ภายหลังการ
ปรับโครงสร้าง

กิจการ) 

2559 
(ก่อนการปรับ
โครงสร้าง
กิจการ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 3.10 3.75 3.52 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.07 0.08 0.26 

อตัราส่วนการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ เทา่ 0.42 0.46 0.53 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 860 799 687 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(PROFITABILITY RATIO)      

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 35.83 35.76 33.55 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 17.12 16.29 16.08 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 13.36 12.37 12.59 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 15.23 14.88 17.06 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ  10.16 10.61 11.90 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.58 0.64 0.72 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.97 0.89 0.83 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.66 0.64 0.56 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  ร้อยละ  56.36 83.60 N/A 
หมายเหต ุ: * (1) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้งดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
                          และงดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 
                (2) เงินปันผลจา่ยส าหรับปี 2560 ได้รับอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลในอตัรา 2.09 บาทตอ่หุ้น จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 ในวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

    (3) เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ในอตัรา 
1.55 บาทตอ่หุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.55 บาทตอ่หุ้น เม่ือวนัที่  9 สิงหาคม 2561 จึง
คงเหลือเงินปันผล ส าหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้นีใ้นอตัราหุ้นละ  1.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นีก้ารอนมุัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
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ขึน้อยู่กบัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 หากมีมติอนมุตัิ บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องในล าดบัถดัไป 

 
จากการชีแ้จงผลการด าเนินงานของปี 2561 ในข้างต้นส่งผลให้อตัราส่วนทางการเงินของปี 2561 ด้อยกว่าปี 

2560 เล็กน้อย โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง โดยภาพรวมในปี 2561 บริษัทสามารถบริหารจดัการสินทรัพย์ได้ลดลงจากปี 
2560 โดยอตัราการหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืลดลง และระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่สงูขึน้กวา่ปี 2560 

  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ประกอบด้วยอัตราก าไรขัน้ต้น และอัตราส่วนก าไรจากการ

ด าเนินงานดีขึน้จากปี 2560  จากการบริหารและควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ 
 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประกอบด้วย อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 

10.16 และอตัราการหมนุของสนิทรัพย์เทา่กบั 0.58 เทา่ ซึง่ลดลงกวา่ปี 2560 
 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส าคญั ประกอบด้วย อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กับ 0.97 

และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.66 บริษัทสามารถด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทุนที่
เหมาะสม และบริษัทยงัคงรักษาอตัราสว่นทางเงินได้ตามข้อก าหนดของสญัญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้  อีกทัง้หุ้นกู้ ของบริษัท
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ยงัได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัทริสเรทติง้ โดยหุ้นกู้ ไมม่ีประกนัในชดุปัจจบุนัอยูใ่นระดบั “A”  โดยแนวโน้มยงัคง “คงที”่ 

 

ค านิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวยีน / หนีส้นิหมนุเวยีน (เทา่) 
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียน (เฉลีย่) (เทา่) 
   

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) (เทา่) 
   

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 365 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (วนั) 
   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรจากการด าเนินงาน / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 
   

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่) (ร้อยละ) 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) (ร้อยละ) 
   

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) (เทา่) 
   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
= หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
(เทา่) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล* = เงินปันผลตอ่หุ้น (Dividend per share) / ก าไรตอ่หุ้น (EPS) (ร้อยละ) 
 
หมายเหต:ุ *ค านวนจากงบการเงินรวม 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  หน้า 229 

16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
                             

ในการอ่านค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน นกัลงทนุควร
ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อมลูทางการเงินท่ีน าเสนอไว้ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นข้อมลูจากงบการเงินรวมประจ าปี การวิเคราะห์อตัราสว่นทาง
การเงินตา่งๆ เป็นการใช้ข้อมลูเฉลี่ยในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการค านวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ 

 
16.1  ผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของพฤกษาฯ โดยการ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ส าเร็จเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลท าให้พฤกษาฯ เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และจากการปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีถื้อเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดัท า
งบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของพฤกษาฯ เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตัง้แตต้่นปี 2559 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้แสดง
ข้อมลูงบการเงินรวมของพฤกษาฯ 

ณ วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้สรุปจ านวนหุ้นสามญัของพฤกษาฯ ที่รับซือ้ได้ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
97.90 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกแล้วของพฤกษาฯ ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เสร็จสิน้ หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 แทนหุ้นสามญัของ
พฤกษาฯ ซึง่ถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกนั 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้สว่นได้เสยีในพฤกษาฯ เพิ่มเติมร้อยละ 0.3 เป็นเงินสดจ านวน 97 ล้านบาท 
ท าให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.9 เป็นร้อยละ 98.2 
 
เปรียบเทียบยอดขายส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559 แบ่งตามผลิตภณัฑ์ มาจากพฤกษาฯ ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ย ดงันี ้
 หนว่ย : ล้านบาท 

ผลติภณัฑ์ 

ยอดขายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 2560 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 2559 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

ทาวน์เฮ้าส์ 24,118 10.9 21,751 (6.3) 23,202 0.6 

บ้านเดี่ยว 9,756 26.8 7,693 (20.2) 9,643 (4.7) 

อาคารชดุ 17,228 (4.8) 18,093 57.4 11,497 28.5 

ตา่งประเทศ - 100.0 (1) (100.8) 72 (70.3) 

รวม 51,101 7.5 47,536 7.0 44,414 4.8 
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กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภณัฑ์อาคารชุดเพิ่มขึน้ 
6,596 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 57.4 เป็นผลมาจากการเปิดตวัโครงการอาคารชดุที่ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยม มียอดจอง
จ านวนมากภายในระยะเวลาไม่นาน อาทิเช่น โครงการเดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัย โครงการเดอะรีเซิร์ฟ ทองหล่อ, 
โครงการ แชปเตอร์วนั ชายน์ บางโพ โครงการเดอะรีเซิร์ฟ สขุมุวิท 61 และโครงการเดอะรีเซิร์ฟ พหล-ประดิพทัธ์ เป็นต้น 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และต่างประเทศ บริษัทฯ มียอดขายลดลงจ านวน 1,452 ล้านบาท 1,950 ล้าน
บาท และ 72 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นหนึง่มาจากการเปิดโครงการใหมท่ี่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 

 
โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ทัง้หมด จ านวน 56 โครงการ มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 

(Project value) 59,247 ล้านบาท โดยยงัคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จ านวน 36 โครงการ มูลค่ารวม 
28,942 ล้านบาท โครงการบ้านเดี่ยวจ านวน 10 โครงการ มลูคา่รวม 10,180 ล้านบาท และ โครงการอาคารชดุจ านวน 10 
โครงการ มลูคา่รวม 20,125 ล้านบาท 

 

บริษัทฯ มียอดขายส าหรับปี 2561 เทา่กบั 51,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,566 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2561  มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 55 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 
54,353 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 56 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 59,247 ล้าน
บาท โดยยงัคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุม่ทาวน์เฮ้าส์จ านวน 35 โครงการ มลูค่ารวม 21,318 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 
9  โครงการ มลูคา่ 10,297 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจ านวน 11 โครงการ มลูคา่ 22,738 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
เดอะทรี ลาดพร้าว 15 โครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร โครงการเดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ โครงการเเชปเตอร์วนั โฟลว์ บาง
โพ โครงการพลัมคอนโด สะพานใหม่ โครงการพลมัคอนโด รังสิต อไลฟ์ โครงการไพรเวซี่ จตุจักร โครงการเดอะทรี 
หวัหมาก โครงการพลมัคอนโด มิกซ์ แจ้งวฒันะ โครงการแชปเตอร์ ทองหลอ่ 25 และโครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ 

 
บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึน้จากปีก่อน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว มูลค่า 2,367 ล้านบาท 

2,063 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 และ 26.8 ตามล าดบั   
 
ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 
 หนว่ย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 31 ธ.ค. 61    ร้อยละ 31 ธ.ค. 60    ร้อยละ 31 ธ.ค. 59 ร้อยละ 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 44,901 99.6 43,935 99.6 46,926 99.5 

รายได้อื่น 170 0.4 178 0.4 247 0.5 
รายได้รวม 45,071 100.0 44,113 100.0 47,173 100.0 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 28,815 64.2 28,222 64.2 31,184 66.5 
ก าไรขัน้ต้น  16,256 36.2 15,891 36.2 15,989 34.1 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 8,430 18.7 8,537 19.4 8,153 17.3 
   คา่ใช้จ่ายในการขาย 4,396 9.8 4,383 9.9 3,983 8.4 
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 4,034 9.0 4,154 9.4 4,170 8.8 
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งบก าไรขาดทุน 31 ธ.ค. 61    ร้อยละ 31 ธ.ค. 60    ร้อยละ 31 ธ.ค. 59 ร้อยละ 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ย
ภาษีเงินได้ 

7,826 17.4 7,354 16.7 7,836 16.6 

ต้นทนุทางการเงิน 139 0.3 197 0.4 287 0.6 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการ
ร่วมค้า 

0 0.0 0 0.0 (2) 0.0 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7,686 17.1 7,157 16.2 7,547 16.0 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,556 3.5 1,582 3.6 1,478 3.1 
ก าไรส าหรับปี 6,131 13.6 5,574 12.6 6,069 12.9 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 

(108) (0.2) (118) (0.3) (128) (0.3) 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท 6,022 13.4 5,456 12.4 5,940 12.6 
หมายเหต ุ: อตัราส่วนในงบก าไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ และก าไรขัน้ต้นแสดงเป็นร้อยละ
ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 

 
รายได้ 
 

รายได้ตามผลิตภณัฑ์ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559  มาจาก บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

      หนว่ย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์ 

รายได้ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

ทาวน์เฮ้าส์ 22,566 50.3 22,694 51.7 23,529 50.1 

บ้านเดีย่ว 8,924 19.9 9,159 20.8 9,413 20.1 

อาคารชดุ 13,411 29.9 12,068 27.5 13,849 29.5 

ตา่งประเทศ - - 13 0.0 129 0.3 

อื่นๆ * - - - - 6 0.0 

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 44,901 100.0 43,935 100.0 46,926 100.0 

หมายเหต ุ* อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปลา่และรายได้จากคา่ก่อสร้าง 

 
ส าหรับปี 2559 มีรายได้รวมเทา่กบั 47,173 ล้านบาท ลดลง 4,265 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบั

รายได้รวมของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 46,926 ล้านบาทและรายได้อื่นจ านวน 247 
ล้านบาท สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่รายได้ลดลงจากปีก่อนมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับ



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  หน้า 232 

มาตรการของรัฐบาลส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่สิน้สดุไปในไตรมาส 2/2559 ท าให้ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 กลุ่ม
ผู้บริโภคชะลอการตดัสนิใจโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 
ส าหรับรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปี 2559 เท่ากบั 46,926 ล้านบาท ลดลง 4,314 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 8.4 สดัสว่นของรายได้อาคารชดุลดลงมากที่สดุโดยลดลงจ านวน 3,387 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.7 สาเหตุ
หนึ่งเนื่องจากช่วงไตรมาส 4/2559 โครงการอาคารชุดหลายโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้างจึงยงัไม่มีการรับรู้รายได้มาก
นกั ในขณะที่ช่วงไตรมาส 4/2558 โครงการอาคารชุดมีการสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงปลายปีหลายโครงการ 
ส าหรับบ้านเดี่ยวมียอดรายได้เท่ากบั 9,413 ล้านบาท ลดลง 722 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.1 แต่อย่างไรก็ตามรายได้
จากผลติภณัฑ์ทาวน์เฮ้าส์มีจ านวน 23,529 ล้านบาท ยงัเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 506 ล้านบาท และยงัเป็นสดัสว่นรายได้
ที่มากที่สดุด้วย 

 
ส าหรับปี 2560 มีรายได้ทัง้หมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสงัหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

เทา่กบั 43,935 ล้านบาท และรายได้อื่น 178 ล้านบาท รวมรายได้เทา่กบั 44,113 ล้านบาท  
 
ส าหรับผลประกอบการของปี 2560 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสงัหาฯ มีรายได้ 43,935 ล้านบาท ลดลง 2,991 ล้าน

บาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่ลดลงจากผลติภณัฑ์อาคารชุด 1,781 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.9 เนื่องจากโครงการอาคารชุดสว่นใหญ่ยงัไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธ์ิ ส าหรับรายได้จากบ้านทาวน์
เฮ้าส์ ลดลง 834 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.5  รายได้จากบ้านเดี่ยว ลดลงเล็กน้อย 253 ล้านบาท หรือลดลงคิด
เป็นร้อยละ 2.7 และรายได้ส าหรับโครงการต่างประเทศ ลดลง 116 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 89.8 เนื่องจาก
โครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้ว และยงัไมม่ีแผนในการเปิดโครงการในตา่งประเทศเพิ่มเติม 

 
ส าหรับปี 2561 มีรายได้ทัง้หมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสงัหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

เทา่กบั 44,901 ล้านบาท และรายได้อื่น 170 ล้านบาท รวมรายได้เทา่กบั 45,071 ล้านบาท  
 
ส าหรับผลประกอบการของปี 2561 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสงัหาฯ มีรายได้ 44,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 966 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลิตภณัฑ์อาคารชุด 1,343 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสทิธ์ิในปีนีเ้พ่ิมขึน้ได้แก่ โครงการพลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส
2 โครงการพลมัคอนโดแจ้งวฒันะ เฟส 3 โครงการพลมัคอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่ โครงการพลมัคอนโด รามค าแหง สเตชัน่ 
โครงการแชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง เป็นต้น ส าหรับรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ 22,566 ล้านบาท ลดลง 129 ล้าน
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.6 ส าหรับรายได้จากบ้านเดี่ยว 8,924 ล้านบาท ลดลง 235 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 2.6  และรายได้ส าหรับโครงการตา่งประเทศลดลง เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้ว และบริษัทยงั
ไมม่ีแผนในการเปิดโครงการในตา่งประเทศเพิ่ม  
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 
ส าหรับปี 2559 มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมทัง้ปีเท่ากบั 31,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.5  

ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั  33,984 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.3 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปีก่อนเป็นผลมาจากการบริหารและ
ควบคมุต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ส าหรับปี 2560 มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 28,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเทา่กบั 31,184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อตัราต้นทุนขายส าหรับปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็นผลมาจากการบริหาร
และควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ 

 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 28,815 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 28,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.2 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่อยูใ่นสดัสว่นเดียวกนัเป็นผลมาจากการบริหารและควบคมุต้นทนุได้ดี 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
  

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารส าหรับปี 2559 เทา่กบั 8,153 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เทา่กบั 493 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 6.4 โดยมีคา่ใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 3,983 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบั 216 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 มาจากคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ 119 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการสง่เสริมการ
ขายและโปรโมชัน่ต่างๆ เพิ่มขึน้ 231 ล้านบาท แต่อยา่งไรก็ตามคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิลดลงจากปีก่อน 167 ล้าน
บาท จากการมีมาตรการของรัฐบาลที่เกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีแรก ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 4,170 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 276 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าที่ปรึกษาและ
ผู้ เช่ียวชาญประมาณ 211 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่บ ารุงรักษาสาธารณปูโภคสว่นกลางเพิ่มขึน้ 89 ล้านบาท เป็นต้น 

 
ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0 สาเหตุ

มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์เพิ่มขึน้ 190 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการส าหรับอาคารชุด
เพิ่มขึน้ 125 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2560 มีการเปิดโครงการอาคารชุดใหม่ 10 โครงการ ในขณะที่ปี 2559 มีการเปิด
โครงการอาคารชุด 9 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโครงการอาคารชุดในกลุ่มธุรกิจพรีเมียม 4 โครงการ ซึ่งมี
คา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์โครงการคอ่นข้างสงู แตก็่ได้ผลตอบรับอย่างดี ท าให้บริษัทมียอดขายโดยภาพรวมเพิ่มขึน้ 
คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ 92 ล้านบาท เนื่องจากเดือน ม.ค. - เม.ย. 2559 ยงัอยูใ่นช่วงมาตรการรัฐในการ
ลดคา่ธรรมเนียมการโอน  คา่ใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวมเทา่กบั 4,154 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลกัๆ ยงัคงมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการว่าจ้างที่ปรึกษาต ่ากว่ารอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 
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ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 45 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.0 ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการส าหรับอาคารชุดเพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท 
เนื่องมาจากในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการอาคารชุด 11 โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะเพิ่มขึน้ 30 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน คา่ใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากบั 4,034 
ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับคดีความลดลง 141 
ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาลดลง 64 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากค่าเช่าส านักงาน เพิ่มขึน้ 76 ล้านบาท 
เนื่องจากได้มีการย้ายส านกังานมาที่แหง่ใหมแ่ละมีการเปลีย่นระบบจดัเก็บข้อมลูใหมท่ี่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  

รายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
ล้านบาท      ร้อยละ  ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยโฆษณา 1,336 30.4 1,399 32.2 1,257 31.6 
คา่ใช้จา่ยในการโอนกรรมสทิธ์ิ 1,788 40.7 1,758 40.4 1,757 44.1 
คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย 1,202 27.3 1,094 25.1 857 21.5 

คา่ใช้จา่ยในการประชาสมัพนัธ์ 70 1.6 100 2.3 112 2.8 
รวม 4,396 100.0 4,351 100.0 3,983 100.0 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท       ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 2,520 62.5 2,501 59.8 2,322 55.7 
คา่ที่ปรึกษา 154 3.8 219 5.2 396 9.5 
คา่เช่า 348 8.6 272 6.5 192 4.6 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 128 3.2 117 2.8 115 2.8 
อื่นๆ 884 21.9 1,077 25.7 1,145 27.5 
รวม 4,034 100.0 4,186 100.0 4,170 100.0 
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ต้นทุนทางการเงนิ 
 
ส าหรับปี 2559 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของรายได้รวมเป็นสัดส่วน

เดียวกบัปี 2558  
 
ส าหรับปี 2560 ต้นทุนทางการเงินประมาณ 197 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉลีย่ลดลง 
 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 139 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉลีย่ลดลง 
 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เทา่กบั 0.66 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทนุเท่ากับ 0.62 ซึ่งเป็นอตัราสว่นที่ดีจากการบริหารจัดการหนีส้ินของ
บริษัท และบริษัทยอ่ยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
ก าไรสุทธิ 

 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 เทา่กบั 6,069 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ของรายได้รวม โดยแบง่เป็นก าไรของ

บริษัทใหญ่เทา่กบั 5,940 ล้านบาท และก าไรของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเทา่กบั 129 ล้านบาท 
 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 5,456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของรายได้รวม และก าไรสทุธิของปี

ก่อน เทา่กบั 5,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของรายได้รวม โดยมีก าไรสทุธิลดลงเทา่กบั 484 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 8.1 สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และเปิดโครงการใหม่   

 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 6,022 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ของรายได้รวม และก าไรของปีก่อน 

เท่ากบั 5,456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้ 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.4 มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจากการบริหารและควบคมุคา่ใช้จ่าย
ได้ดีขึน้ 

 
โครงสร้างเงนิทุน 
 

บริษัทฯ ท าธุรกิจหลกัคือการลงทนุในธุรกิจอื่น ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุในพฤกษาฯ ซึง่เป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากดั โดยพฤกษาฯ ใช้เงินทุนส าหรับพฒันาโครงการจากการออกหุ้นกู้  รวมถึงผล
ก าไรที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบด าเนินงาน เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อตัราส่วน
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 0.66 และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หกัเงินสด
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และรายการเทียบเทา่เงินสดตอ่ทนุเทา่กบั 0.62 ซึ่งเป็นอตัราสว่นท่ีดีจากการบริหารจดัการหนีส้นิของกลุม่บริษัทได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
 
 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันามาจากกลุม่พฤกษาฯ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึ่งมีวิสยัทศัน์ ที่มุง่มัน่
ที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศยั ท่ีมีคณุคา่ เพื่อทกุครอบครัวได้สมัผสัความสขุ ความอบอุ่น 
และชีวิตที่ดีขึน้ในทกุๆ วนั และมีพนัธกิจ ที่มุง่มัน่ช่วยเหลอืลกูค้าทกุราย เติมเต็มทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุค่า 
เพื่อชีวิตเป่ียมสขุทกุครอบครัว พฤกษาฯ ได้สร้างบรรยากาศแหง่องค์กรนวตักรรม เพื่อพฒันาปรับปรุงสนิค้าและบริการท่ีดี 
สามารถส่งมอบให้ลกูค้าตามความต้องการได้ทุกระดบั จึงมีนโยบายส่งเสริมการคิดค้นนวตักรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนท างานให้มีประสทิธิภาพและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ตวัอย่างเช่น การน านวตักรรมการก่อสร้าง
ที่ทนัสมยัระดบัโลก “Pruksa Precast” ผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของ
พฤกษาฯ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ “Pruksa REM” (Real Estate Manufacturing) ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างบ้าน
คุณภาพแบบอุตสาหรรม การน าระบบ  “Pruksa BIM” (Building Information Modeling) มาช่วยในการออกแบบและ
บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ส าหรับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง อีกทัง้ในองค์กรยังมีหน่วยงาน Pruksa 
Innovation Center เพื่อท าการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ในระดับสากล (ได้รับใบรับรองระบบการจัดการ
นวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) Innovation Management System) เพื่อบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
น ามาใช้กบัผลติภณัฑ์ ทัง้นีใ้นปี 2561 ได้มีการจดัสรรงบประมาณในการสง่เสริมงานวิจยัและพฒันาในทกุมิติ เป็นจ านวน 
1% ของก าไรสทุธิโดยประมาณ   

 
โดยน างบประมาณดงักลา่วมาสนบัสนนุให้พนกังานในทกุระดบัมีความคิดสร้างสรรค์และท างานกนัแบบ Cross 

function และเสนอเป็นโครงการประกวดภายใต้ช่ือ  Innovation awards  ซึ่งแบ่งการประกวดตัง้แต่ประเภทของการ
ประกวด Create value ระดบับคุคล ตลอดจนโครงการประกวด Improvement และ Innovation ระดบัทีมที่มีการท างาน
แบบ Cross function เพื่อให้มีการคิดสร้างสรรค์ ในลกัษณะ Closed Innovation มาพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า นอกจากนีพ้ฤกษาฯ ได้สนบัสนนุ Open Innovation ผา่นสง่เสริมให้นิสติ และนกัศกึษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้องได้เสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้จากการทดลอง
และปฎิบตัิจริง เช่น โครงการความร่วมมือกบัคณะสถาปัตยกรรมฯ ออกแบบบ้านเดี่ยวด้วยชิน้สว่นส าเร็จรูป การออกแบบ
การส่องสว่างพืน้ที่ส่วนกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างด้วยชิน้งานส าเร็จรูป เป็นต้น รวมถึงโครงการวิจัยและ
พฒันาร่วมกับสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เช่น การวิจยัพฤติกรรมการรับแรงของ Joint รูปแบบใหม่ การก่อสร้าง
แบบบ้านประหยดัพลงังาน DGNB Certified การประดิษฐ์อปุกรณ์ต้นแบบในการช่วยนบั Blow Count เพื่อช่วยในการเก็บ
ข้อมลูที่แมน่ย า ถกูต้อง เป็นต้น จากที่กลา่วข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่พฤกษาฯ ให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันา
ทัง้แบบ Closed และ Open Innovation เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีคณุค่าให้ตรงใจลกูค้ามากยิ่งขึน้  พฤกษาฯ 
ยงัได้ปรับปรุงและพฒันาตอ่ยอดความคิด/สนิค้า/บริการ จนเกิดการพฒันาเป็นนวตักรรมทางธุรกิจและสงัคม โดยได้มีการ
พฒันา Application Pruksa Family ของพฤกษาฯ ผา่นโทรศพัท์มือถือให้ลกูค้าสามารถใช้บริการด้านตา่งๆ ได้มากขึน้ เชน่ 
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สามารถมาเข้าดรูายละเอียด-ข้อมลูโครงการต่างๆ Promotion ความรู้เก่ียวกบับ้าน ซือ้ Furniture ในราคาพิเศษ การแจ้ง
ซ่อม  และบริการอื่นๆ ที่ก าลงัด าเนินการ ปรับปรุงและพฒันา เช่น การหาแม่บ้านท าความสะอาด ล้างแอร์ ท าสวน หรือ
แม้แตก่ารสัง่อาหารผา่น  App. บนมือถือ เป็นต้น             

 
พฤกษาฯ ได้มีการประเมิน และมีการวดัผล/เปรียบเทียบผลลพัธ์ที่ได้ก่อน-หลงัการน านวตักรรมที่คิดค้นขึน้ไปใช้ 

โดยปกติจะมีการประเมินก่อนการน าไปใช้ในทกุมิติ เช่น ด้านต้นทนุโดยรวม ด้านเวลา ด้านคณุภาพ และความพึงพอใจ
ของลกูค้า ในส่วนที่เป็นเป้าหมายหลกัโดยรวม อยู่ที่คุณภาพของสินค้าที่สง่มอบถึงมือลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพึง
พอใจสงูสดุ จึงได้มีการวดัคณุภาพสนิค้าด้วย DPU ( Defect per unit) งานซอ่มตอ่หลงัให้เกิดน้อยที่สดุ 
 

พฤกษาฯ ได้เปิดเผยนวตักรรมทางธุรกิจและสงัคมที่ได้พฒันา/คิดค้น เพื่อช่วยให้ผู้มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กร
ได้เรียนรู้และปฏิบตัิตาม ผา่นหลายช่องทางทัง้ในสือ่ Online และ Offline อยา่งสม ่าเสมอและยงัได้เร่ิมท าการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา IP (Intellectual Property) และมีการสง่เสริม/ร่วมมือกบัคู่ค้าในการพฒันานวตักรรมทางธุรกิจและสงัคมของ
คู่ค้าตลอดเวลาและ ในปีที่ผ่านมา ได้มีการพฒันากบัคู่ค้าต่างๆ เช่น การท าห้องน า้ส าเร็จรูป การท าบนัไดส าเร็จรูป  การ
พฒันาวงกบและบานประตสู าเร็จรูป เป็นต้น สว่นในปีนีไ้ด้มีการร่วมพฒันากบัทาง SCG พฒันาปนูที่มีคณุภาพที่เหมาะ
กบัการใช้ Precast และเหมาะกบัการใช้งานในแต่ละประเภทงาน เพื่อให้ท างานง่ายขึน้และมีคณุภาพดีขึน้ ลดการพึ่งพา
แรงงาน (Skilled labor) ให้น้อยลง เป็นต้น 

 
16.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 66,344 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,035 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 
จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยสิน้ปี 2559 มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 750 ล้านบาทและ 80 ล้านบาทตามล าดับ 
ในขณะท่ีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาเพิ่มขึน้ 2,248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 มาจากการเพิ่มขึน้ของ
มลูค่าโครงการท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้าง 1,367 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของที่ดินรอการพฒันาเพิ่มขึน้ 1,796 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 เพื่อรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต ทัง้นีท้ี่ดินและบ้านพร้อมขายลดลง 1,061 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 9 เน่ืองจากยงัมีบ้านสร้างเสร็จและโอนกรรมสทิธ์ิอยา่งตอ่เน่ือง  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 72,244 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 

จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยสิน้ปี 2560 มีเงินสดเพิ่มขึน้ 762 ล้านบาท และเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 246 ล้านบาท ในขณะที่
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 3,953 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่า
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3,202 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของที่ดินและบ้านพร้อมขาย 380 ล้านบาท จากการเพิ่ม
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งขายและพฒันา ทัง้นีท้ี่ดินรอการพฒันาลดลง 95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากเร่งการเปิด
โครงการและน าที่ดินมาพฒันาเพิ่มขึน้  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 81,845 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,601 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.3 
จาก ณ สิน้ปี 2560 โดยสิน้ปี 2561 มีเงินสดเพิ่มขึน้ 97 ล้านบาท และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 
8,169 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.8 มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูคา่โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง 8,897 ล้านบาท จาก
การเพิ่มโครงการที่อยู่ระหว่างขายและพฒันา ทัง้นีท้ี่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึน้ 981 ล้านบาท เนื่องจากซือ้ที่ดินเพื่อเปิด
โครงการในอนาคต  

 
หนีส้นิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ินรวมลดลง 911 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 จาก ณ สิน้ปี 2558 มาจากการ

ลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียน 2,229 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,318 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 1,898 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 419 ล้านบาท ในขณะที่หุ้นกู้ ะระยะยาวลดลง 2,000 ล้าน
บาท และเจ้าหนีค้า่ซือ้ที่ดินลดลง 1,133 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 3,404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.3 จาก ณ สิน้ปี 2559 จาก
การออกหุ้นกู้ ในระหวา่งปี 2560 จ านวน 9,500 ล้านบาท และช าระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระ 6,000 ล้านบาท 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 6,386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.0 จาก ณ สิน้ปี 2560 มา

จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 2,800 ล้านบาท เจ้าหนีค้า่ซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ 1,057 ล้านบาท และเงินมดัจ า
จากลกูค้าเพิ่มขึน้ 1,627 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 1,946 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 จากสิน้ปี 2558 ซึง่

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2559 เทา่กบั 6,069 ล้านบาท แบง่เป็นก าไรสว่นของบริษัทใหญ่
เทา่กบั 5,940 ล้านบาทและสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเทา่กบั 129 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2,496 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.9 จากสิน้ปี 2559 ซึง่

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2560 เทา่กบั 5,574 ล้านบาท แบง่เป็นก าไรสว่นของบริษัทใหญ่
เทา่กบั 5,456 ล้านบาทและสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเทา่กบั 118 ล้านบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 3,215 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 จากสิน้ปี 2560 ซึง่

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2561 เทา่กบั 6,130 ล้านบาท แบง่เป็นก าไรสว่นของบริษัทใหญ่
เทา่กบั 6,022 ล้านบาทและสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเทา่กบั 108 ล้านบาท 
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เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและมีสถานะทางการเงินที่มีความมัน่คงมากขึน้ 
เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 จึงมีมติเห็นชอบในการก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล โดยมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ทัง้
หมดแล้ว ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ มีการอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,204 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องและ
สามารถจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้ทกุปีเช่นกนั แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินที่
แข็งแกร่ง  
 

งบกระแสเงนิสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลง 750 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2558 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 762 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 97 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2560 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

 
ส าหรับปี 2559 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 4,431 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 454 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 27 ล้านบาท 
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 287 ล้านบาทและ 1,478 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดเพิ่มขึน้จาก
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 1,770 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 210 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค้่า
ซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ 1,133 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,630 ล้านบาท สง่ผลให้ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานเทา่กบั 4,431 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 171 ล้านบาท โดยลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน  227 

ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจ านวน 72 ล้านบาทเป็นการลงทุนในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร ภายในปียงัมี เงินสดรรับจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็น
จ านวน 17 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จ านวน 29 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทุน
ชัว่คราวจ านวน 82 ล้านบาท  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

ในระหว่างปี 2559 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 4,000 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 
1,898 ล้านบาท โดยเงินท่ีได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน 6,000 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 4,130 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 803 ล้านบาท ท าให้ปี 2559 มี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 5,009 ล้านบาท 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

 
ส าหรับปี 2560 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 1,391 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 467 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 70 ล้านบาท 
ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 197 ล้านบาทและ 1,582 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 3,785 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 70 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค้่าซือ้ที่ดิน
เพิ่มขึน้ 1,952 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,770 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานเทา่กบั 1,391 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 1,190 ล้านบาท โดยลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 1,405 

ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจ านวน 58 ล้านบาท เป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร ภายในปียงัมีเงินสดรับจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
จ านวน 8 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จ านวน 18 ล้านบาท อีกทัง้ยงัมีเงินรับจากการซือ้ขายสทุธิเงินลงทุน
ชัว่คราวจ านวน 246 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
ในระหว่างปี 2560 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 9,500 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 

902 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน  6,000 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,114 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 742 ล้านบาท ท าให้ปี 2560 มี
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 562 ล้านบาท 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  หน้า 241 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
 
ส าหรับปี 2561 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 1,525 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 497 ล้านบาท ประมาณการความเสยีหายจากคดีความ 4 ล้านบาท ต้นทนุ
ทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 139 ล้านบาทและ 1,556 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 7,639 ล้านบาท จ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจ าค่าซือ้ที่ดิน
เพิ่มขึน้ 946 ล้านบาท รับเงินมดัจ าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 1,627 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,175 ล้านบาท สง่ผล
ให้มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 1,525 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
ในระหว่างปี 2561 มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 552 ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนจ านวน 67 ล้านบาท เป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการท างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร และภายในปีมีเงินสดรับจากการขายอปุกรณ์จ านวน 22 ล้านบาท ท าให้ปี 2561 มีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 596 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
ในระหว่างปี 2561 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 5,500 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 

2,800 ล้านบาท โดยเงินท่ีได้จากการจดัหาเงินดงักลา่วเพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน 6,000 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,815 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 747 ล้านบาท ท าให้ปี 2561 มี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 832 ล้านบาท 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
การรับรองความถูกต้องของข้อมลู  หน้า 242 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดแูลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และ 
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

นายปิยะ  ประยงค์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นางรัตนา  พรมสวสัดิ ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

   
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายงานการเงินกลุม่ และผู้มีอ านาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 243 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ล าดับที่ 1 
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม 
อายุ  68 ปี 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0047% (103,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0047% (103,500 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ                                   
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
การศึกษา - ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีราสมสู, ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีราสมสู, ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัอีราสมสู, ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) - รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินลั จ ากดั 
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ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการอิสระ บริษัท เฌอร่า จ ากดั (มหาชน) 
 - นายกสมาคม สมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 - ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 - อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรุงเทพ 
 - กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   เป็นต้น 
ประสบการณ์หลกัในอดตี - ปี 2548 - มกราคม 2561 กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 - พฤษภาคม 2560 ประธานประจ าประเทศไทย กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธีสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ปี 2551 - 2559 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 - ปี 2549 - 2559 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย 
 - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
 - ปี 2544 - 2546 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2540 - 2544 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 
 - ปี 2538 - 2540 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2534 - 2537 ผู้อ านวยการส านกัผู้วา่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2530 - 2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department, The International Monetary Fund,  
                         Washington D.C., USA 
การฝึกอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI รุ่น 2/2557 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Certification Program - DCP รุ่น 18/2545 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ล ำดับที่ 2 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 
อำยุ  61 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 60.0884% (1,314,009,986 หุ้น)   
2. 3.8870% (85,000,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น)   
2. 3.8839% (85,000,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  ประธานกรรมการบริหาร / 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วมิตุติ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 246 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2541 - 2548 บริษัท เกสร ภตัตาคาร จ ากดั 
 - ปี 2528 - 2530 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สยามเอ็นจิเนียร่ิง 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 247 

ล ำดับที่ 3 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ 
อำยุ  65 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics,  
   มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) บริษัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 

- ปี 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อสิง่แวดล้อม 
 - มีนาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 248 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2557 - กรกฏาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - 2555 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ประธานท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 - 2551 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
กำรฝึกอบรม - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 249 

ล ำดับที่ 4 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
อำยุ  72 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จฑุานาวี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 -  
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2548 - มกราคม 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 - ปี 2544 - 2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จ ากดั, 
             กรรมการ บริษัท ดสุติสนิธร จ ากดั 

- ปี 2543 - 2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 250 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2511 - 2545 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (ต าแหนง่สดุท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Audit Committee Program - ACP รุ่น 7/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 5/2546 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 251 

ล ำดับที่ 5 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์
อำยุ  56 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
   บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลา่ จ ากดั (มหาชน)  

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

   บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 252 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการ บริษัท ออดิท วนั จ ากดั 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ บริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลชูัน่ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท สมายล ์พี จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท ดบับลวิ แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
             กรรมการ บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จ ากดั 
 - ปี 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุม่บริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ ประเทศไทย 

 - ปี 2539 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 

 - ปี 2535 - 2539 ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 

 - ปี 2528 - 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 
กำรฝึกอบรม - Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 253 

ล ำดับที่ 6 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 
อำยุ  64 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาเอก (วศิวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, Australia 
 - ปริญญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซยี 
 - ปริญญาตรี (เคมวีิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  
 - กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 -  
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2557 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 254 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
 - ปี 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จ ากดั 
 - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 
 - ปี 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
 - ปี 2551 - 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (TBCSD) 
 - ปี 2551 - 2554 กรรมการสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
 - ปี 2550 - 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
 - ปี 2549 - 2551 สมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหง่ชาติ / กรรมาธิการและเลขานกุารคณะกรรมาธิการพลงังาน 
กำรฝึกอบรม - DCP Refresher Course – RE DCP 1/2551 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Finance for Non – Finance Directors - FND 22/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ปริญญาบตัร หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 
 - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 10 / สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (วตท.10) 
 - ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 5 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปรม. 5) 
 - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 1 /    
   สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 255 

ล ำดับที่ 7 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
อำยุ  66 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29  เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 - บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ
 - Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA 
 - Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA 
 - Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 256 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
 - กรรมการ บริษัท สยามสนิธร จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 - ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพย์สนิ วชิราวธุวิทยาลยั 
 - กรรมการ โครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย 
 - ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 - กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
 - ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานของรัฐ 
 - Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 
 - ที่ปรึกษาอาวโุส กลุม่บริษัทเซ็นทรัล 
 - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
 - ที่ปรึกษา ส านกังานทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
 - กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตแหง่ชาติ 
 - กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
 - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 257 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2559-กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553-2558 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2547-2553 กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542-2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
กำรฝึกอบรม - Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 9 / สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 - หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 / วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 15) 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 258 

ล ำดับที่ 8 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
อำยุ  60 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 กมุภาพนัธ์ 2560) 
กำรศึกษำ - ปี 2561 หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุ่นท่ี 6 วิทยาลยัศาลรัฐธรรมนญู 
 - ปี 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON) 
 - ปี 2558 Fellow of  American College of Physician 
 - ปี 2551 หลกัสตูรผู้บริหารยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
 - ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) 
 - ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London 
 - ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand) 
 - ปี 2525 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 259 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - หวัหน้าคลสัเตอร์วจิยัหวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - กรรมการการสอบแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ แพทยสภา 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2558 - ปัจจบุนั คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2555 - 2560 ประธานวิชาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2554 - 2560 หวัหน้าคลสัเตอร์วิจยัหวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ตลุาคม 2553 - 2557 หวัหน้าภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2551 - 2554 เมธีวิจยัอาวโุส ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว) 
 - ปี 2550 - 2553 ผู้อ านวยการศนูย์หวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2549 - 2553 รองหวัหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - กนัยายน 2549 ศาสตราจารย์ประจ าหนว่ยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2548 แพทย์ดเีดน่ด้านวชิาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2545 - 2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการการสอบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาวิชาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ แพทยสภา 
 - ปี 2539 รองศาสตราจารย์ประจ าหนว่ยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหนว่ยโรคหวัใจ 
 - ปี 2533 - 2535 แพทย์โรคหวัใจประจ า Hammersmith Hospital 
 - ปี 2531 อาจารย์ประจ าหนว่ยโรคหวัใจ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 - ปี 2526 - 2528 แพทย์ใช้ทนุโรงพยาบาลเกาะสมยุ จงัหวดั สรุาษฏร์ธานี 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 260 

กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 261 

ล ำดับที่ 9 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายวเิชียร เมฆตระการ 
อำยุ  64 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟา้ - เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pomona, USA 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)   
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 

 - ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2560 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซเีอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - มถินุายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 262 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Advanced Technical  in Microwave / California State University - Northridge 
 - Mini MBA for Shinawatra Executives / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 
 - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร “ผู้บริหารระดบัสงู” รุ่นท่ี 8 (วตท.8) / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 263 

ล ำดับที่ 10 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางรัตนา พรมสวสัดิ ์
อำยุ  57 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 1.9307% (42,221,462 หุ้น) 
2. 0.5716% (12,500,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 1.9385% (42,423,183 หุ้น)  
2. 0.5803% (12,700,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 201,721 หุ้น 
2. 200,000 หุ้น 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (นติิศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเดยี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 264 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท เกสรภตัตาคาร จ ากดั (ปิดกิจการเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2548) 
 - ปี 2536 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
 - ปี 2529 - 2544 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สยามเอ็นจิเนียร่ิง 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 52/2547 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 265 

ล ำดับที่ 11 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ 
อำยุ  55 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่   
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561) 
กำรศึกษำ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาอสัสมัชญั (ABAC) 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2560 - พฤษภาคม 2561 ประธานท่ีปรึกษาด้านนโยบายความยัง่ยืน กลุม่บริษัทยนูิลเีวอร์ในประเทศไทย 
 - ปี 2559 - 2561 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่บริษัทยนูิลเีวอร์ในประเทศไทย   
 - ปี 2556 รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่ธุรกิจเคร่ืองใช้ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 266 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2552 - 2555 รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่ธุรกิจ อาหารและไอศกรีม บริษัท ยนูิลเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั   
 - ปี 2549 - 2552 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพฒันาแบรนด์ ผลติภณัฑ์อาหาร ภมูิภาคจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
                           บริษัท ยนูิลเีวอร์ (พ านกัที่เมืองเซี่ยงไฮ้) ประเทศจีน   
 - ปี 2547 - 2548 รองประธานกรรมการบริหาร ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้สว่นบคุคล บริษัท ยนูิลเีวอร์ 
                           ประเทศมาเลเซีย 
 - ปี 2544 - 2546 ผู้อ านวยการ การตลาด ผลติภณัฑ์ดแูลท าความสะอาดผ้า บริษัทยนูิลเีวอร์ ประเทศไทย 
 - ปี 2541 - 2543 ผู้อ านวยการบริการทางการตลาด  บริษัท ยนูิลเีวอร์ ประเทศไทย 
 - ปี 2539 - 2540 ผู้อ านวยการแผนกวิจยัตลาด บริษัท ยนูิลเีวอร์ ประเทศไทย 
 - ปี 2535 - 2539 ผู้จดัการวจิยัตลาดผลติภณัฑ์เส้นผม ศนูย์นวตักรรมเส้นผม เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท ยนูิลเีวอร์ ประเทศไทย 
 - ปี 2532 - 2535 ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 264/2561 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ปี 2558 คอร์สผู้น าธุรกิจโลก มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา 
 - ปี 2557 คอร์สผู้น าธุรกิจระดบัโลก เจาะตลาดเอเซีย โดยรัฐบาลสงิคโปร์ จดัที่ประเทศสงิคโปร์และอินโดนีเซยี 
 - ปี 2557 คอร์สสร้างผู้น า 2020 จากวิสยัทศัน์สูค่วามส าเร็จ เป็นคอร์สผู้บิรหารระดบัสงูของยนูิลเีวอร์ จดัที่สงิคโปร์และองักฤษ 
 - ปี 2555 คอร์สผู้น าหญิงโลก โดยสถาบนัอินเซส (INSEAD) ที่ประเทศองักฤษ 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 267 

ล ำดับที่ 12 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายปิยะ ประยงค์ 
อำยุ  49 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0624% (1,364,002 หุ้น) 
2. 0.0037% (80,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 0.0629% (1,375,518 หุ้น) 
2. 0.0037% (80,000 หุ้น) 
3. ไมม่ี 

1. 11,516 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท-แวล ูบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ ากดั 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร / 
                                         กรรมการผู้อ านวยการ กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี  2553 รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 268 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
 - ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
กำรฝึกอบรม - Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 8/2560 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่น 25/2560 / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 - Directors Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 269 

ล ำดับที่ 13 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
อำยุ  51 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0000%  (1 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0000%  (43 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 42 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560) 
กำรศึกษำ - ปริญญาโท {บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)} จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ พฤกษาเรียลเอสเตท-พรีเมียม 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - นายกกิตตมิศกัดิ์และท่ีปรึกษา สมาคมอาคารชดุไทย 
 - กรรมการ คณะกรรมการสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 270 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร / กรรมการผู้อ านวยการกลุม่ธุรกิจพรีเมียม    
                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2559 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 - 2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัพฒันาธรุกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัพฒันาธรุกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - 2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545 - 2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
                           บริษัท ลลลิพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2542 - 2545 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั 
 - ปี 2536 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจบริษัท ลลลิแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั 
 ประสบการณ์ในต าแหนง่อื่นๆ ทางสงัคม 
 - ปี 2558 - 2561 นายกสมาคมอาคารชดุไทย 2 สมยั, สมาคมอาคารชดุไทย 
 - ปี 2558 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการด าเนินการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (REIC) 
 - กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา สมาคมนิสติเกา่เอม็บเีอจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
 - กรรมการ ในคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุม่อสงัหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
 - คณะกรรมการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
 - ที่ปรึกษากรรมการบริหารทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - คณะกรรมการโครงการพฒันาที่อยูอ่าศยัของกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร 
 - รองประธานกรรมการ มลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 271 

กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 1/2546 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรวิทยาการปอ้งกนัราชอาณาจกัร(วปอ.) รุ่นท่ี 61 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ 
 - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 8 / สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 21 / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 3) / วิทยาลยัพฒันามหานคร มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช 
 - หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5/2459 / สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 272 

ล ำดับที่ 14 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 
อำยุ  53 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 1 กนัยายน 2560) 
กำรศึกษำ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา Kellogg Graduate School of  Management, Northwestern University, USA 
 - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 273 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - เมษายน 2559 - สงิหาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั                    
 - ธนัวาคม 2554 - มีนาคม 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินสว่นกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 - มกราคม - ตลุาคม 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน บริษัท ผลติไฟฟา้ราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 - กนัยายน 2550 - มกราคม 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานแผนและพฒันาธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 - 2550 กรรมการ บริษัท โอเพน่เทคโนโลยี่ จ ากดั 
 - ปี 2549 - กนัยายน 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านบญัชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - 2554 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2549 คณะท างานสายงานการเงิน ของคณะผู้บริหารแผน บริษัท อตุสาหกรรม ปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2544 - 2546 ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการสนิทรัพย์2 บรรษัท บริหารสนิทรัพย์ไทย 
 - ปี 2540 - 2544 Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุคอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร่ิง จ ากดั 
 - ปี 2537 - 2540 ผู้อ านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท Peregrine Nithi Finance & Securities จ ากดั 
 อื่นๆ 
 - มกราคม - มถินุายน 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2548 - มกราคม 2550 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
 - ปี 2546 ที่ปรึกษา กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
กำรฝึกอบรม - CFO in Practice : Certification Program รุ่นท่ี 8/2561 / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - Directors Certification Program - DCP รุ่น 158/2555 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 31/2548 /สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 9) / สถาบนัวิทยาการ ตลาดทนุ 
 - TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 2 (EDP 2) / สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
 - Corporate Secretary Development Program / สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 274 

ล ำดับที่ 15 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายพรเทพ ศภุธราธาร 
อำยุ  56 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0001% (2,555 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0021% (46,213 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 43,658 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานจดัซือ้จดัจ้างและซพัพลายเชนกลุม่ / กรรมการบริหาร 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจิกายน 2559)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารบคุคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโรงงาน วิศกวกรรมและคณุภาพ บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 - ปี 2548 - 2551 Associate Director บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เวยีดนาม จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 275 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2543 - 2548 Operations Manager บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนเูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ปี 2540 - 2543 Operations Manager บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แคนาดา จ ากดั 
 - ปี 2532 - 2540 Operations Manager บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนเูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 276 

ล ำดับที่ 16 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายณฐัพร วุน่กลิน่หอม 
อำยุ  36 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. ไมม่ี 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุม่ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 1 พฤศจิกายน 2561)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ว.ศ.บ.คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - Diploma in Information Technology, NIIT, INDIA 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - President / Thai Digital Trade Association 
 - Advisory, China Technologies / Electronic Transactions Development Agency (ETDA) 
 - Advisory, People Development Programme / Thailand e-Business Centre (TeC) 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 277 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - มกราคม 2561 - ตลุาคม 2561 Chief Education Officer, China / Thailand e-Business Centre 
 - กนัยายน 2559 - มีนาคม 2561 Vice President, Head of Innovation / Central Group Online, (Central Group Companies) 
 - สงิหาคม 2558 - สงิหาคม 2559 Vice President, Head of Online Business / Central Group Online,  
                                                   (Central Group Companies) 
 - กมุภาพนัธ์ 2557 - ตลุาคม 2558 Co-Founder, Head of e-Commercec / CDiscount, SEA (Groupe Casino, FR) 
 - สงิหาคม 2556 - ตลุาคม 2558 Director, Head of e-Commerce / Big C Supercenter PLC. (Groupe Casino, FR) 
 - สงิหาคม 2556 - ตลุาคม 2556 Co-Founder, CTO / Lazada Group, SEA (Rocket Internet, DE) 
 - เมษายน 2556 - กรกฎาคม 2556 Head of Customer Experience / Lazada Group, SEA (Rocket Internet, DE) 
 - ธนัวาคม 2555 -  มีนาคม 2556 Head of Operation & IT / Lazada Group, SEA (Rocket Internet, DE) 
 - กรกฎาคม 2555 - พฤศจิกายน 2555 Head of Operation / Lazada Group, SEA (Rocket Internet, DE) 
 - มีนาคม 2555 - มิถนุายน 2555 Head of IT Lazada Group, TH-VN (Rocket Internet, DE) 
 - พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2555 Senior Manager, E-Commerce Product / Ascend Company, TH 
                                                      (True Corporation Public Company Limited.) 
 - พฤศจิกายน 2551 - มีนาคม2554 User Operation Specialist / Facebook Inc, IN (Facebook Hyderabad Contract's) 
 - ธนัวาคม 2549 - เมษายน 2550 Software Engineering – Codejam / Google Inc, AU (Internship Contract's) 
 - มีนาคม 2548 - พฤศจิกายน 2549 Quality Engineering (Growth) / Hi5 Networks Inc, CA 
 - มกราคม 2547 - กมุภาพนัธ์ 2548 Senior Network Engineering / Orange SA, UK 
                                                       (Contract via True Corporation Public Company Limited.) 
 - กรกฎาคม 2542 - ธนัวาคม 2546 Service Engineering / Loxley Information Service, TH 
 - เมษายน 2541 - กรกฎาคม 2542 Internship, System Engineering / The Mall Group, TH 
กำรฝึกอบรม - CEO Program, Alibaba (NASDAQ:BABA) 
 - Global Leadership Development Programme, Amazon (NASDAQ:AMZN) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 278 

กำรฝึกอบรม (ต่อ) - Googler to Googler (G2G), Google (NASDAQ:GOOG) 
 - Executive Programme for Young Leadership, Central Group of Companies 
 - Financial & Risk Control for C-Level, CNOVA (NASDAQ:CNV) 
 - Lean Supply Chain by TMB, TMB (BKK:TMB) 
 - e-Trade Programme for Asia, UNCTAD (UN) 
 - Model United Nations for Thailand, UNESCAP (UN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 279 

ล ำดับที่ 17 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ 
อำยุ  57 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0001% (1,764 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0004% (9,623 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 7,859 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุม่ / กรรมการบริหาร 
 (วนัท่ิเข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) เกียรตนิิยมอนัดบัสอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารทรัพยากรบคุคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลสายงานอตุสาหกรรม บริษัทสยามมิชลนิ จ ากดั 
 - ปี 2554 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลนิแหลมฉบงั บริษัทสยามมิชลนิ จ ากดั 
 - ปี 2549 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายผลติ โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง บริษัทสยามมชิลนิ จ ากดั 
 - ปี 2543 - 2548 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง บริษัทสยามมิชลนิ จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 280 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2541 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลนิหนองแค บริษัทสยามมิชลนิ จ ากดั 
 - ปี 2539 - 2540 ผู้จดัการสว่นบคุคล บริษัทไทยวนภณัฑ์ จ ากดั เครือซิเมนต์ไทย 
กำรฝึกอบรม - Management Development Program รุ่นท่ี 17 จดัโดยศนูย์ฝึกอบรมปนูซิเมนต์ไทย 2546 
 - Empowerment Program and OR Coordinator : Michelin Siam 2555 
 - Managing Daily Performance and MDP Coach : Michelin Siam 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 281 

ล ำดับที่ 18 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์ วลัลกิลุ 
อำยุ  54 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0001% (1,249 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0002% (3,297 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 2,048 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)  
กำรศึกษำ - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 
 - ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 
 - อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลยี 
 - ปริญญาตรี (บญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ  
 - รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2560 - ปัจจบุนั รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตังิาน 
                               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 282 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2558 - 2559  ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551ผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 - 2550 ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2547 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จ ากดั 
 - ปี 2542 - 2545 ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 
 - ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 283 

ล ำดับที่ 19 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายไพศาล ร าพรรณ์ 
อำยุ  59 ปี 
สัดส่วนในกำรถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0000% (982 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0000% (2,575 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 1,593 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท  
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)                     
กำรศึกษำ - เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
 - ปริญญาตรี (นติิศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 
 - เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2552 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - 2549 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจผา่นนายหน้า บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 284 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2535 - 2548 ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยธุยา อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
             อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชีวิตไทย 
กำรฝึกอบรม - CGR Workshop 3/2561 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - CGR Workshop ปี 2560 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หน้า 285 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย 
 
ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 
ชื่อ 

 
บริษัทฯ 

 
บมจ.
พฤกษา 
เรียล

เอสเตท 

 
บจ.  
เกสร 

ก่อสร้าง 

 
บจ.  

พนาลฯี 

 
บจ. 

พุทธชาดฯ 

 
บจ.

พฤกษา 
อินเตอร์ฯ 

 
บจ. 

พฤกษา 
โอเวอร์ซีส์ 

 
บจ. ร.พ.
วิมุต 
โฮลดิง้ 

 
บจ.  

ร.พ.วิมุต 
อินเตอร์
เนชั่นแนล 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม X - - - - - - - - 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ /&// - - - - X X X - 
3. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ / - - - - - - - - 
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ / - - - - - - - - 
5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ / - - - - - - - - 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล / - - - - - - - - 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ / - - - - - - - - 
8. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา / - - - - - - - - 
9. นายวเิชียร เมฆตระการ(1) /&// - - - - - - / - 
10. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ / - / - - / / - - 
11. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์(1)(3) / & // - - - - - - / - 
12. นายปิยะ ประยงค์ / & // X / - - - - - - 
13. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต / & // / - - - - - - - 
14. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ(2) // / - - - - - / X 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หน้า 286 

 
ชื่อ 

 
บริษัทฯ 

 
บมจ.
พฤกษา 
เรียล

เอสเตท 

 
บจ.  
เกสร 

ก่อสร้าง 

 
บจ.  

พนาลฯี 

 
บจ. 

พุทธชาดฯ 

 
บจ.

พฤกษา 
อินเตอร์ฯ 

 
บจ. 

พฤกษา 
โอเวอร์ซีส์ 

 
บจ. ร.พ.
วิมุต 
โฮลดิง้ 

 
บจ.  

ร.พ.วิมุต 
อินเตอร์
เนชั่นแนล 

15. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ // / - / - - - - - 
16. นายนมิิตร พลูสวสัดิ ์ - / - - - - - - - 
17. นายพรเทพ ศภุธราธาร // / - - - - - - - 
18. นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุน่ // / - - - - - - - 
19. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - - / / / / - - - 

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

(1) นายวิเชียร เมฆตระการ และนางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วิมตุโฮลดิง้ จ ากดั ตัง้แตว่นัท่ี 25 มกราคม 2561 

(2) นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตัง้แตว่นัท่ี 25 มกราคม 2561 

(3) นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2561  

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 3 รายงานเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวังานก ากบัดแูลการปฎิบตังิานของบริษัท        หน้า 287 

เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท 

 
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลกิลุ 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนในการถอืหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 เปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0001% (1,249 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 0.0002% (3,297 หุ้น) 
2. ไมม่ี 
3. ไมม่ี 

1. 2,048 หุ้น 
2. - 
3. - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ต าแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

ตรวจสอบ (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)                     
การศึกษา - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 

- ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 
- อนปุริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลยี 

- ปริญญาตรี(บญัชี) / จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) -  
 บริษัทและหนว่ยงานอื่นๆ 

 - รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์หลกัในอดตี - ปี 2560 - ปัจจบุนั  รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2558 - 2559      ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2552 - 2557      ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- ปี 2551 - 2552      ผู้อ านวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 - 2551      ผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 - 2550      ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2546 - 2547      ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จ ากดั 
 - ปี 2542 - 2545      ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 

- ปี 2539 - 2542      ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้ใน สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4.2 สนิค้าคงเหลอืในโครงการตา่งๆ 
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เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิและ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหวา่งปี 2561 กรรมการตรวจสอบมีจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ได้แก่ 
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และ       
นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอนัจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน        
 
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมทัง้สิน้รวม 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจ 
สอบภายใน และผู้ สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ สรุป
สาระส าคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดงันี ้
 
1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี 2561 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิ โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในเร่ืองความถกูต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอใน
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง
ประเด็นส าคญัๆ ในการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคมุภายใน และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจ าปี 
2561 
  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีการควบคมุ
ที่เพียงพอให้มัน่ใจได้วา่รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทถกูต้องตามมาตรฐาน
การบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 
 
2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัระเบียบ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลกัษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
ประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึน้
ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
 
3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ 
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดเป็น
ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ รวมทัง้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance) ท่ีท าหน้าที่เข้าดแูลการท างานของหน่วยงานตา่งๆ ให้มีการก ากบัดแูลการฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง โดยมีการจดัประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายก ากบัดแูลกิจการและก ากบัการ
ปฏิบตัิงาน (Corporate Govenance & Compliance) ของบริษัทฯเป็นประจ าทกุไตรมาส  
 
 จากการสอบทานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีความฟ้องร้องจากผู้ บริโภคซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้บริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการน าเสนอข้อมลูโครงการเพื่อหลกีเลีย่งข้อพิพาทตา่งๆ 
ที่อาจเกิดขึน้จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เช่ือว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะ   
ละเว้นไมป่ฏิบตัิตาม และ/หรือ มีการด าเนินการใดๆ ท่ีขดัแย้งกบัข้อก าหนดของกฎหมายที่มีสาระส าคญั 
 
4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ
ควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน รวมทัง้
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับการ
อนมุตัิ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ตรวจสอบระบบการ
ควบคมุของระบบงานท่ีส าคญั เพิ่มเติมจากการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบงานสรรหาที่ดิน 
จัดซือ้จัดจ้าง ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคญั อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญของ
การสร้างจิตส านกึการควบคมุภายในให้เกิดขึน้ในองค์กร ในเร่ืองการควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน โดยใช้แนวทาง
ป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) รวมถึงการประเมินตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้พนักงาน
รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่การสร้างระบบการควบคมุภายในขององค์กรให้มี
ประสทิธิภาพ 

 
  นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์การเป็นไปอย่างยัง่ยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยในปี 2561 ได้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามและเฝา้ระวงัความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ การก าหนดความเสี่ยงที่ส าคญัระดบัองค์การ การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์การ การจดัท าแผนบริหารความเสีย่ง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้มีการน าหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบักรอบ
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การควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มา
ประยกุต์ใช้กับการด าเนินงานขององค์กร ผ่านการประเมินความเสี่ยงและการควบคมุภายในด้วยตนเอง (Risk Control 
Self Assessment : RCSA) เพื่อประเมินความเพียงพอ และการปฎิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าของกระบวนการเป็นผู้ประเมิน และปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของตนเองตาม
แผนงานที่ก าหนด นอกจากนัน้ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System: BCMs) โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและทดสอบการ
ติดตอ่สือ่สาร ภายใต้สถานการณ์จ าลอง เหตกุารณ์เพลงิไหม้ที่ส านกังานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน
ที่อาจจะเกิดขึน้ 
 
 บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดบัองค์การ เพื่อให้เกิดการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ 
           
5.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการก ากบัดแูลงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งครอบคลมุถึงภารกิจหลกั ขอบเขตการปฏิบตัิงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอตัราก าลงั โดยการสอบทานและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ที่
จดัท าขึน้ตามผลการประเมินความเสีย่งในหน่วยงานของบริษัทฯ การก าหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และ
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และความช านาญของบคุลากรตรวจสอบภายใน ทัง้นีแ้ผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 
ได้น าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ (Data Analytic) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบข้อมลูที่มีจ านวนมาก ท าให้สามารถ
ระบปุระเด็นปัญหาได้อยา่งรวดเร็วและแมน่ย า 
 
   นอกจากนี ้บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินตนเองในเร่ือง คุณภาพของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (QAR : 
Quality Assessment Review) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ Quality Assessment 
Manual for the internal audit activity ปี 2017 ของ Internal Audit  Foundation และ IIA Global เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่
ต้องพฒันาปรับปรุงคณุภาพเพื่อยกระดบังานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
           คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
อิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นที่นา่พอใจ 
 
6.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในจริยธรรม 
และหลกับรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการและได้รับรางวลั 
อาทิ การได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector 
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Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย( IOD)  การได้รับการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.)ไทย ประจ าปี 2561 ในระดบั “ ดีมาก” จากสมาคม
สง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวลัจรรยาบรรณดีเดน่ ประจ าปี 2561 จากหอการค้าไทย ซึง่เป็นผลมาจากการที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน น านโยบายการต่อต้านทจุริตไป
ปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้วางมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัภายในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง และได้บรรจลุงใน
แผนการตรวจสอบประจ าปีของบริษัทฯ  
 
7.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่ฝ่ายจดัการ
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการประเมิน
ตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

 
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหวา่งปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ปรับปรุงกฎบตัรในเร่ืองหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงหน้าที่ในการสอบทานที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการ         
คอร์รัปชนั เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 และท าให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล 
และเป็นกลไกส าคญัที่จะสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
9.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ ผู้สอบ
บญัชี รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและ
จรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี โดยค านึงถึงประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตอ่ไปอีก
วาระหนึง่  
 
 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ ากดัในการได้รับข้อมลู
ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 
 
 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานของบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย โดยได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างสูงต่อการ
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ด าเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่าง
เพียงพอ โปร่งใสและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
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