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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
ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต  

 
บริษัทฯ ได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) โดยการแลกเปล่ียนกับหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ได้ส าเร็จเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ได้สรุปจ านวนหุ้นสามญัของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับซือ้ได้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.90 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกแล้วของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เสร็จสิน้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 แทนหุ้นสามัญของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัเดียวกัน  
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 
0.33 เป็นเงินสดจ านวน 97.31 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 

 
การจดัตัง้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) นัน้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการขยายตัว

ให้กบักลุ่มพฤกษา ทัง้ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
และธุรกิจใหม่ที่ จะด าเนินการในอนาคต เพื่อท าให้กลุ่มพฤกษามีความคล่องตวัมากขึน้ในการด าเนินธุรกิจ โดยแยกธุรกิจ
ใหม่ให้มีความเป็นอิสระจากธุรกิจเดิม สามารถมีโครงสร้างองค์กร หรือการจดัการที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมได้ตามความ
เหมาะสม และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากธุรกิจเดิมมากจนเกินไป ทัง้ในแง่ทรัพยากรบุคคล เงินทุนหรือความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ 

 
บริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่

ต่อเนื่อง (Recurring Income) และยัง่ยืน ทัง้นีธุ้รกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนอาจเป็นธุรกิจที่ กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
อย่างธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็น
ธุรกิจที่ทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุน
ทางธุรกิจหรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม 
 

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนุมตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสขุภาพ โดยมีการ
ด าเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุใน
บริษัทอื่น ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (2) บริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและศนูย์บริการด้านสขุภาพ  
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ปี 2561 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าไรของบริษัท 6,022 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 
10.37 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการด้านสขุภาพ ได้มีการเปิดคลินิก “บ้านหมอวิมตุ” แห่งแรก 
ภายใต้ปรัชญา “พอเหมาะ พอดี พอใจ” ในย่านรังสิต-คลอง 3 ซึ่งเป็นคลินิกน าร่องเพื่อให้บริการรักษาโรคทัว่ไปรวมถึงให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้อาศัยในชุมชนในย่านรังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีโครงการของพฤกษาอยู่
หลายโครงการ    

 
ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 39,885 ล้านบาท และมีรายได้รวมทัง้สิน้ 40,152 ล้านบาท 

โดยรายได้หลกัมาจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีก าไรสทุธิ 5,359 
ล้านบาท ในปี 2562 มีการเปิดโครงการทัง้สิน้ 36 โครงการ มลูค่า 41,170 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์  21 โครงการ 
มลูค่า 16,500 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 8 โครงการ มูลค่า 9,570 ล้านบาท คอนโดมิเนียม กลุ่มธุรกิจแวลู 5 โครงการ มูลค่า 
8,440 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม กลุ่มธุรกิจพรีเมียม 2 โครงการ มลูค่า 6,660 ล้านบาท ในส่วนธุรกิจโรงพยาบาลและ
ศนูย์บริการด้านสขุภาพ ปัจจุบนัโรงพยาบาล วิมตุ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน คาดว่า
จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
                             

1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า คิดค้นพฒันาสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตความเป็นอยู่สมยัใหม่อยา่งต่อเนื่อง พร้อมขบัเคลื่อนธุรกจิให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 
พันธกิจ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุ่นมัน่สร้าสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ คิดค้นพฒันานวตักรรมที่ตอบ
โจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยัง่ยืนให้กับลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสงัคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
สร้างการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูค้าฐานรายได้ใหม่ 
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ

สงูสดุให้กบัลกูค้า 
3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income) 
4. มุ่งพฒันาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
1.2.1 ความเป็นมา  
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 2,273,207,600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สญัลกัษณ์ “PSH” 

 
บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยบริษัทฯ จะรักษาสดัส่วนในการประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็นบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั และจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในพฤกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต 
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บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสขุภาพ โดยมีการด าเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท 
ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ดงันัน้ในปี 2562 นี ้รายได้และผลการ
ด าเนินการยงัมาจากกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั 

 

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

มีการถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ได้จ านวนร้อยละ 97.90 

▪ บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท ด้งยมลูค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

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

ย่อยของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท 

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

▪ รับมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคณุและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เร่ิมมีการ

ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น  และรางวัล Thailand Sustainability 

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

ดแูลกิจการท่ีดีและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม    

▪ เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” และได้รับมอบใบประกาศรับรอง

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และได้มีการจดังาน “ชาวพฤกษา 

ร่วมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่” เพื่อสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทุกระดับให้ด าเนินงานด้วยความ

โปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล   

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

มลูค่า 9,500 ล้านบาท 

2561 ▪ รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิต

เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่นของบริษัทฯ ควบคู่กับหลกัเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ ถือ

หุ้นและคู่ค้า   

▪  ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
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สภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยส าหรับผู้สงูอายุ” โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการออกแบบ

และเลือกใช้วสัดภุายในบ้านท่ีค านึงถึงความปลอดภยัส าหรับผู้สงูอายุ ที่จะช่วยลดและป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจ

เกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ   

▪ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ าปี 2561” จากการด าเนินธุรกิจที่

โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ให้ความเป็นธรรมแก่

ผู้ที่เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศใน

องค์กร   

▪ รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนีไ้ด้รับรางวลัประเภท Outstanding 

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

ต่อเนื่องปีที่ 3   

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

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

▪ เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปและให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกับผู้

อาศยัในชมุชน  เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมตุ โดยได้เปิดโครงการน าร่องให้บริการท่ีแรกใน

ย่านรังสิต คลอง 3 จ.ปทมุธานี  ซึง่ย่านรังสิตถือเป็นแหล่งชมุชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤกษาอยู่เป็น

จ านวนมาก   

▪  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินเพื่อทรงเปิดอาคาร Pearl 

Bangkok ซึ่งเป็นส านกังานใหญ่ของพฤกษาฯ อย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

มิได้ ยังความปลาบปลืม้โสมนัสและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร  ตลอดจนพนักงาน

พฤกษาฯ เป็นล้นพ้น 

▪ บริษัทฯได้ซือ้ส่วนได้เสียในบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 0.33 ท าให้สดัส่วน

ความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 

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

2562 ▪ คว้ารางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก  “International Quality Management Award” ประเภท 

Diamond ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรในเร่ืองการใส่ใจคณุภาพพร้อม

ทัง้ขบัเคล่ือนองค์กรด้วยการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศยั เพื่อความ

เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 

▪ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทัน...กันหักซ า้” ที่โรงพยาบาล 

เลิดสิน ซึง่เป็นห้องตวัอย่างส าหรับผู้สงูอายุ หรือผู้ ป่วยกระดกูสะโพกหกั โดยมีการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ และมี
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นวตักรรมที่ทนัสมยั เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผู้สงูอายุ   

▪ คว้ารางวลัสดุยอดองค์กรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยปีนี ้

ได้รับรางวลัในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น

ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้าน  

ธรรมาภิบาล ตลอดจนการดแูลผู้ ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

▪ รับประกาศเกียรติคุณ “CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC บริษัทต้นแบบในการด าเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทัง้ Supply 

Chain สะท้อนถึงจดุยืนท่ีชดัเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ ปฏิเสธการจ่ายสินบนทกุ

รูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

▪ เปิดตวัธุรกิจใหม่ “DEAL” ให้บริการด้านการซือ้ ขาย เช่า ที่อยู่อาศัย โดยน า Digital Platform มาใช้พัฒนา

ระบบ AI Matching เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงใจกับความต้องการของลกูค้า พร้อมจดัท าระบบการบริหาร

จดัการยนูิตซือ้ขาย บริหารข้อมลูต่างๆ ที่จะสามารถดงึข้อมลูได้แบบ Real-Time ทกุที่ ตลอด 24 ชัว่โมง   

▪ คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                      

ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่พฤกษาฯ มีผลงาน

นวตักรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบัเศรษฐกิจและสงัคมที่โดดเด่นหลากหลาย  

▪ รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม  ESG100 Company ประจ าปี 2562 (Environmental, Social and Governance: 

ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

▪ รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในฐานะเป็นองค์กรท่ีมี

การด าเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยืน มกีารใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, 

Governance: ESG) อยา่งต่อเนือ่ง  

▪ พฤกษาฯ พร้อมด้วยโรงพยาบาลวิมตุ ร่วมกบั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และ สมาคมแพทย์สตรีแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการด้านการเรียนรู้ตาม

หลกัฉนัทศกึษา (MBL: Mind-Based Learning) โดยสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่โครงการ Pruksa  

Avenue เทพารักษ์ – เมืองใหม่ เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ ส าหรับเด็กในช่วง

ปฐมวยั 0-8 ขวบ ชว่ยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ และสร้างการมวีินยัทางสงัคมไปพร้อมกบัการมส่ีวนร่วม

ของคนในชมุชน 

▪ แบรนด์ “พฤกษา” รับรางวลัอนัทรงคุณค่าระดบัสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนด์แห่งปี หรือ 

"Brand of the Year" ในระดบัชาติ สาขานกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รางวลัอนัทรงเกียรติที่ได้รับในครัง้นีถื้อ

เป็นความส าเร็จของแบรนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์

พฤกษา 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หน้า 5 

▪ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  จ านวน 3 ชดุ มลูค่า 10,000 ล้านบาท  

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

จากการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)   
(“พฤกษาฯ”) นัน้ บริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของพฤกษาฯ โดยการแลกเปล่ียนกับหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิ
และเงื่อนไขเหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของพฤกษาฯ ทุกประการ โดยมีอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี ้
เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของพฤกษาฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยเมื่อสิน้สุดการท าค าเสนอซือ้ บริษัทฯ สามารถซือ้หุ้น
สามัญของพฤกษาฯ ได้ร้อยละ 98 ท าให้บริษัทฯ มีหุ้ นภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นทุนเรียกช าระแล้ว  จ านวน 
2,185,857,580 บาท มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,273,217,600 หุ้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีท าการ
แลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลงัการด าเนินการปรับโครงสร้างเป็นผลส าเร็จ 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการลดทุนจด

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

 
ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีนโยบายเน้นการกระจายการ

ลงทนุและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยั เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืนและ
สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยได้ท าการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) 
ตามที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชมุครัง้ที่ 
2/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ โดยมีการด าเนินการ 
ผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
วางแผนก่อสร้างคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 เป็นต้นไป 
 
 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมร้อยละ 
0.33 เป็นเงินสดจ านวน 97.31 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23 
 ในระหว่างปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ  จ านวน 
1,708,342 หุ้น ท าให้บริษัทฯ มีทนุท่ีเรียกช าระแล้ว จ านวน 2,188,504,922 หุ้น 
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โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี ้
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  
 บริษัทฯ จะประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี ้

1. ลงทนุในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกลุ่ม 
2. จดัหาเงินทนุเพื่อด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพื่อผลตอบแทนของ

บริษัทฯ 
4. ให้บริการทางด้านการงานสนบัสนนุแก่บริษัทในกลุ่ม 

 
ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในระยะแรก บริษัทฯ จะใช้บริการจากหน่วยงานของ 4 สายงานหลักและ

หน่วยงานสนบัสนนุบางส่วนจากพฤกษาฯ เพื่อเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึ่งประกอบด้วย สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล สายงานกลยทุธ์ และกลุ่ม
ธุรกิจสนบัสนุนซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและส่ือสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพฤกษาฯ  ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

 
ปัจจบุนั พฤกษาฯ จะบริการสนบัสนนุแก่บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
- การให้บริการด้านการเงินและบญัชี 
- การให้บริการด้านการบริหารความเส่ียง 
- การให้บริการด้านทรัพยากรบคุคล 
- การให้บริการด้านกฎหมาย 
- การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

100% 

98.23% 

บจ.โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ 

99.99% 

บจ.โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์
เนชั่นแนล 

99.99% 
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- การให้บริการด้านการพฒันาการตลาด บริหารแบรนด์และส่ือสารองค์กร 
- การให้บริการด้านธุรการและการจดัซือ้ 

 
อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทฯ จะก ากับดูแลภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท

ร่วมในอนาคตของบริษัทฯ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะมอบหมายให้สายงานกลยทุธ์ร่วมกบัสายงานการเงินและบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ก ากบั

ดแูลและควบคมุนโยบายการลงทนุใหม่ของบริษัทฯ และก ากบัดแูลธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทนุในอนาคต  
 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไม่มี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

                   
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั 
(holding company) โดยมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ยงัมีนโยบายมุ่งเน้นการกระจายการลงทนุและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติม
จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยั เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืน โดยบริษัทฯ เลือกเน้นธุรกิจที่มีความสามารถใน
การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)  

 
 การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 การประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศยัประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาโครงการทุกพืน้ที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในท าเลที่มีศกัยภาพและ
การเจริญเติบโตสงู และในปี 2553 พฤกษาฯ ได้เร่ิมเปิดขายโครงการในต่างจงัหวดั ได้แก่ พระนครศรีอยธุยา ชลบรีุ ภูเก็ต 
ขอนแก่น เชียงใหม่ และระยอง นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้ขยายสินค้าแนวราบและอาคารชุดไปในกลุ่มตลาดระดบัราคาสงู 
(พรีเมียม) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่อยู่อาศยัในระดบับน พร้อมปรับปรุงภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้เกดิความชดัเจน
ในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึน้เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง  

 
 ปัจจุบัน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) มีการแยกการประกอบธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่     
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ กลุ่มธุรกิจแวล ูและกลุ่มธุรกิจพรีเมียม ซึง่เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 
1.1 บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์ 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ ได้ด าเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้ตรา

สินค้าต่างๆ และรูปแบบบ้านท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยตัง้ราคาตัง้แต่ 1 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท และมีกลุ่มเป้าหมายของ
สินค้าหลกั คือ ลกูค้ากลุ่มผู้มีรายได้ระดบัต ่าจนถงึปานกลาง รวมถึงขยายไปยงัผู้มีรายได้ระดบัค่อนข้างสงูที่ต้องการมีที่อยู่

บ้านทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์  
บ้านพฤกษา เดอะคอนเนค 
พฤกษาวิลล์ พาทิโอ 
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อาศยัเป็นของตนเองและมิใชเ่พื่อการเก็งก าไร อีกทัง้ ยงัมีการขยายโครงการในต่างจงัหวดั โดยเพิ่มจ านวนโครงการมากขึน้ 
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ 

 
กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของส่วนแบ่ง

ตลาดที่อยู่อาศยัทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และมีสดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 45 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 
 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจแวลู 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจแวล ูมีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดงันี ้ 

 
1.1 บ้านเดี่ยว 
กลุ่มเป้าหมายของสินค้าบ้านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจแวลู คือ ลูกค้าในกลุ่มระดับราคา 3-15 ล้านบาท โดยพฤกษาฯ 

เป็นผู้น าสินค้าบ้านเดี่ยวในกลุ่มระดบัราคา 3-5 ล้านบาท มีการแบ่งสินค้าตามระดบัราคาภายใต้แบรนด์ดงัต่อไปนี ้เดอะ
แพลนท์ ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท ภสัสร ระดบัราคา 5-10 ล้านบาท และเดอะปาล์ม ระดบัราคามากกว่า 10 ล้านบาท  

 
ดังนัน้ กลุ่มธุรกิจแวลูมีนโยบายที่มุ่งเน้นเร่ืองความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้บ้านที่ตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าด้วยการเพิ่มนวตักรรมตา่งๆ เพื่อให้ได้บ้านท่ีมีคณุภาพในราคาที่ลกูค้าเข้าถึงได้และระยะเวลาในส่งมอบ
สินค้าที่รวดเร็ว  

 
นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจแวลู ยงัได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด บ้านในระดบัราคา 7-15 ล้านบาทมากขึน้ โดย

ปี 2562 ได้เปิดตวัโครงการบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าราคา 10 ล้านบาทขึน้ไป ภายใต้แบรนด์เดอะปาล์ม 1 โครงการ และจะ
ขยายเพิ่มเติมอีกในปี 2563 

 
ตลาดบ้านเดี่ยวมีขนาดประมาณร้อยละ 7 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศยับ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีสดัส่วนรายได้

จากบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 20 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 
 
1.2 อาคารชุด (Condominium) 
กลุ่มเป้าหมายของสินค้าอาคารชุด กลุ่มธุรกิจแวลู คือกลุ่มระดับราคา 1-5 ล้านบาท โดยพฤกษาฯ เป็นผู้น า

สินค้าอาคารชุดในระดบัราคา 1-3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ พลัม คอนโด และ เดอะ ทรี โดยมีการแบ่งสินค้าตามระดับ
ราคาภายใต้แบรนด์ดงัต่อไปนี ้พลมัคอนโด ระดบัราคา 1-2 ล้านบาท เดอะ ทรีและเดอะ ไพรเวซี่ ระดบัราคา 2-5 ล้านบาท 
ไอวี่ ระดบัราคา 5-10 ล้านบาท  

บ้านเดี่ยว อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) 
เดอะปาลม์ ไอวี่ 
ภสัสร เดอะ ทรี 

เดอะแพลนท์ เดอะ ไพรเวซี ่
 พลมั คอนโด 
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กลุ่มธุรกิจแวล ูมีนโยบายมุ่งเน้นเร่ืองที่ดินที่มีศกัยภาพ เน้นที่ดินเกาะติดตามแนวรถไฟฟ้า มีการบริหารสดัส่วน
ของคอนโดแนวราบ (Low Rise) และคอนโดสงู (High Rise) เพื่อการบริหารรายได้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงความ
เป็นเลิศด้านผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยการเพิ่มนวตักรรมต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคณุภาพใน
ราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจแวล ูยงัได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอาคารในระดับราคา 3 - 5 ล้าน
บาท และ 5-10 ล้านบาทมากขึน้  

 
ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดร้อยละ  7 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุด และ 

กลุ่มธุรกิจแวล ูมีสดัส่วนรายได้จากอาคารชดุประมาณร้อยละ 24 ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์  
 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม 
โดยสรุป พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม มีโครงการท่ีเปิดขายแล้วภายใต้ชื่อ (แบรนด์) ดงันี ้ 
 

 
 
 
 

พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม ได้ด าเนินการพฒันาโครงการในระดบัพรีเมียม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ
คอนโดมิเนียม กลุ่มเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มลกูค้าที่มีรายได้ระดบัค่อนข้างสงู ท าการซือ้เพื่อการอยู่อาศยัและเพื่อการ
ลงทนุ  

 
พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม เร่ิมเข้าตลาดในปีแรกเมื่อปี 2560 สามารถเปิดโครงการใหม่อย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ได้ถึง 10 โครงการ และท ายอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจเกือบ 7,000 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 11 ของยอดขายรวมของพฤกษาฯ และมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 3 ของส่วนแบ่งตลาดที่อยู่อาศยั
อาคารชดุ และมียอดรับรู้รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจเกือบ 4,500 ล้านบาท ในปี 2562 และยงัมีแผนการเปิดโครงการและรอ
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

  
กลุ่มธุรกิจ พฤกษา เรียลเอสเตทพรีเมียม ใช้จดุแข็งในการพฒันาโครงการด้วยหลกัการ 

• เน้นจดุขายในแต่ละโครงการตามท าเลและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (Product Differentiation) 

• มีการควบคุมขนาดโครงการและการลงทุนเพื่อกระจายการลงทุนและลดความเส่ียง  สอดคล้องกับ
ช่องว่างทางการตลาดที่มีในแต่ละโครงการและพืน้ท่ี  

 
โดยกลยุทธ์ข้างต้นเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงของตลาดและคู่แข่งซึ่งมีทัง้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในธุรกิจ

เดียวกนัและนอกธุรกิจ รวมถึงกลุ่มร่วมทนุ (JV) และ โครงการ Mixed Use ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 

อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) 
เดอะ รีเซิร์ฟ 
แชปเตอร์วนั 
แชปเตอร์ 
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พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจพรีเมียม  มีการพฒันาโครงการในระดบัพรีเมียม โดยเฉพาะโครงการแนวสูงมี
การพฒันาโครงการภายใต้แบรนด์ เดอะ รีเซิร์ฟ ซึ่งเป็นสินค้าระดบัพรีเมียมและแบรนด์ แชปเตอร์  ซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียม
แมส ส าหรับกลุ่มชนชัน้กลางซึง่มีการออกแบบคาแรคเตอร์ตามกลุ่มผู้บริโภคทีม่ีจดุขายในรูปแบบโครงการท่ีแตกต่าง   

 
โครงการปัจจุบันของพฤกษาฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 189 

โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 40 13,972 29,325 6,584   12,460 254      613 6,838   13,072 7,134   16,253

พาลโิอ 9 1,770   7,374 776      3,068 40        177 816      3,245 954      4,129

พฤกษา ทาวน์ 5 1,844   5,855 813      2,392 5          20 818      2,412 1,026   3,443

พฤกษา วลิเลจ 2 489      1,800 282      658 10        45 292      703 197      1,097

พฤกษา วลิล์ 42 11,592 32,952 5,251   13,398 166      625 5,417   14,023 6,175   18,930

เดอะ คอนเนค 13 4,026   10,647 2,274   5,534 48        155 2,322   5,689 1,704   4,958

วลิเลต 1 390      1,017 215      509 4          13 219      521 171      496

ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์ 112 34,083 88,971 16,195 38,017 527     1,648 16,722 39,665 17,361 49,306

ภสัสร 17 3,535   22,388 1,448   7,557 68        560 1,516   8,116 2,019   14,272

พฤกษา วลิเลจ 9 2,223   9,225 781      3,452 26        138 807      3,589 1,416   5,635

เดอะ ปาล์ม 1 120      1,304 40        410 5          59 45        469 75        835

เดอะ แพลนท์ 14 3,330   13,912 1,577   6,162 27        146 1,604   6,308 1,726   7,604

พฤกษา ทาวน์ 3 718      2,972 218      878 2          8 220      886 498      2,086

พฤกษา นารา 1 300      1,088 232      821 3          12 235      833 65        255

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 45 10,226 50,890 4,296   19,279 131     923 4,427   20,202 5,799   30,688

พลมั คอนโด 8 13,567 21,023 8,066   11,056 1,679   2,689 9,745   13,745 3,822   7,279

เดอะไพรเวซ่ี 5 3,386   11,698 674      1,862 1,098   3,945 1,772   5,808 1,614   5,890

เดอะ ทรี 8 3,791   11,998 1,199   3,524 1,201   3,590 2,400   7,113 1,391   4,885

เออร์บาโน่ 1 325      1,332 143      592 4          21 147      613 178      719

ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจแวลู) 22 21,069 46,051 10,082 17,033 3,982   10,245 14,064 27,278 7,005   18,773

แชปเตอร์วนั 6 3,981   17,823 2,051   5,799 1,303   8,898 3,354   14,697 627      3,126

เดอะ รีเซิร์ฟ 4 731      10,336 78        457 441      7,077 519      7,534 212      2,802

ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจพรีเมียม) 10 4,712   28,159 2,129   6,256 1,744   15,975 3,873   22,231 839     5,928

โครงการที่ก าลังจะปิด 36       243

ยอดรวมทัง้หมด 189 70,090 214,071 32,702 80,586 6,420   29,034 39,086 109,376 31,004 104,694

ส่วนที่รอการขาย
โครงการ ณ ธ.ค. 62

จ านวน

โครงการที่

เปิดขาย

มูลค่าโครงการ รายได้ ยอดรอรับรู้รายได้ ยอดขาย
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2. ธุรกิจโรงพยาบาล 
ตามสารสนเทศที่แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 อนุมตัิการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล
และศนูย์บริการสขุภาพ โดยมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 
โฮลดิง้ จ ากัด (“วิมตุติ โฮลดิง้”) ซึง่เป็นบริษัทโฮลดิง้ซึง่ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทด าเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) 
บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“วิมุตติ อินเตอร์ฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทด าเนินการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาล  

 
เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพฒันา ธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ชื่อบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั (“วิมตุ โฮลดิง้”) 
                   ภาษาองักฤษ : Vimut Hospital Holding Company Limited (“Vimut Holding”) 
2. ชื่อบริษัท ภาษาไทย : บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“วิมตุ อินเตอร์ฯ”) 
                   ภาษาองักฤษ : Vimut International Hospital Company Limited (“Vimut International”) 
 
การลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของวิมุต อินเตอร์ฯ จะเป็นรูปแบบสถานพยาบาลแบบพักค้างคืน General 

Hospital ขัน้ตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทัง้โรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน โดย
ออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI ตัง้แต่เร่ิมต้น โดยมีสถานที่ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพืน้ที่
ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้ส่ีแยกสะพานควาย วิมตุ อินเตอร์ฯ ประมาณการเงินลงทุน
ทัง้สิน้ประมาณ 4,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 950 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ค่าอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ และอื่นๆ อีก 
3,950 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ภายในปี 2564  

 
ทัง้นี ้วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซือ้ที่ดินดังกล่าวเสร็จสิน้ และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว โดยเร่ิมก่อสร้างในปี 2561 ในขณะเดียวกันได้เปิด
คลินิก “บ้านหมอวิมตุ” ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทัว่ไป รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกับผู้อาศยัในชุมชน  
เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมตุ โดยเปิดโครงการน าร่องให้บริการท่ีแรกในย่านรังสิต คลอง 3 จ.ปทมุธานี   

 
ในปี 2562 บ้านหมอวิมตุได้มีกิจกรรมในการออกตรวจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพ และฉีดวคัซีนบริษัท MSE 
2. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพมลูนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
3. กิจกรรมออกหน่วยฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ พนกังานบริษัท TEQ 
4. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพลกูบ้านภสัสร เพรจทีจ รังสิต-คลอง2 
5. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพพนกังานโรงงานพฤกษา Precast นวนคร 
6. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพพนกังานโรงงานพฤกษา Precast ล าลกูกา 
7. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพลกูบ้านพฤกษาไพร์ม รังสิตคลอง 3 
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8. กิจกรรมออกบทูตรวจสขุภาพหน้างานคอนเสิร์ตสมาคมต ารวจ ณ ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ คลอง 6 
9. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพวนัท าบญุหมู่บ้านพฤกษา 12 รังสิตคลอง 3 
10. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพโรงเรียนสารสาส์นวิเทศศกึษารังสิตคลอง 7 
11. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพงานพนกังานพฤกษาและบคุคลทัว่ไป 
12. กิจกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพลกูบ้านภสัสร เพรจทีจ รังสิต-คลอง 2 
13. กิจกรรม CSR ตรวจสขุภาพผู้สงูอายุ 
14. กิจกรรม CG DAY ออกบทูบริการสขุภาพพนกังานพฤกษา 
15. กิจกรรมออกบทูบริการสขุภาพในงาน “Pruksa Running 2019” ณ สวนรถไฟ  

 
2.2 โครงสร้างรายได้  
 กลุ่มบริษัทมีรายได้ทัง้หมดมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้

แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้
 

ประเภท 
ผลิตภัณฑ์ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวน์เฮ้าส์ (ไทย) 22,694 51.4 22,566 50.1 17,880 44.5 

บ้านเดีย่ว (ไทย) 9,159 20.8 8,924 19.8 7,783 19.4 

อาคารชดุ (ไทย) 12,068 27.4 13,411 29.8 14,137 35.2 

ต่างประเทศ 13 0.0 0 0.0 0 0.0 

รวม 43,935 99.6 44,901 99.6 39,800 99.1 

อื่นๆ(1) 0 0.0 0 0.0 85 0.2 

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 43,935 99.6 44,901 99.6 39,885 99.3 

รายได้อื่น 178 0.4 170 0.4 267 0.7 

รายได้รวมทัง้หมด 44,113 100.0 45,071 100.0 40,152 100.0 
หมายเหต ุ:  (1) อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปล่าและรายได้จากค่าก่อสร้าง 
 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
2.3.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 
นโยบายการตลาด  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ในฐานะที่เป็นบริษัทแกนของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จ ากัด (มหาชน) กบัวิสยัทศัน์ของพฤกษาฯ “ที่หน่ึงในใจคนไทย ที่หน่ึงในตลาด”  มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด์พฤกษาฯ การส่งเสริมการขายและการตอบโจทย์อย่างลงตวัเร่ืองที่อยู่อาศยัให้คนไทย 
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1. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พฤกษาฯ 
ภายใต้ชื่อ “PRUKSA ใส่ใจ…เพื่อทัง้ชีวิต” ตามวิสยัทศัน์ของคุณทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หวัใจส าคญัของการท า

บ้านให้คนอื่นอาศัยมาจากใจที่อยากให้ส่ิงดีดี ที่จะให้ลกูค้ามีบ้านเป็นของตนเองเป็นบ้านที่เหมาะสมกับก าลังซือ้และที่
ส าคัญต้องมีคุณภาพดี อยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose และในปี 2562 พฤกษาฯ ยังคง
มุ่งมัน่ตามวิสยัทศัน์คณุทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ส่งเสริมภาพลกัษณ์แบรนด์พฤกษาฯ ตอกย า้ความใส่ใจที่ท าให้ชีวิตของคน
ไทยดีขึน้ พร้อมกับน าเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นพฒันาเพื่อยกระดับการอยู่อาศยัของคนไทย ซึ่งเป็น 1 ในแกนการสร้างแบรนด์
พฤกษาฯ ด้วยความใส่ใจคณุภาพ 5 ประการ (5 pillars of quality) เข้ามาให้มีบทบาทหลกัมากขึน้  จึงท าให้เกิดแคมเปญ    
“Pruksa Living Tech” ซึ่งมาจากนวัตกรรม ที่ผสานเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เกิดจากการ
เข้าใจ Insight ของลกูบ้านและคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการอยู่อาศยัที่ท าให้ชีวิตคนไทยดีขึน้ 

 
 “PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือ ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกนั  

โดยมีองค์ประกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคือ   
 

 
 
1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวตักรรมที่พฒันาขึน้มาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสขุภาพ

การอยู่อาศยัที่ดี ตวัอย่างเช่น O2 System จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึน้ ทัง้มลพิษ ฝุ่ น PM 2.5 เราจึงพฒันา O2 System 
นวตักรรมเพ่ิมออกซิเจนเพ่ืออากาศบริสทุธ์ิในส่วนกลาง ท าให้มีอากาศที่สดชื่น สขุภาพดี เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมด้าน
อื่นอีกมากมาย เช่น Wellness solution, Pruksa precast, สระว่ายน า้ระบบเกลือ, Jogging track และ Space extension   
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2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดล้อม
ส าหรับคนไทย ท าให้สงัคมและส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึง่เป็นอกีทางของการท าให้คณุภาพการอยู่อาศยัของ
คนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดล้อมและโลกของเราตามล าดบั ตวัอยา่งเช่น ระบบ Pruksa Fresh Air 
นวตักรรมบ้านหายใจได้ ปลอดโปร่ง อากาศถา่ยเท ไม่อบัชืน้ ช่วยเร่ืองระบบหมนุเวียนอากาศ ท าให้บ้านเย็น ลดการใช้
พลงังานลง ระบบ Solar Cell แผงประหยดัพลงังานไฟฟ้าในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมด้านนี ้
อีกมากมาย เช่น Vertical green wall, LED light และ Skylight 

 
3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวตักรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึน้มาเพื่อ

ยกระดบัระบบความปลอดภยัส าหรับลกูบ้านของพฤกษาฯ เพราะเราเข้าใจว่าชีวติของลกูบ้านส าคญั ดงันัน้ความปลอดภยั
จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการดแูลและลดความเส่ียงที่พฤกษาฯ พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัตัง้แต่หน้าทางเข้าโครงการ 
จนเข้าไปถึงในตัวบ้าน ตลอดจนระบบเตือนภัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น Door & window magnetic sensor ระบบประตู
หน้าต่างเตือนภัย ทัง้นีย้ังมีนวัตกรรมด้านนีอ้ีกมากมาย  เช่น CCTV, Smart camera/IP camera, Smoke detector, 
Digital door lock, Triple gate, Access control และ Security pad control 
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4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่ อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้บริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญการใช้ชีวิต พฤกษาฯ เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับส่ิงที่เปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 
Home Automation ระบบสั่งงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน  ทัง้นีย้ังมีนวัตกรรมด้านนีอ้ีกมากมาย  เช่น In unit 
wellness, Sensor lighting, USB plug, Smart switch, Smart mirror, Smart locker และ Wifi ส่วนกลาง 

 

 
 
แคมเปญนีเ้ป็นการน า Pruksa Living Tech ส่งผ่านความใส่ใจของแบรนด์พฤกษาฯ ที่เข้าไปยังอีก 14 แบรนด์โครงการ
ของพฤกษาฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้น าความคิด โดยมุ่งเน้น “Living Tech” จากความเข้าใจที่แท้จริงของผู้บริโภค ด้วย
ความมุ่งมัน่ใส่ใจ ที่จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึน้ อาทิเช่น O2 Lougne ในส่วนกลางโครงการ เดอะทรี จรัญ-
บางพลดั Solar cell ในส่วนกลางโครงการบ้านเดี่ยว Passorn เป็นต้น 
 

 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   หน้า 17 

แคมเปญ Pruksa Living Tech ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่าน Internet film เป็นหลกัและ Internet film ที่แบ่งตาม living type 
เพื่อให้เข้าถงึแต่ละกลุ่มเปา้หมาย พร้อมด้วยกลยทุธ์หลกั การสร้างความเชื่อมั่นผ่านประสบการณ์จริง (Brand 

Experience) ด้วยกิจกรรม “Pruksa Living Tech Space” สถานท่ี co working space ให้คนได้นัง่ท างานหรือพกัผ่อน
สดูอากาศบริสทุธ์ิกลางใจเมือง พร้อมได้รับประสบการณ์ของ Pruksa Living Tech เช่น ห้อง O2 system, Smart mirror  
และ Vertical green wall โดยในงานมกีิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น Workshop กบัหนว่ยงานตา่งๆ, กิจกรรม “เปล่ียนขยะให้
เป็นออกซเิจน”  เป็นต้น 
 

อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของแคมเปญคือ สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่ครบวงจร (Owned – Paid – Earned) เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยตรง มีการส่ือสารแคมเปญทกุดิจิตอล แพลตฟอร์ม รวมไปถึงการใช้ Influencer และ Micro 
Inflenecer และรายการ Online ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึง Lifestyle ของกลุ่มลกูค้า ตลอดไปถึงการท า Content 
ต่างๆ บน Facebook และ IG 
 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 
เนื่องด้วยตลาดมีการแข่งขันกันสูง ทางพฤกษาฯ จึงวางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย อย่างใส่ใจใน

รายละเอียด โดยเน้นการส่งเสริมการขายเจาะตามประเภทที่อยู่อาศัย (Living Type) ด้วยโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายช่วง 
Q3 ของโครงการบ้านเดี่ยว เป็นแคมเปญ “Gold on Top” มอบข้อเสนอพิเศษ เมื่อซือ้โครงการบ้านเดี่ยวของพฤกษาฯ แล้ว
รับทอง และโปรโมชัน่พิเศษอีกมากมาย 
 

จากกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของพฤกษาฯ เรายงัคงยึดมัน่ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ท าให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึน้และส่งมอบที่อยู่อาศยัที่ดีที่สดุตลอดไป 
 

สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน 
 

สภาวะการโอนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2562  
มลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิจากนิติบคุคล ของที่อยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2562 มีมลูค่าลดลง 

โดยมีมลูค่า 409,192 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.4 โดยคอนโดมิเนียมมีมลูค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 216,051 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 3.0 (YoY) ขณะท่ีตลาดแนวราบยงัมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้เล็กน้อย โดยบ้านเดี่ยว (รวมบ้าน
แฝด) มมีลูค่า 107,813 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5  (YoY) ส่วนทาวน์เฮ้าส์มีมลูค่า 75,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 
(YoY) 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้านับเฉพาะมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงท่ีเร่ิมบังคับใช้มาตราการ Loan to Value (LTV) 
ใหม่ ตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 จะเห็นว่ามลูค่า
การโอนกรรมสิทธ์ิในภาพรวมปรับลดลงแล้วร้อยละ 7.0 โดยในตลาดคอนโดมิเนียมลดลงร้อยละ 9.0 ทาวน์เฮ้าส์ลดลง
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ร้อยละ 6.0 และบ้านเดี่ยวรวมบ้านแฝดลดลงร้อยละ 4.0 จะเห็นว่ามาตรการ LTV มีผลกระทบการการโอนกรรมสิทธ์ิท่ี
อยู่อาศยัแล้วในทกุประเภท ไม่ใช่เฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียม 

 
ตารางที่  1 : แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิแยกตามประเภทอยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2562 (ยอดโอน
กรรมสิทธ์ิจากนิติบคุคล หน่วย : ล้านบาท) 

ปี ทาวน์เฮ้าส์ 
บ้านเดีย่ว 

(รวมบ้านแฝด) 
คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ รวมทัง้หมด 

2561 74,754 104,200 222,740 9,233 410,930 

2562 75,949 107,813 216,051 9,378 409,192 

อตัราการเติบโต % (YoY) 1.6% 3.5% -3.0% 1.6% -0.4% 
ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562 

ภาพรวมปี 2562 ตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมลูค่า 387,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 
(YoY) โดยตลาดปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยในกลุ่มคอนโดมิเนียมตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ 28 (YoY) บ้านเดี่ยว
(รวมบ้านแฝด) ปรับตัวลดลงร้อยละ 22 (YoY) และทาวน์เฮ้าส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 14 (YoY) ส าหรับปี 2562 เป็นปีที่มี
ปัจจยัลบในหลายๆ ด้านเข้ามากดดนัตลาด ทัง้เร่ืองมาตรการก าหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ (LTV), ปัญหา
หนีค้รัวเรือน, รายได้ครัวเรือนลดลง และหนีส้าธารณะ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่อาศยั ท าให้บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไม่
มัน่ใจในสภาวะตลาด จึงชะลอการเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม และในปี 2563 มีปัจจยัลบเพิ่มเติม
ที่กระทบตลาดที่อยู่อาศัยโดยอ้อม ได้แก่ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และเศรษฐกิจชะลอตวัจาก
การส่งออกและการท่องเที่ยวลดลง ท าให้แนวโน้มตลาดในปี 2563 ภาพรวมตลาดมีโอกาสหดตัวลง และมีโครงการเปิด
ใหม่น้อยลง โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่มีความเส่ียงในการลงทนุสงูกว่าแนบราบ 
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แผนภาพที่ 1 : แสดงมูลค่าตลาด และจ านวนยูนิตขายได้ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2558 – 
2562 
 

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

 
จ านวนยูนิตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 

2561 จ านวน 209,027 ยนูิต โดยเพิ่มขึน้ทุกประเภทเป็นจ านวน 19,511 ยูนิต หากพิจารณาแยกประเภทจะเห็นว่าจ านวน
ยนูิตเหลือขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้มากที่สดุร้อยละ 13 (YoY) รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 (YoY) และบ้าน
เดี่ยวเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 (YoY) 
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แผนภาพที่ 2 : จ านวนยูนิตเหลือขาย ของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2558 – 2562 

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

ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562 มีมลูค่า 75,236 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 14 

(YoY) โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละ 18 มลูค่า 13,525 ล้านบาท 
และยงัครองส่วนแบ่งตลาดสงูสดุ เป็นผู้น าตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดบัราคาต ่ากว่า 3 ล้านบาท และระดบัราคา >7 ล้านบาท 

 
ระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นตลาดหลักของทาวน์เฮ้าส์โดยมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ โดยมี

มลูค่าลดลงร้อยละ 17 (YoY) และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 48 (YoY) ตลาดรองลงมาเป็นระดบัราคา 3-5 ล้านบาท มี
สัดส่วนร้อยละ 36 ของตลาดทาวน์เฮ้าส์ โดยมูลค่าตลาดลดลงร้อยละ 6 (YoY) และจ านวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 22 
(YoY) ทัง้นี ้ระดบัราคา >7 ล้านบาท มลูค่าตลาดลดลงมากที่สดุร้อยละ 24 (YoY) 

 
แผนภาพที่ 5-6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2558-2562 
หน่วย : ล้านบาท    หน่วย : หน่วยขาย 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) 
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ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562 มีมูลค่า 95,299 ล้านบาท มูลค่า

ลดลงร้อยละ 22 และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยตลาดบ้าน Luxury (ระดบัราคา >10 ล้าน
บาท) มีมูลค่าตลาดมากที่สดุเมื่อเทียบกับระดบัราคาอื่น (ร้อยละ 36) โดยในปี 2019 มลูค่าปรับลดลงร้อยละ 15 (YoY) 
และจ านวนยูนิตขายลดลงร้อยละ 14 (YoY) รองลงมาเป็นตลาดบ้านระดับกลาง (ระดับราคา 3-5 ล้านบาท) มีสัดส่วน
ตลาดร้อยละ 27 มลูค่าปรับลดลงร้อยละ 21 (YoY) และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 22 (YoY) 

 
ตลาดบ้านระดบักลาง-ล่าง (ระดบัราคา 2-3 ล้านบาท) มีการปรับตวัลดลงมากที่สดุในปี 2019 โดยมลูค่าลดลง

ร้อยละ 49 (YoY) และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 48 (YoY) รองลงมาเป็นระดบัราคา 7-10 ล้านบาท มลูค่าลดลงร้อยละ 
39 (YoY) และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 40 (YoY)  

 
แผนภาพที่  3-4 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ปี 2559 – 2562 
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : หน่วยขาย 

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

 
ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในปี 2562 มูลค่าตลาดคอนโดมิเนียมปรับตัวลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 28 โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ก าหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ (LTV) ที่กระทบโดยตรงต่อตลาดคอนโดมิเนียม ท าให้ยอดขายทุก Segment 
ลดลง (ยกเว้นระดบัราคา <1 ล้านบาท) ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 4 ที่
ร้อยละ 6 (เท่ากบัปี 2561) โดยมีมลูค่า 13,190 ล้านบาท  

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม ตลาด Luxury ระดับราคา >10  ล้านบาท มีมูลค่าตลาดมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ระดับราคาอื่น คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 27 ของตลาดคอนโดมิเนียม โดยมีมลูค่าลดลงร้อยละ 26 (YoY) และจ านวนยูนิต
ขายลดลงร้อยละ 16 (YoY) รองลงมาเป็นตลาดระดับกลาง ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 ของ
ตลาดคอนโดมิเนียม มลูค่าลดลงร้อยละ 31 (YoY) และจ านวนยนูิตขายลดลงร้อยละ 30 (YoY) 
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แผนภาพที่ 7-8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จ านวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2558-
2562 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : หน่วยขาย 

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

 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด 

ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในจงัหวัดหลกั 6 จังหวัดในปี 2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยภูเก็ต
มลูค่าปรับตวัลดลงสงูสดุเมื่อเทียบกับจงัหวดัอื่น ร้อยละ 29% จากที่อยู่อาศยัทุกประเภทโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เป็น
ตลาดหลกั จงัหวดัเชียงใหม่มลูค่าปรับตวัลดลงร้อยละ 25 (YoY) จากตลาดที่อยู่อาศยัทกุประเภท ส่วนพืน้ท่ีบางจงัหวดัใน
เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งได้แก่จงัหวดัชลบุรี 
และระยอง ตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ 5 (YoY) และร้อยละ 10 (YoY)  ตามล าดบั จากตลาดแนวราบแต่คอนโดมิเนียม
เพิ่มขึน้จากโครงการเปิดใหม่ และจงัหวดัขอนแก่น ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 (YoY) จากตลาดคอนโดมิเนียมที่เติบโตเพิ่มขึน้
เล็กน้อย 
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แผนภาพที่ 9: แสดงมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัดหลัก ปี 2558-2562 

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

 
แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 

ตารางต่อไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2560-2563 
ข้อมูลส าคัญของเศรษฐกิจไทย 2560 2561 2562 2563F 

อตัราการขยายตวัของ GDP (YoY%) 4.1 4.2 2.4 1.5-2.5 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (ล้านล้านบาท) 15.48 16.36 16.87 17.1-17.3 

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (ร้อยละ) 0.7 1.1 0.7 0.4-1.4 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (ร้อยละ) 1.50 1.75 1.25 1.00 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี  
เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (ร้อยละ) 

1.40 1.40 1.39 1.39 

อตัราดอกเบีย้กู้ยืมส าหรับลกูค้าชัน้ดี 
เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (ร้อยละ)  

6.32 6.28 6.15 6.04 

ค่าเงินบาทเฉล่ีย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 33.94 32.27 31.0 30.7-31.7 

เงินส ารองระหว่างประเทศ (พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 202.6 205.6 224.3 N.A. 

ที่มา: IMF, World Bank, Bloomberg, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ส่ีของปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 1.6 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.6 ในไตรมาส

ก่อนหน้า รวมทัง้ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.4 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในปี 2561 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตวั
ร้อยละ 1.5-2.5 โดยในคร่ึงปีแรกมีข้อจ ากัดต่อขยายตวัมากขึน้ จากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณในไตรมาส
แรก และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตวัเข้าสู่เกณฑ์ปกติในช่วงหลงัของปี 
2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึน้ของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตวัอย่างช้าๆ การขยายตวัในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ แรงขับเคล่ือน
จากมาตรการภาครัฐ และฐานการขยายตวัที่ต ่าผิดปกติในไตรมาสสดุท้ายของปี 2562 

 
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2563  
1. เศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีขึน้อย่างช้าๆ จากความผ่อนคลายของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความเส่ียงจากการแยกตวัแบบไร้ข้อตกลงของสหราชอาณาจกัร ถึงแม้ว่าการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศส าคญัๆ 
จากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว และผ่านห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการ
คาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิน้สุดลงและส่งผลให้ทางการจีนยุติมาตรการ
ห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะท าให้ภาคการท่องเที่ยวไทย
และการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมผ่อนคลาย ลงหลงัไตรมาสอง ขณะที่ผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต
ระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้าที่เกิดจากการปิดท าการของภาคธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐมี
แนวโน้มผ่อนคลายลงในไตรมาสแรกตามแผนการกลับมาเปิดท าการของหน่วยงานภาครัฐในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 เงื่อนไข ดงักล่าวคาดว่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การส่งออกและการท่องเที่ยวเร่ิมกลบัมา
ทรงตวัและขยายตวัได้อย่างช้าๆ ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563  

2. การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ ทัง้ในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ท่ีมีปัจจัย
สนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต ่า มาตรการของภาครัฐในการ
ดแูลรายได้และสนบัสนนุการใช้จ่ายที่ยงัมอียู่อย่างตอ่เนื่อง และการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าเกษตร ซึง่จะช่วย
ลดผลกระทบจากการลดลงของผลผลิตที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งได้ในบางส่วน การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก  

1. การลงทุนย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าท่ามกลาง
ความคืบหน้าของโครงการลงทุนส าคัญๆ ของภาครัฐทัง้ในด้านการพฒันาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความชดัเจนมากขึน้ สอดคล้อง
กับการขยายตัวในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ ของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนในหมวดโรงงานในช่วง
คร่ึงหลงัของปีที่ผ่านมา 

2. การผ่อนคลายมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) และมาตรการกระตุ้นอุปสงค์
ภายในประเทศของรัฐบาล  

3. มาตรการการเงินการคลงัเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน ประเทศปี 2563 และมาตรการส่งเสริมการ
ลงทนุและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนกัลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) 
และการลงทนุภาครัฐ ซึง่มีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ตามการเร่งเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่ส าคัญๆ ที่มีก าหนดแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในปี 2563-2564 รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของกรอบ
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งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะสามารถ ชดเชยผลกระทบจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลที่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ 
ในคร่ึงแรกของปีในบางส่วน 

3. แรงขับเคล่ือนจากมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย (1) มาตรการการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร SMEs 

และเศรษฐกิจฐานราก เช่น บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ มาตรการดูแลรายได้และสินเชื่อผ่อนปรน มาตรการค า้

ประกันสินเชื่อ มาตรการพักช าระหนี ้ปรับโครงสร้างหนี ้และให้เงินทุนหมุนเวียน  เป็นต้น (2) มาตรการ

การเงินการคลงัเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว และมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า เงื่อนไขผ่อน

ปรนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเก่ียวเนื่อง (3) มาตรการการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนนุการลงทนุใน

ประเทศ และ (4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน

ต่างชาติ (Thailand Plus Package)  

 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563  
1. การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว และ

ผ่านห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดท าการของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจของจีน รวมถึงผ่านการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมซึ่งท าให้การส่งออกสินค้า
เร่ิมมีข้อจ ากัดในการขยายตวัมากขึน้ แม้ว่าผลกระทบดงักล่าวจะยงัไม่ชดัเจน โดยขึน้อยู่กับระยะเวลาและความ
รุนแรงของการระบาด รวมทัง้ขึน้อยู่กับมาตรการของทางการจีนในการหยุดยัง้การแพร่ระบาด โดยมีการ
คาดการณ์ว่าจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่จดุสงูสดุในช่วงเดือนมีนาคมและสิน้สดุลง โดยคาดการณ์ว่า
ทางการจีนจะยุติมาตรการห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จะส่งผล
ให้จ าานวนนกัท่องเที่ยวและรายได้จากนกัท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณ ร้อยละ 7.1 
และร้อยละ 8.0 ตามล าดบั โดยในปี 2563 คาดว่ามีจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติรวม 37.0 ล้านคน และรายรับ
จากนกัท่องเที่ยวต่างชาติรวม 1.73 ล้านล้านบาท ลดลงจากการคาดการณ์เดิมร้อยละ 11.5 และร้อยละ 11.5 
ตามล าดบั ในขณะที่ผลกระทบผ่านห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดท าการของ
หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจคาดว่ายงัมแีนวโน้มที่จะยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดั สอดคล้องกบัแผนการเปิดท าการของ
หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจซึง่ส่วนใหญ่มีก าหนดที่จะกลบัมาเปิดท าการในช่วง ประมาณวนัท่ี 17-24 กมุภาพนัธ์ 
2563 เช่นเดียวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งในกรณีนีค้าดว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะท าให้การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจจีนจะขยายตวัช้าลงประมาณร้อยละ 0.2  

2. สถานการณ์ภัยแล้งที่เร่ิมมีความชัดเจนและเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรมากขึน้ โดย
ข้อมลูปริมาณน า้ใช้ได้จริง ในเขื่อนและอ่างเก็บน า้รวมทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 อยู่ในระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 4 ปี โดยใกล้เคียงกับปี 2558 และ 2559 ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์ ภยัแล้งมีความรุนแรงและส่งผลให้การ
ผลิตในภาคเกษตรในปี 2558 และปี 2559  เงื่อนไขดงักล่าวมีแนวโน้มที่จะท าให้การผลิตภาคเกษตรในปี 2563 
ปรับตวัลดลงหากปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีอยู่ในระดบัต า่กวา่ปีที่ผ่านมา รวมทัง้เป็นปัจจยัเส่ียงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการผลิตในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ หากสถานการณ์ภยัแล้งมีความรุนแรงมากขึน้ 
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3. ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ โดยคาดว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 จะสามารถ
เร่ิมเบิกจ่ายเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจได้ในต้นเดือนเมษายน 2563 ล่าช้าจากสมมติฐานเดิมซึง่คาดว่าจะสามารถเร่ิม
เบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แนวโน้มที่จะท าให้การเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาสที่
สองและทัง้ปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดบัต ่ากว่าสมมติฐาน การประมาณการครัง้ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเม็ดเงิน
จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุภาครัฐ โดยผลกระทบดงักล่าวคาดว่าจะท าให้ วงเงินการเบิกจ่ายงบ
ลงทนุลดลงจากสมมติฐานเดิมประมาณ 32,791 ล้านบาท 

4. ปัญหาสภาพหนีค้รัวเรือนในประเทศ โดยหนีสิ้นของประชาชนในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัจากหนีสิ้นเชื่อส่วน
บคุคล บตัรเครดิต และรถยนต์ ในปี 2562 การเกิดขึน้ของยอดหนีค้งค้างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ
ส่วนบคุคลภายใต้การก ากบัดูแล บตัรเครดิต และรถยนต์ที่สงู อาจะส่งผลให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัอาจเกิดภาวะ
ชะลอตัวในปี 2563 ประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มลดลง และความเข็มงวดของสถาบัน
การเงินในการปล่อยกู้  

5. ความเส่ียงจากความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยงัมีแนวโน้มขยายตวัใน
ระดบัที่ใกล้เคียงกับประมาณการครัง้ก่อนก็ตาม แต่ยงัมีความเส่ียงที่ส าคญัๆ ท่ีอาจท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตวั
ต ่ากว่าการคาดการณ์และระบบการเงินโลกมีความผนัผวนมากขึน้ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่อาจยืดเยือ้และมีความรุนแรงกว่าการคาดการณ์ (2) ความเส่ียงของการด าเนินมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่อาจทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่มีความขัดแย้งกันใน
หลายๆ ด้าน อาทิ ประเด็นการเก็บภาษีดิจิทลั (Digital tax) การอ่อนค่าของเงินยโูร ท่ามกลางการขาดดลุการค้า
มากขึน้ของสหรัฐฯ ที่มีต่อยุโรป การอุดหนุนอุตสาหกรรมการบินของยุโรป และการกลบัมาใช้ทุ่นระเบิด สงัหาร
ของสหรัฐฯ รวมทัง้พัฒนาการของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (3) 
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆ ได้แก่ ความขดัแย้งในแคว้นกาตาลญุญาของสเปน สถานการณ์การ
ประท้วงในฮ่องกงที่ยงัคงยืดเยือ้ รวมทัง้ ความขดัแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน (4) การปรับคาดการณ์ของนักลงทุนและการเปล่ียนแปลง
ทิศทางนโยบายการเงินของประเทศส าคัญๆ (5) ความเส่ียงต่อการชะลอตวัรุนแรงและปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของจีน ซึ่งอาจซ า้เติมโดยปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 และ (6) ปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลงัพฒันา อาทิ ภาระทางการคลงัและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของกรีซ ความเส่ียงกบัการผิดนดัช าระหนีข้องอาร์เจนตินา และปัญหาหนีเ้สียของภาคธนาคารและ
บริษัทการเงินท่ีมิใช่ธนาคารของอินเดีย เป็นต้น 
 
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 
ในปี 2562 มีปัจจัยลบที่กระทบตลาดที่อยู่อาศัยได้แก่ มาตรการก าหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อต่อสินทรัพย์ 

(LTV) ปัญหาหนีค้รัวเรือน รายได้ครัวเรือนลดลง และหนีส้าธารณะ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งกระทบโดยตรงต่อ
ก าลงัซือ้และการขอสินเชื่อในการซือ้ที่อยู่อาศยัของระดบักลาง-ล่าง ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศยัในปี 2562 หดตวัลง ส่วนใน
ปี 2563 ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ เข้ามากดดันตลาด เช่น สถานการณ์ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนที่กระทบต่อตลาด
คอนโดมิเนียมบางส่วน ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และเศรษฐกิจชะลอตวัจากการส่งออกและการ
ท่องเที่ยวลดลงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอีก     
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มากกว่าร้อยละ 7 หากยังไม่ปัจจัยบวกมากระตุ้นตลาดโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่เป็นตลาดหลกั โดยตลาดที่อยู่
อาศยัที่มีโอกาสเติบโตจะอยู่ในกลุ่มระดบัราคากลาง-บน ของทุกประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มระดับราคา
เฉล่ียของที่อยู่อาศยัให้ปรับตวัสงูขึน้ จากระดบัราคาเฉล่ียของโครงการเปิดใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้จ านวนยูนิต
เหลือขายสะสมที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อาจจะกระทบต่อจ านวนโครงการเปิดใหม่ให้ลดลงและเน้นไปที่การ
ระบายสต๊อคคงค้างเป็นหลกั ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจงัหวัดที่มีแนวโน้มหดตวัในปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่มจงัหวัด
ท่องเที่ยวที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนจังหวัดใน เขต
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และจงัหวดัส าคญัในแต่ละภาคมีแนวโน้มทรงตวัหรือเติบโต
เพียงเล็กน้อย 

 
2.3.2 ธุรกิจโรงพยาบาล 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมโีอกาสในการขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากการขยบัตวัขึน้ของเศรษฐ
ฐานะของประชากร โลกาภิวตัน์ และการท่ีจ านวนเตียงผู้ ป่วยตอ่ประชากรยงัคงน้อยเมือ่เทียบกบัค่ากลางและค่ามาตรฐาน
ของประเทศที่พฒันาแล้ว นอกจากนีธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยยงัมีปัจจยัสนบัสนุนพิเศษ เช่น บคุลากรทาง
การแพทย์ และ โรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง  เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  รวมถึง ค่าบริการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมยังไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้าง
โรงพยาบาลแห่งแรกของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิมตุ อินเตอร์ฯ เลือกเน้นกลุ่มที่มีศกัยภาพและเป็นกลุ่มลกูค้าที่บริษัทฯ มีความ

ช านาญจากประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ลูกค้าระดับกลาง (Middle Income) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มี
ขนาดใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาระบบสาธารณสุขขัน้มูลฐานของภาครัฐ ที่มีปัญหาขาดแคลนทัง้ปริมาณและคุณภาพ 
ระยะเวลารอคอยรักษาโรคยาวนาน ทัง้นีก้ลุ่มลูกค้าระดับกลางมีก าลังซือ้พอประมาณ ให้ความส าคัญกับความ
สะดวกสบาย การบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องหรูหราจนเกินไป 
 
 เนือ่งจากพืน้ที่โดยรอบโครงการ มีโรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง ซึง่เป็นทัง้ข้อดี
และข้อเสีย นัน่คือ บคุลากรทางการแพทย์ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จ จากโรงพยาบาลต่างๆ สามารถหมนุเวียนมา
ที่โครงการฯ ได้ง่าย แต่โครงการจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์
เหล่านัน้ให้อยู่กับโครงการให้ได้  เช่น ผลประโยชน์ตอบแทน การลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหม่และทันสมัย ระบบ
สารสนเทศที่ดีเหมาะสมและทนัสมยั เป็นต้น 
 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ทุกผลิตภัณฑ์) 
2.4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
การจัดซือ้ที่ดิน  

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีความสนใจที่จะด าเนินการก่อสร้างและพฒันาที่ดิน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง พฤกษาฯ จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยส ารวจสภาวการณ์ของตลาดและ
สภาวะการแข่งขนัตลอดจนความต้องการของลกูค้าในพืน้ท่ีเป้าหมายที่จะด าเนินพฒันาโครงการ หลงัจากนัน้พฤกษาฯ จึง
จะด าเนินการเจรจาซือ้ที่ดินโดยด าเนินการซือ้ที่ดินจากเจ้าของที่ดินหรือนายหน้าขายที่ดินโดยตรงเพื่อด าเนินการพฒันา
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ต่อไป ซึ่งพฤกษาฯ จะเปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซือ้จะมีราคาที่ไม่แพง
เกินไป 
 

วัสดุก่อสร้าง 
 เนื่องจากพฤกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง พฤกษาฯ จึงเป็นผู้ด าเนินการ
จดัซือ้วสัดกุ่อสร้างเอง โดยหลงัจากที่ฝ่ายจดัซือ้ได้รับรายละเอียดของวสัดกุ่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการต่างๆ แล้ว ส่วน
ใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะด าเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวสัดุก่อสร้างแต่ละแห่งโดยตรงเพื่อตรวจสอบราคาของวสัดุก่อสร้างที่จะซือ้ 
ซึ่งปกติพฤกษาฯ จะได้ส่วนลดค่อนข้างสงูเนื่องจากซือ้วสัดุก่อสร้างในปริมาณที่มาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของวสัดุ
ก่อสร้างและราคากบัผู้ผลิตได้แล้ว พฤกษาฯ จะสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้างผ่านตวัแทนของผู้ผลิตเพื่อให้ด าเนินการส่งวสัดกุ่อสร้าง
ไปยงัโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งพฤกษาฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 
30-60 วัน นับตัง้แต่ปี 2549 พฤกษาฯ ได้ลดความเส่ียงด้านวสัดุก่อสร้างโดยเร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลงการจดัซือ้วัสดุ
หลกัในการก่อสร้างเช่น ปนูซีเมนต์ เหล็ก กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี 
หรือ 3-6 เดือน จึงท าให้พฤกษาฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผนัผวนของราคาและการท่ีพฤกษาฯ มีความสมัพนัธ์อนัดี
กับผู้จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างจึงสามารถสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้างได้ตามปริมาณที่ต้องการและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวสัดุ
ก่อสร้างแต่อย่างใด ทัง้นี  ้พฤกษาฯ มิได้พึ่งพาผู้จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทัง้พฤกษาฯ ได้สร้าง
ระบบการวางแผนความต้องการในการใช้งานของวสัดุหลกัที่ส าคญัทุกประเภทท่ีสอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าพฤกษาฯ จะมีวสัดุเพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนการสรรหาคู่ค้าวสัดุทัง้รายหลกัและ
รายรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้พัฒนากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้คู่ค้าที่มี
ศักยภาพรองรับงาน โดยได้น าระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเสนอราคาที่ยุติธรรมต่อคู่ค้าและให้ได้ราคาที่
เหมาะสมอีกด้วย 
 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
พฤกษาฯ เป็นหนึ่งในผู้ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถบริหารจดัการงานก่อสร้างได้

ด้วยตัวเอง โดยการด าเนินโครงการพฤกษาฯ จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการ พฤกษาฯ จะบริหารจดัการงานก่อสร้างเองซึง่จะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งาน
ปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นต้น โดยพฤกษาฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของพฤกษาฯ อันได้แก่ 
วิศวกรและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด  ทัง้นี ้   
พฤกษาฯ จะเป็นผู้จดัหาวสัดกุ่อสร้างเอง ท าให้พฤกษาฯ สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เทคโนโลยีการผลิต 
พฤกษาฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งในส่วนของทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวจะใช้ระบบแบบ

ผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การน าวิธีการก่อสร้าง
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ระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูปมาใช้ ส่วนโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
พฤกษาฯ ได้มีการน าระบบพรีคาสท์ที่เป็นจดุแข็งของพฤกษาฯ มาใช้ส าหรับการก่อสร้างทัง้อาคาร (Fully Precast) รวมทัง้
มีการน านวัตกรรมห้องน า้ส าเร็จรูปมาใช้ด้วย ซึ่งนอกจากชิน้งานที่ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยและได้คุณภาพทัง้ความ
สวยงามและความแข็งแรงแล้วนัน้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว และลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท างานในช่วงของการก่อสร้างอนัเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมือในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
พฤกษาฯ ได้น านวตักรรมห้องน า้ส าเร็จรูปมาใช้งานในกระบวนการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุด 

แบบ Low Rise โดยเร่ิมต้นใช้ในโครงการ “พลัม คอนโด”  ซึ่งการใช้ห้องน า้ส าเร็จรูปนีจ้ะสามารถช่วยลดระยะเวลาและ
ขัน้ตอนต่างๆ ท่ียุ่งยากในการก่อสร้างห้องน า้ในอาคารชดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้คุณภาพดีขึน้ ด้วยรูปแบบที่สวยงาม
และมีคณุค่าในสายตาลกูค้า สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าได้สงูที่สดุ ต่อมาได้ท าการศกึษาและพฒันานวตักรรมห้องน า้
ส าเร็จรูปส าหรับทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวโดยจ้างที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมทดสอบและออกแบบ
โรงงานผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปที่มีขัน้ตอนการผลิตด้วยระบบอตัโนมตัิ ซึ่งการผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปจากโรงงานน าไปติ ดตัง้
หน้างานนัน้สามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และรูปแบบที่สวยงามของห้องน า้ในบ้านได้ทุกหลัง เพื่อด าเนินการส่งมอบ
บ้านท่ีมีคณุภาพสงูสดุให้กบัลกูค้า  

 
พฤกษาฯ ได้มีการขยายการน าระบบ Fully Precast มาใช้ในการก่อสร้างบ้านแนวราบ ในกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 

และกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รวมถึงจะได้สินค้าที่มีความแข็งแรง รูปแบบ
ที่สวยงามและคณุภาพดีมีคณุค่า สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การก่อสร้างที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใต้ประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์ในขนาดที่ดินแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน และก่อนเร่ิมการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งในส่วนนีพ้ฤกษาฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
แล้ว โดยรายงานดงักล่าวได้จดัท าโดยบคุคลผู้ เชี่ยวชาญภายนอก 

 
โครงการคอนโดมิเนียมของพฤกษาฯ ทุกโครงการ มีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA 

Report) โดยบุคคลผู้ เชี่ยวชาญภายนอก และยื่นรายงานดงักล่าวต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมก่อนเร่ิมการก่อสร้าง ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อมจะท าการรวบรวมข้อมลูต่างๆ ท าประชาพิจารณ์ ท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบอนัเนื่องมาจากโครงการตัง้แต่ชว่งก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร ก าหนดมาตรการควบคมุสิ่งแวดล้อม และ
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ควบคุมการปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ผู้ช านาญการพิเศษจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป  (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยพฤกษาฯ ได้มีการก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปล่อยของ
เสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักล่าว โดยพฤกษาฯ ได้มี
การก าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพฤกษาฯ 
ด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   

 
พฤกษาฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) น า้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถกูควบคมุให้ไหล

ไปที่บ่อตกตะกอนจากนัน้จะคัดแยกหินและทรายน ากลบัไปใช้ ส่วนน า้ก็น ากลบัไปใช้ผลิต ไม่มีการปล่อยน า้เสียสู่ชุมชน
หรือที่สาธารณะ (ข) การควบคุมมลพิษทางอากาศได้มีการพ่นสเปรย์พ่นน า้ที่บริเวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหิน ทราย
เข้ากองสต็อกตลอดจนสเปรย์น า้ขณะชกัลากหิน ทราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีตเพื่อมิให้เกิดฝุ่ นรบกวนชุมชน
ข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลิตยงัได้ติดตัง้เคร่ืองดดูฝุ่ นตลอดจนมีเคร่ืองขัดท าความสะอาดพืน้
เพื่อลดฝุ่ นตกค้างในอาคารส าหรับพืน้ที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดได้มีการฉีดพรมน า้ก่อนท าการกวาดถนนเพื่อ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคมุมลพิษทางเสียง จากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองท าคอนกรีตให้
แน่น โดยในปี 2551 พฤกษาฯ ได้ติดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพื่อดดูซบัเสียงที่เกิดขึน้จากการผลิตและต่อมาได้มี
การสั่งซือ้เคร่ืองท าคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า  (Shaking System) แทนระบบเดิมที่ เป็นระบบสั่น 
(Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี  ้พฤกษาฯ ยังได้มีการตรวจวดัระดับ
ความดงัของเสียงทัง้ภายในบริเวณโรงงานและชมุชนข้างเคียงทกุปี 

 
ในปี 2557 ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast concrete Factory) 

แห่งแรกของไทยโดยน าระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาด าเนินงานประกอบไปด้วย (ก) ระบบการบริหารจดัการ
น า้ทิง้ของ Batching Plant และน า้ที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่า
ความเป็นด่างสงูท าให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พฤกษาฯ จึงท าบ่อตกตะกอนและน าเคร่ือง Recycling Concrete มาใช้เพื่อ
น าน า้ที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครัง้ในส่วนของหินและทรายที่
ถกูแยกออกมาก็สามารถน ากลบัไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ท าให้ไม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิต (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
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทราย และฝุ่ นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกัน
และลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ  Shaking System แทนระบบ Compacting System (เคร่ืองท า
คอนกรีตให้แน่น) ท าให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชมุชนข้างเคียง 
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ในปี 2558 โรงงาน พฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมทัง้โรงงานที่ล าลกูกาและนวนครพร้อมทัง้ได้เร่ิมมีการน าระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่าง
และระบบสบูน า้เพื่อท าการ Reused น า้ส าหรับรดน า้ต้นไม้ดูแลสวนในพืน้ที่โรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้
ทรัพยากรน า้อย่างคุ้มค่า 

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

ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด พฤกษาฯ จึงท าบ่อตกตะกอนและน าเคร่ือง 
Recycling concrete มาใช้เพื่อน าน า้ที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีต
อีกครัง้ในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาก็สามารถน ากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ท าให้ไม่มีเศษ
วสัดเุหลือทิง้จากการผลิตโดยลงทนุก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 20 ล้านบาทซึง่ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 

 
ในปี 2560 โรงงาน พฤกษาพรีคาสท์ได้รับการรับรอง  Green Industrial (GI) ระดับ 3 (ระบบสีเขียว) จาก

กระทรวงอุตสาหกรรมทัง้โรงงานที่ล าลูกกาและนวนครซึ่งทัง้ 2 โรงงานได้ด าเนินการผลิตภายใต้การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี ้ทางพฤกษาฯ 
ยงัได้จดัท าระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการและส านกังานนิติบุคคล 
ซึง่เป็นการใช้พลงังานสะอาดจากธรรมชาติโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลงังานไฟฟ้ารูปแบบเดิม เพื่อสามารถ
ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้พฤกษาฯ ได้มีนโยบายที่จะน าโครงการ
ดงักล่าวมาใช้ในโครงการใหม่ทกุโครงการ  

 
ในปี 2561 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก

สถาบนัน า้และส่ิงแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานท่ีมีระบบบริหารจดัการที่
ดี มีความปลอดภยั การใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สดุ รวมทัง้มีความเกือ้กูลกบัสงัคม
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ  

 
ในปี 2562 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดบั 4 (วฒันธรรมสีเขียว) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกด้าน
ของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร 

 
2.4.2  ธุรกิจโรงพยาบาล 

 รูปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพักค้างคืน General Hospital ขัน้ตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 
250 เตียง บริการรักษาพยาบาลทัง้โรคทั่วไปและโรคที่มีความซบัซ้อน โดยออกแบบสอดคล้องตามมาตรฐานสากล JCI 
ตัง้แต่เร่ิมต้น โดยมีสถานที่ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครบนพืน้ที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา  ริมถนน
พหลโยธินใกล้ส่ีแยกสะพานควาย  
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 ทัง้นี ้วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ซือ้ที่ดินดังกล่าวเสร็จสิน้ และได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) จากทางราชการแล้ว 
  

2.5 การบริหารการผลิต  

• วตัถดุิบที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปนูซีเมนต์ หิน เหล็ก ซึง่หาซือ้ได้จากผู้ผลิตและจ าหน่ายในประเทศทัว่ไป ตัง้แต่ปี 
2549 เป็นต้นมา พฤกษาฯ ได้ใช้กลยทุธ์คดัเลือกผู้ขายวสัดกุ่อสร้างหลกัโดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรือ
อาจประมลูกว่าตามความเหมาะสม เพื่อให้พฤกษาฯ มีต้นทนุค่าก่อสร้างที่คงที่ได้ตลอดทัง้ปี 

• ส่วนผู้ รับเหมาแรงงานมีอยู่ในระบบของพฤกษาฯ ประมาณ 2,500 ราย   

• พฤกษาฯ ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ รับเหมาในงานส าคญั ซึง่เป็นท่ีต้องการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน
เสาเข็ม งานรับเหมาก่อสร้างอาคารให้เป็นคู่ค้าพนัธมิตร เพื่อรองรับการขยายตวัของพฤกษาฯ ตามแผนใน
อนาคต 

 
2.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
         ในการบริหารจดัการงานก่อสร้างพฤษาฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

• ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ซึง่จะท าหน้าที่ดแูลและด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไป
ตามแผนและรูปแบบที่ก าหนด นอกจากนีย้งัท าหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 
รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของพฤกษาฯ 

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบ้านแต่ละหลังที่สร้าง
เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนุนกลางในการบริหารจดัการงานก่อสร้าง ซึ่งท าหน้าที่สนบัสนุนทัง้ใน

ส่วนของบ้านทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าวได้แก่ 

• ฝ่ายสรรหาผู้ รับเหมาซึ่งจะท าหน้าที่หาผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านและแรงงานเพื่อช่วยในการ
ก่อสร้างตามจ านวนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ 

• ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะท าหน้าที่จัดซือ้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
เป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปี 2556 พฤกษาฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
จดัการภายใน โดยโอนย้ายฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยู่ภายใต้การบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะท าหน้าที่ในการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึง่จะท าหน้าที่ออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศยัในโครงการ
ต่าง ๆ 
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การออกแบบบ้าน  ในการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย
พัฒนาโครงการเพื่อก าหนดแนวทางลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านที่ต้องการจะสร้างในแต่ละ
โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสร้างบ้าน หลังจากนัน้ฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก
ออกแบบโครงบ้านตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักล่าว เมื่อฝ่ายพฒันาโครงการเห็นวา่แบบโครงบ้านท่ีออกแบบโดย
สถาปนิกมีความเหมาะสมแล้ว สถาปนิกจะด าเนินการออกแบบในส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อให้แบบ
บ้านมีความสมบรูณ์ก่อนที่พฤกษาฯ จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 

 
ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ พฤกษาฯ จะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์  2 ชัน้ได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหนึ่งๆ อาจมี
สายการผลิตมากกว่าหนึ่งสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดโครงการ พฤกษาฯ จะส่งพนักงานของพฤกษาฯ เข้าท าการ
ดแูลควบคุมงานก่อสร้างซึง่จะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบด้วย ผู้จดัการโครงการเป็นผู้ดูแลโครงการ และ
จะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผู้ควบคมุงานก่อสร้างเป็นผู้ดแูลงานก่อสร้างในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดแูล
ควบคุมผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านท่ีพฤกษาฯ ว่าจ้างเพื่อเข้าท างานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งาน
เสาเข็ม งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานหลงัคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา  ทัง้นี ้พฤกษาฯ จะ
ว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้านและลกูจ้างรายวนัในจ านวนที่พฤกษาฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ใน
ระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายควบคมุคณุภาพจะเข้าตรวจสอบคณุภาพของบ้านเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพ เมื่อการ
ก่อสร้างบ้านเสร็จสมบรูณ์ก่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบ้านให้แก่ลกูค้าต่อไป 
 

พฤกษาฯ สามารถสร้างบ้านประเภทนีไ้ด้ในราคาที่ต ่ากวา่ผู้ประกอบการอื่น แต่มีคณุภาพเทียบเท่ากนัและมีพืน้ที่
ใช้สอยมากกว่าบ้านในรูปแบบ ขนาดและท าเลที่ใกล้เคียงกันที่สร้างโดยผู้ประกอบการรายอื่น โดยนอกเหนือจากการที่  
พฤกษาฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการงานก่อสร้างได้เองดงัที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีสาเหตทุี่ส าคญัอีกประการหนึง่ 
อนัได้แก่ การท่ีพฤกษาฯ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ท าให้ประหยดัต้นทนุและค่าแรงงาน 
รวมถึงชิน้งานที่ได้ยังมีคุณภาพดี โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหล่อในที่ใช้
ส าหรับบ้านในโครงการบ้านพฤกษา และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส าเร็จรูปรับน า้หนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่  
พฤกษาฯ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมาใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการพฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค  

 
โดยช่วงแรกการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหล่อใน

ที่พฤกษาฯ ได้ซือ้เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงแบบหล่อในมาจากประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้ราเรียกว่า 
Tunnel Technology โดยระบบนีจ้ะใช้ผนงัเป็นตวัรับน า้หนกัแทนเสาและคาน ขัน้ตอนการก่อสร้างเร่ิมตัง้แต่การก่อสร้าง
โดยประกอบติดตัง้แบบเหล็กผนัง และพืน้ชัน้บนในขัน้ตอนเดียวกัน หลังจากนัน้จึงผูกเหล็กโครงสร้างและท าการเท
คอนกรีตพร้อมกัน ทัง้ผนังชัน้ล่างและพืน้ชัน้บน ขัน้ตอนต่อไปจึงสร้างผนังชัน้ต่อไป และติดตัง้โครงหลังคาให้ได้งาน
ภายนอกที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่สัน้กว่าการก่อสร้างทัว่ไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใช้กับการก่อสร้างทาวน์
เฮ้าส์ในโครงการ บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์และเดอะคอนเนค 
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ภายหลงั พฤกษาฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากเยอรมนีมาใช้กบัการกอ่สร้างบ้านเดี่ยว เมื่อด าเนินการผลิตไประยะหน่ึง สามารถบริหารและควบคมุต้นทนุท่ีเหมาะสม 
จึงเร่ิมน าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส าเร็จรูปรับน า้หนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึ่งเราเรียกว่า 
Precast Technology มาใช้กับการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมยัและชิน้งานมีคุณภาพที่ดี เนื่องจากมี
การควบคุมคุณภาพการผลิตชิน้งานมาจากโรงงาน โดยพฤกษาฯ มีนโยบายปรับเปล่ียนการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์จากการ
ก่อสร้าง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทัง้หมดกับโครงการ บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะ คอน
เนค และพาทิโอ 

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนังส าเร็จรูปรับน ้าหนัก (RC Load Bearing Wall 

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

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

 
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน ้าหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก 

พฤกษาฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (Asian Institute of Technology) ในการน าวิธีการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูปหรือ เรียกสัน้ๆ ว่า “พรีคาสท์” มาใช้ โดยการหล่อผนงัส าเร็จรูป
รับน า้หนักจะด าเนินการในพืน้ที่ของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 ได้สร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซือ้เทคโนโลยีดงักล่าวจากประเทศเยอรมนีซึง่ใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-
Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนัน้ และได้ใช้
เทคโนโลยีการก่อสร้างชนิดนีส้ าหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบบสองชัน้เนื่องจากบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบผนงัที่หลากหลาย โดย
บ้านหลงัหน่ึงจะมีส่วนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบนีเ้ป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน 
จากนัน้จึงขนส่งชิน้งานมาประกอบเป็นบ้านท่ีโครงการก่อสร้าง 

 
 ทัง้นีจุ้ดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจุดเด่นในท านองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน
ด้วยระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหล่อในแล้วยงัมีจดุเด่นอื่นๆ ท่ีส าคญั ซึ่งรวมถึงการที่ไม่ต้องเสียพืน้ท่ีคาน เสา ท า
ให้มีพืน้ที่ใช้สอยมากขึน้ ผนงัมีความต้านทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสร้างโดยใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา 
รวมถึงมีความต้านทานการซึมน า้สงูด้วย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักล่าวมีค่าการบ ารุงรักษาที่ต ่า เนื่องจากเป็นโครงสร้าง
ส าเร็จและท าให้ผู้ อยู่อาศัยเสียค่าเบีย้ประกันภัยต ่า เนื่องจากบ้านที่สร้างเป็นโครงสร้างคอนก รีตเสริมเหล็ก มี
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ความสามารถในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสร้างด้วยระบบนี ้พฤกษาฯ ได้ศกึษาและพฒันา
ร่วมกบัสถาบนั AIT จนสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดบั 7 ริกเตอร์ 
 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลา 30-45  วนั ซึง่หากเป็นการก่อสร้างด้วย
วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วนั  

 
ในปี 2548 พฤกษาฯ มีโรงงานผลิตรัว้และเสาส าเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบ Batterry Mold เพื่อ

ใช้ผลิตรัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคในการดันและถอดแบบ
เหล็กให้ประกบและห่างออกจากกนั หลงัจากที่แบบเหล็กประกบกนั โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการแล้วจะมีการเทปนูลงใน
แบบเหล็ก หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพื่อน ารัว้และเสาส าเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านต่อไป โรงงานดงักล่าวมี
ก าลงัการผลิตส าหรับรัว้บ้านจ านวน 12 หลงัต่อวนัและได้เพิ่มการผลิตในส่วนเสาและรัว้บ้าน รัว้โครงการของโครงการบ้าน
เดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงเสาโชว์ และ Parapet ของทาวน์เฮ้าส์อีกด้วย 
 

ในปี 2550 ทาง พฤกษาฯ ได้เข้ามาบุกตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีนโยบายให้ก่อสร้างโรงงาน PCF3 เพื่อผลิต
ชิน้ส่วนผนังภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนังภายในและโครงสร้างหลักยังเป็นระบบก่อสร้างระบบเดิม ต่อมาในปี 
2553 ได้มีนโยบายการก่อสร้างระบบ Fully Precast ท าให้ก าลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงได้ก่อสร้างโรงงาน 
PCF4 เพื่อรองรับงานคอนโดมิเนียม ส าหรับโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress เพื่อรองรับแผน 
ความต้องการบ้านเดี่ยวที่มากขึน้  

 
ปี 2553 พฤกษาฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเดี่ยวมากขึน้ ท าให้ก าลงัการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

จึงได้ก่อสร้างโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท และเร่ิมทดลองการผลิต (test run) ในช่วง
กลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบ้านได้ 400 หลงัต่อเดือน เมื่อรวมกับก าลังการผลิตปัจจุบัน
ของโรงงาน PCF1 ท าให้ก าลงัการผลิตบ้านรวมเป็น 640 หลงัต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ที่สร้างใหม่เป็นโรงงานผลิตแผ่
นพรีคาสท์ที่มีก าลงัการผลิตสงูที่สดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 
 
 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพร้อมก าลงัการผลิตให้เต็มที่ได้ในกลางปี 2554 
ต่อมาในช่วงปลายเดือนตลุาคม 2554 เกิดอุทกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกันน า้ท่วม
ในตัวโรงงานไว้ได้ แต่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากไม่สามารถขนส่งไปยังโครงการได้ โรงงานได้กลับมาผลิตอีกค รัง้ในเดือน
มกราคม 2555 
 

ปี 2556 ทางพฤกษาฯ มีการปรับเปล่ียนระบบก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ จากระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนกัแบบหล่อ
ในที่  (Cast In Site Load Bearing Wall Structure) มาเป็นระบบผนังส าเร็จรูปรับน า้หนัก (RC Load Bearing Wall 
Prefabrication) อีกทัง้มีส่วนแบ่งในตลาดบ้านเดี่ยวมากขึน้ ท าให้คร่ึงปีหลังโรงงาน PCF1-PCF5 ใช้ก าลังการผลิตเกิน
100% เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงท าให้มีแผนในการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ PCF6 และPCF7 โดย 
พฤกษาฯ ได้ซือ้ที่ดิน 130 ไร่ที่นวนคร จงัหวดัปทมุธานี 
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ปี 2557 พฤกษาฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่ขึน้ที่นวนครจ านวน 2 โรงงานประกอบไปด้วย
โรงงาน PCF6 และ โรงงาน PCF7 ด้วยเงินลงทุน 2,300 ล้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าเร็จรูปมีก าลงัการผลิต 480 หลงัต่อเดือนเร่ิมท าการผลิตในเดือนกนัยายนและโรงงาน PCF7 เพื่อผลิตพืน้คอนกรีตเสริม
เหล็กอัดแรง (Pre Stressed Concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยท าการติดตัง้เคร่ืองจักรในเดือน
กนัยายนและเร่ิมผลิตต้นปี 2558 

 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์แห่งใหม่ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัที่สดุในโลกจากประเทศเยอรมนีใช้ระบบ

อตัโนมตัิและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขัน้ตอนการผลิต ท าให้ได้ชิน้งานที่มีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทัว่ไปอีกทัง้มีการ
น า Robot มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานและท าให้ผลิตภาพ (Productivity) สูงขึน้นอกจากนีย้ังได้น าระบบ Concrete 
Recycling มาใช้เพื่อน าน า้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการท างานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครัง้พร้อมท าการแยกหิน
ทรายน ากลบัมาใช้ท าให้ไม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แหง่แรก
ของไทยที่น าระบบนีม้าใช้ในอตุสาหกรรมผลิต Precast Concrete 

ทางพฤกษาฯ ได้ขยายไปยงัตลาดท าคอนโดมิเนียมมากขึน้จึงมีนโยบายให้ใช้ห้องน า้ส าเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการ
ก่อสร้างและปรับเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตห้องน า้ส าเร็จรูปซึ่งเร่ิมด าเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 
2557 มีก าลงัการผลิตห้องน า้ส าเร็จรูป 4,000 ยนูิตต่อปี 

 
ปี 2558 โรงงาน PCF7 เร่ิมผลิตในเดือนกมุภาพนัธ์ท าให้ก าลงัการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัต่อเดือน

หรือคิดเป็น 5.2 ล้านตารางเมตรต่อปีถือว่าเป็นโรงงานท่ีมีก าลงัการผลิตสงูที่สดุในประเทศ 
 
ปี 2559 พฤกษาฯ มีการขยายโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมทัง้แนวราบและแนวสงูท าให้ความต้องการห้องน า้

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

 
ปี 2560 มีการปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้างจากพืน้ชัน้ล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Precast พืน้ชัน้ล่าง 

(Ground Beam+ Slab 1) ซึ่งเรียกว่าระบบ Full Precast ท าให้โรงงานเพิ่ม Product ในการผลิตที่โรงงาน PCF3 และ
โรงงาน PCF7 และมีการปรับเปล่ียนระบบการก่อสร้างงานบนัได ของทาวน์เฮ้าส์ จากบนัไดโครงสร้างเหล็กมาเป็นบนัได
คอนกรีตส าเร็จรูป ท าให้มีการเพิ่ม Product บนัไดมาผลิตที่โรงงาน PCF3 ก าลงัการผลิต 900 ยนูิตต่อเดือน 

 
ปี 2561 จากการที่ปรับเปล่ียนระบบการก่อสร้างพืน้ชัน้ล่างเทในที่ (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มาก

ขึน้จาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ท าให้โรงงานท าการปรับเปล่ียนไลน์การผลิตโรงงาน PCF1 มาท าการ
ผลิต Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กบัการผลิต Bearing Wall งานผนงับ้าน รัว้หลงับ้านทาวน์เฮ้าส์ และมี
การเร่ิมปรับเปล่ียนระบบการก่อสร้างบันไดของบ้านเดี่ยว จากระบบการก่อสร้างแบบบนัไดเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีต
ส าเร็จรูป ท าให้มีการเพิ่มผลิตภณัฑ์บนัไดบ้านเดี่ยว ท าให้การผลิตที่โรงงาน PCF3 ก าลงัการผลิต 900 ยนูิตต่อเดือน    
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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 (คานคอดิน)  

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 (คานคอดิน)  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

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

ในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ดงันัน้ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ จึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียง วิธีการป้องกันและลดความ
เส่ียง โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
เนื่องจากบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อไปลงทนุในบริษัทอื่นเป็นหลกั ซึง่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ส่วนใหญ่จะมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทนุ การตดัสินใจเลือกบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุจึงมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมตุ และในปีที่ผ่านมายงัไม่ได้มีการลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท
ย่อยอื่นและบริษัทร่วม 

 
บริษัทฯ จะรับรู้ก าไรและขาดทุนจากบริษัทย่อยที่เข้าไปร่วมลงทุนคือ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต หากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่ดีก็จะสามารถสร้างก าไรให้กับ     
บริษัทฯ แต่หากในทางกลบักนั หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการด าเนินลดลงหรือขาดทุนก็จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อบริษัทฯ 

 
3.1.2 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลกั นอกจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ที่จะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนแล้วนัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ ยงัขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนอีกด้วย ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
โรงพยาบาลวิมตุ ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยทัง้ 2 เป็นหลกั ทัง้นีบ้ริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบ
การเงินรวมของแต่ละบริษัท หลงัจากหกัทนุส ารองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว 

 
บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมตุ คงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้เพราะอยู่ระหว่างการลงทนุ และ

ก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อเปิดด าเนินการ คาดว่าคงใช้เวลาอีก 1-2 ปี จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดด าเนินการได้ 
และมีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ ช่วงระหว่างนี ้รายได้และผลก าไรหลกัจะมาจากบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้างมั่งคง มีผลก าไรสม ่าเสมอและมีผลการ
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ด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องซึง่จะเป็นบริษัทย่อยหลกัที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

 
3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อยของบริษัทฯ   

3.2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
1.1) ความเสี่ยงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
จากภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมที่เติบโตลดลง จะเห็นได้จากจ านวนโครงการที่อยู่อาศยัใหม่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ ขณะเดียวกนัอตัราการจองซือ้ที่อยู่อาศยัยังคงชะลอตวั เนื่องจากปัจจยัทัง้ด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยและสถานภาพเศรฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าทัง้ชาวไทยและ
ต่างชาติ พฤกษาฯ จึงได้มีการแผนปรับกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั โดยยงัคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขายเจาะกลุ่มลกูค้าที่เป็น Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการซือ้บ้านเพื่อการ
อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผนวกกับการใช้กลยุทธ์การขายแบบครบวงจรผ่าน Sales Excellence อีกทัง้ได้มีการวิเคราะห์ 
จดัการฐานข้อมลูลกูค้าและผู้ที่สนใจซือ้บ้าน (AI Machine Learning) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย ามากยิ่ง 
ขึน้และเร่งระบายสินค้าคงเหลือ โดยจัดโปรโมชั่นผ่านแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ และสร้างช่อง
ทางการขายรูปแบบใหม่ (New Channel) โดยไม่จ ากัดรูปแบบการขายเพียงเฉพาะช่องทางเดิมๆ ที่ใช้พนักงานขายของ
พฤกษาฯ เป็นการใช้ลกูค้าแนะน ากนัเองหรือบอกต่อผ่าน Pruksa Member  

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้พฒันาคณุภาพการก่อสร้างอยา่งต่อเนื่อง โดยน านวตักรรมการควบคมุคณุภาพบ้านและ

การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing (REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างบ้าน โดยจะให้
ผู้ รับเหมาท างานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมีความถนดัและเชี่ยวชาญ ซึ่งบ้านที่ก่อสร้างด้วยช่างฝีมือที่มีความ
เชี่ยวชาญย่อมมีคุณภาพและแข็งแรงทนทาน และตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้าไป
ควบคมุคณุภาพการก่อสร้างในทกุขัน้ตอนร่วมด้วยทีม Quality Construction Service ที่จะเข้าไปตรวจสอบและจดัการกบั
ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้างก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจรับบ้าน รวมทัง้น าปัญหาที่เกิดขึน้มาวิเคราะห์หาสาเหต ุ
และปรับกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมาก ทกุองค์ประกอบดงักล่าวจงึผนึกก าลงัร่วมกนัเพื่อเป็นหวัใจส าคญัที่ท า
ให้บ้านของพฤกษาฯ มีคุณภาพและแข็งแรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ และได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บริโภคมาจนถึงทกุวนันี ้

 
1.2) ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา  
- ความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซื้อทีดิ่นไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ 
พฤกษาฯ มีการก าหนดช่องทางเพื่อให้ได้ที่ดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการมากที่สดุ ได้จาก นายหน้า และ

อีกส่วนหนึ่งจะมาจากเจ้าของที่ดินที่น ามาเสนอขายเอง โดยพฤกษาฯ ได้ด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง Google, Facebook, Websites, และ Events เพื่อที่จะเข้าถึง กระตุ้น หรือจงูใจนายหน้าทัง้ที่เป็น
พันธมิตรเก่าและนายหน้ากลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนเจ้าของที่ดินให้น าที่ดินในท าเลเป้าหมายมาเสนอให้เร็วและมากที่สุด       
ซึ่ งท างพฤกษาฯ  ได้ จัด ให้มี ระบบการรับลงทะเบี ยนที่ ดิ นที่ ทั นสมัย  หลากหลายช่ องทาง  อาทิ ช่ องทาง 
https://www.pruksa.com/land, Line, email, Call Center 1739, และ Walk in ช่วยท าให้ง่าย สะดวก รวดเร็วส าหรับผู้
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เสนอขาย และส่งเสริมให้มีการน าที่ดินเข้ามาเสนอขายจ านวนมาก นอกจากนีพ้ฤกษาฯ มีการพฒันากระบวนการจดัการ
ที่ดินอย่างเป็นระบบ ทัง้ในเชิง IT Tools, Data Platforms และ Operations เพื่อใช้รองรับฐานข้อมูลที่ดิน และเพิ่ม
ศกัยภาพในการสรรหาที่ดินได้อย่างแม่นย า ตรงท าเลเป้าหมาย และรวดเร็วเท่าทนัตามแผนธุรกิจ 

 
- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ

อนญุาตจดัสรรได ้ทีดิ่นทีอ่าจจะมีผลการทบต่อชมุชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ  
พฤกษาฯ มีการด าเนินการเพื่อป้องกนัปัญหาจากความเส่ียงดงักล่าว คือ จดัให้มีทีมงานส ารวจกายภาพของที่ดิน 

ที่มีความรู้ และประสบการณ์สูงในการออกส ารวจตรวจสอบที่ดินทุกแปลงอย่างละเอียด เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายผังเมือง การเชื่อมทาง การขออนุญาตจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้างแนวเวนคืน และผลกระทบต่อชุมชนหรือ
ที่ดินแปลงข้างเคียง เป็นต้น ที่ส าคญั คือ จะต้องด าเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพฒันาโครงการให้เรียบร้อย
ก่อนตัดสินใจซือ้ที่ดิน อาทิ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเร่ืองทางจะมีทีมงานที่ท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อขอหนังสือ
รับรองความเป็นสาธารณะและความกว้างของเขตทาง จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องก่อน เป็นต้น 

 
 นอกจากนีพ้ฤกษาฯ จดัให้มีการประเมินความเส่ียงในท่ีดินทกุแปลงทัง้ในเชิงกฎหมาย กายภาพ และธุรกิจ โดยมี

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาความเส่ียง ร่วมกับจัดจ้างบริษัทกฎหมายให้ท า Due Diligence  
และให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกท าการส ารวจ ประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวดัสอบเขต ตรวจ
ระดบัดินและอื่นๆ เพื่อให้การพิจารณาซือ้ที่ดินนัน้มีความรอบคอบรัดกมุที่สดุ 

 
- ความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซื้อที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีก าลงัซื้อ หรือมีความ

ตอ้งการนอ้ย 
ด้วยกระบวนการท่ีรัดกุมก่อนตดัสินใจซือ้ กลุ่มงานธุรกิจจะท าการเก็บข้อมลูการตลาด การวิเคราะห์ศกึษาความ

เป็นไปได้ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเป้าหมาย ราคาที่ดินแปลงเปรียบเทียบ
ราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการท ารายงานศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการและผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากการพัฒนา
โครงการแล้วไม่สามารถขายได้ตามแผนท่ีวางไว้หรือขาดทนุจากการพฒันาโครงการ 

 
นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ที่ดินจะกระท าในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ บริหาร

ระดบัสงูที่ช านาญการทัง้ด้านที่ดินและการพฒันาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อก าหนดของราชการ 
ด้านการควบคุมความเส่ียงและอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพฤกษาฯ สามารถซือ้ที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลา และจ านวน
แปลงที่เหมาะสม และสามารถน ามาพฒันาโครงการเพื่อสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจที่พฤกษาฯ ก าหนดไว้ได้ 

 
1.3) ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
จากแนวโน้มหนีสิ้นภาคครัวเรือนที่เพิ่มสงูขึน้ ประกอบกับตวัเลขหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่

อาศัยปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีการเก็งก าไรท าให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เติบโตมากเกินไปจนเกิดเป็น               
อปุสงค์เทียม หรือความต้องการซือ้ที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้อยู่อาศยั จึงเป็นเหตุให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้า
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มาแทรกแซงเพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดหนีเ้สียและฟองสบู่ในอนาคตด้วยการประกาศใช้มาตรการก ากบัควบคมุการปล่อย
สินเชื่อที่อยู่อาศยั (Loan to Value) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ลกูค้าที่จะซือ้
บ้านจากพฤกษาฯ มากขึน้ ซึง่จะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรง ส่งผลให้พฤกษาฯ ต้องปรับกลยทุธ์กระตุ้นยอดขาย 
โดยจดัโปรโมชัน่ออกมาเพิ่มขึน้ ผ่านแคมเปญต่างๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กบัลกูค้า เพื่อให้ลกูค้ามีความสนใจมา
ซือ้ที่อยู่อาศยัของพฤกษาฯ เพิ่มมากขึน้ ประกอบกับในด้านการโอนนัน้ พฤกษาฯ มีขัน้ตอนพิจารณาศกัยภาพในการขอ
วงเงินสินเชื่อของลกูค้าเบือ้งต้น (Pre - Approve) พร้อมให้ค าแนะน าธนาคารพาณิชย์ที่เหมาะสมกับศกัยภาพของลกูค้า 
อีกทัง้พฤกษาฯ มีการหารือร่วมมือกบัธนาคารพาณิชน์ที่เป็นพนัธมิตรในการให้ดอกเบีย้ในอตัราพิเศษและมอบสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ให้กบัลกูค้า เพื่อลดความเส่ียงของบริษัทฯ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าของบริษัท 

 
ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่

เก่ียวเนื่องกบัสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั (top-up) เป็นมาตรการ macroprudential โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ดแูลผู้ที่ต้องการ
ซือ้ที่อยู่อาศัยให้สามารถซือ้บ้านได้ในราคาที่เหมาะสม (2) ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
สถาบนัการเงิน และ (3) เป็นมาตรการเชิงป้องกนัเพื่อดูแลความเส่ียงเชิงระบบ โดยมีผลบงัคบัใช้กับสญัญาเงินกู้ เพื่อซือ้ที่
อยู่อาศยัตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยสรุปได้ดงันี ้

 

ประเภทท่ีอยู่อาศัย เพดาน LTV ratio 
LTV ratio 

ส าหรับค านวณสินทรัพย์เส่ียง 
Risk weight              

(RW) 

กรณีหลักประกันมีราคาซือ้ขายต ่ากว่า 10 ล้านบาท 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ีหน่ึง ≤ 100% ที่อยู่อาศยัแนวสงู          ≤ 90% 
ที่อยู่อาศยัแนวราบ        ≤ 95% 

35% 

กรณี LTV ratio เกินที่ก าหนดข้างต้น 75% 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ีสอง 
- ผ่อนช าระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว  
ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

≤ 90% ≤ 90% 

35% 
- ผ่อนช าระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว
น้อยกว่า 3 ปี 

≤ 80% ≤ 80% 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยตัง้แต่สัญญาท่ีสามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70% 

กรณีหลักประกันมีราคาซือ้ขายตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัสญัญาที่หนึ่งหรือสญัญาที่สอง ≤ 80% ≤ 80%         35% 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยัตัง้แต่สญัญาที่สามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70% 35% 

 
โดยที่อยู่อาศยัประเภทแนวราบของพฤกษาฯ ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากลกูค้าส่วน

ใหญ่เป็นผู้ ซือ้บ้านหลังแรก (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่ง) เพื่อใช้ส าหรับพักอาศัยและเป็นบ้านหลังแรกจริงๆ 
ส าหรับที่อยู่อาศยัประเภทแนวสงูคงจะได้รับผลกระทบบ้างส าหรับท่ีอยู่อาศยัที่มีราคาต ่ากว่า 10 ล้านบาท ส่วนท่ีอยู่อาศยั
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ระดบับนที่มีราคาตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากกลุ่มลกูค้ามีฐานะการเงินดี บางราย
ช าระเป็นเงินสดและการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัตัง้แต่สญัญาที่สามเป็นต้นไปมีจ านวนน้อย 

 
ปัจจยัส าคัญอีกอย่างนัน้ คือมาตราการ Standard DSR (Debt Service Ratio: อตัราส่วนภาระหนีท้ัง้หมดต่อ

รายได้ของลกูค้า) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ก าลงัจะพิจารณาบงัคบัใช้ในเร็วๆ นี ้ท่ีอาจจะเป็นปัจจยัลบเข้ามากระทบ
ต่อตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่อยู่อาศยัระดบัล่างที่ราคาต ่ากว่า 3 ล้านบาท โดยตลาดกลุ่มนี ้
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีหนีส้ะสมมาเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเป็นกลุ่มที่สถาบันการเงินมองว่ามีความ
เส่ียงและเปราะบางด้านสินเชื่อมาก ที่จะส่งผลต่อการขยายตวัของหนีค้รัวเรือนและสามารถท าให้ตลาดหดตวัได้ 

 
พฤกษาฯ ได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากมาตรการก ากับดูแลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีเข้มงวดมากขึน้ในการก ากับดูแลระบบเศรษฐกิจผ่านมาตราการทางสินเชื่อเพื่อซือ้ที่อยู่อาศยั
ดงักล่าวข้างต้น อาทิเช่น การปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ให้นานขึน้ มีการกระจายสินค้าให้ครอบคลมุทกุกลุ่มมากขึน้ มีที่
อยู่อาศัยหลายระดบัราคาให้เลือกค่อนข้างมาก ตรงตามความเหมาะสมและต้องการของลกูค้า อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ
ระเบียบการพิจารณาสินเชื่อ ตามนโยบายของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีการอ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าด้านสินเชื่อธนาคารแก่ลกูค้า เมื่อ

ลูกค้าแสดงความจ านงในการจองที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์ที่จะขอกู้ เงิน เมื่อยื่นค าขออนุมัติกู้ เงินต่อธนาคาร
พนัธมิตร เพื่อให้ความเห็นเบือ้งต้น (Pre-Approval) เป็นการลดความเส่ียงของทัง้ลกูค้าและของพฤกษาฯ  พร้อมทัง้ปรับ
แผนกลยุทธ์โครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ Right Location, Right Time และ Right Target พร้อมเดินหน้ามุ่งสร้างความ
เป็นเลิศทางการขาย (Sales Excellence) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-Commerce บนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการขายให้เข้าถึงตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล ที่เป็นกลุ่มที่นิยมการใช้ส่ือดิจิทลัมากขึน้  

 
ปัจจุบัน พฤกษาฯ ได้จัดตัง้คณะท างานเพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงจากนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการติดต่อขอสินเชื่อกบัธนาคาร และจดัหามาตรการในการสนบัสนนุลกูค้าให้ได้รับ
สินเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยมีพนัธมิตรทัง้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐให้ลกูค้าของพฤกษาฯ สามารถเลือกใช้บริการ
ได้มากกว่า 13 แห่ง 

 
1.4) ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 
วสัดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่ส าคัญ ราคาของวัสดุก่อสร้างหลักมีการปรับราคาเพิ่มขึน้จากอุปสงค์

และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งสงูขึน้ รวมทัง้ต้นทุน
ที่ดินท่ีสงูขึน้ จึงท าให้พฤกษาฯ มีต้นทนุบ้านพร้อมที่ดินสงูขึน้ตาม พฤกษาฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทนัที หรือ
ในกรณีที่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุรวมที่สงูขึน้ดงักล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายและเหตุ
ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินของพฤกษาฯ 
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พฤกษาฯ ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคาในกลุ่มวสัดุก่อสร้างหลักทัง้หมด
เพื่อให้พฤกษาฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทัง้ปี และเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวสัดุ โดยเฉพาะวสัดุหลกัที่มี
ความส าคัญ พฤกษาฯ มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร ซึ่งมีการก าหนดรูปแบบตัง้แต่การคัดเลือก การดูแล                      
การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน  นอกจากนี  ้ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการ
เปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทัง้ค านวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณา
ปรับเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน และจากนโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) แทนการสร้าง
บ้านเมื่อลกูค้าจอง ท าให้สามารถวางแผนการก่อสร้างและการสัง่ซือ้วสัดไุด้ล่วงหน้า ซึง่เป็นการป้องกนัการขาดแคลนวสัดุ
และความผนัผวนของต้นทนุการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในด้านคุณภาพจากการส่ง
มอบของคู่ค้าที่เป็นพันธมิตร พฤกษาฯ ได้มีการตรวจสอบวัสดุในการส่งมอบครัง้แรก ก่อนจะมีการจัดส่งตามแผนการ
ก่อสร้างไปให้โครงการ (First Lot Audit) โดยฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อให้สามารถมัน่ใจได้ว่าวสัดุที่มีการน ามาใช้ในการ
ก่อสร้างมีคณุภาพ เหมาะสมกบัราคา และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 
1.5) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาคอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะนีผู้้ประกอบการ

หลายรายมีโครงการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงานที่
มีฝีมือในบางสาขา แม้กระทัง่พฤกษาฯ ก็ประสบปัญหาดงักล่าวด้วยเช่นกนั หากพฤกษาฯ ไม่สามารถจดัหาผู้ รับเหมาที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านและแรงงานท่ีมฝีีมือเข้าด าเนินงานในโครงการได้ อาจท าให้งานก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถโอนบ้าน
ให้แก่ผู้ซือ้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและอาจส่งผลต่อคณุภาพงานก่อสร้างที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
พฤกษาฯ จึงได้คิดวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึง่ออกแบบให้มีกระบวนการติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง โดยมีแผ่น

คอนกรีตหล่อส าเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็นโครงสร้างหลักและพฤกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลัก
ของโครงการต่างๆ ด้วยตวัเอง โดยมีวิศวกร (Project Engineer) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ของพฤกษาฯ ท า
หน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือผู้ รับเหมาแรงงาน เพื่อเข้า
ด าเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้ง งานหลงัคา และงานสี 
เป็นต้น โดยการก่อสร้างภายใต้การควบคุมดูแลจากบุคลากรของพฤกษาฯ ในด้านคอนโดมิเนียม เร่ิมต้นเมื่อปี 2552 
พฤกษาฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสร้างตึกสงูหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพนัธมิตร
กับผู้ รับเหมารายที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูงเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการขยายก าลังการผลิตหรือก่อสร้าง เพื่อ
รองรับการขยายตวัอย่างก้าวกระโดดของพฤกษาฯ 

 
นอกจากนี ้พฤกษาฯ ได้ศกึษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบริหารจดัการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือ

การสรรหาวสัดุหรือองค์ประกอบส าเร็จรูป เช่น ห้องน า้ส าเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
รวมถึงเพิ่มคณุภาพของงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึน้  
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1.6)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
พฤกษาฯ เป็นบริษัทที่มีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนงัส าเร็จรูปรับน า้หนกั ซึ่งเป็นระบบการ

ก่อสร้างแบบล่าสดุ ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ทีมพฒันาธุรกิจ ทีมพฒันา
ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ทีมก่อสร้าง ทีมขาย ทีมการตลาด โดยพฤกษาฯ มีการออกแบบระบบให้รักษาและกระตุ้นให้
บคุลากรมีความเชี่ยวชาญในการท างาน เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ทัง้ในต าแหน่งงานปัจจบุนัและอนาคต   

 
 พฤกษาฯ ได้ตระหนกัถึงปัจจยัทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความ
เส่ียงดงักล่าวโดยการพฒันาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญให้ครบทกุส่วนงานส่งเสริมการโยกย้ายเพื่อการพฒันาข้ามสาย
อาชีพ เพื่อให้สามารท างานทดแทนกนัได้ รวมทัง้พฤกษาฯ มีการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของพนกังานที่เปิดโอกาสให้พนกังานที่มีความสามารถมีโอกาสให้ทุกคนเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกนั โดยสร้าง
เคร่ืองมือและระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมทัง้มีระบบที่จะสนับสนุนสร้างความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้
พัฒนาตนเองเพื่อเกิดการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง การวางแผนผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) การ
บริหารคนเก่ง (Talent Management) Leadership Opportunity Matching (LOM) การพัฒนาความสามารถด้านภาวะ
ผู้น า (Leadership Competency) ทัง้นี ้พฤกษาฯ มีนโยบายในการให้สวสัดิการและรางวลัที่มีความเหมาะสมกบับคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี ้ซึง่ส่งผลให้พฤกษาฯ สามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได้  
   
การพัฒนาบุคลากร 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ใช้บุคลากรหลักจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
(“พฤกษาฯ”) จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทัง้ในต าแหน่งงานปัจจุบันและอนาคตโดย
พฤกษาฯ มี Model การพฒันา 70:20:10 กล่าวคือ  

 

• 70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)  เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากประสบการณ์จาก
การท างานและการคิดแก้ปัญหาผ่านจากการท างานจริงทัง้ที่เกิดจากการท างานประจ าวนั หรืออาจมาจากการ
ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ท าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการต่างๆ และการเป็นผู้น าทีมในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น   

• 20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทกุอย่างรอบตวั เช่น การสอน
งาน (Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลีย้ง หรือจาก
บุคคลที่เก่ียวข้องในการท างาน การสงัเกตผู้อื่น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) 
การเรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากจากอินเตอร์เน็ต (E-learning หรือ Micro 
Learning) หรือในบางครัง้ก็สามารถใช้การประชมุทีม เพื่อท่ีจะได้เรียนรู้ซึง่กันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี ้
ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตวั  
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• 10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีคุ้นเคย เช่น การเรียนรู้จาก
การเข้าอบรมสัมมนาทัง้การอบรมในห้องเรียน การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การเข้าอบรมตามที่ 
พฤกษาฯ ก าหนด รวมทัง้การเข้าอบรมภายนอก 
 

การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning)  
  พฤกษาฯ มีการเตรียมความพร้อมเร่ืองผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้ที่จะขึน้ด ารงต าแหน่ง ทัง้ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างเพิ่มเติมในกรณีที่มีการขยายธุรกิจ และกรณีที่มีผู้บริหาร
ต าแหน่งที่ส าคญัๆ ที่ก าลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายขุองพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ใน
ต าแหน่งนัน้ๆ โดยจะด าเนินการติดตามความคืบหน้าของการพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาปีละ 
1 ครัง้  
 

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

ก่อสร้างที่อยู่อาศยัประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชดุ จ าหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไป และ 
ข) บจ. โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ (“วิมตุ โฮลดิง้”) ซึง่มีธุรกิจหลกัคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และ

สถานพยาบาล ด้วยการเข้าถือหุ้นใน บจ. โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล (“วิมตุ อินเตอร์ฯ”)  
 
ในการด าเนินการธุรกิจตลอดมาพฤกษาฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเชื่อมัน่ว่าสินค้าทุกประเภทของพฤกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการปฏิบตัิตามค าแนะน า หรือค าสัง่ของหน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรหน่วยงานกลางอื่นๆ จนเป็นท่ียอมรับทัง้จากลกูค้า และจากผู้ ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา 

 
ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เชื่อมัน่ว่าในการด าเนินธุรกิจของพฤกษาฯ นัน้ ได้ใช้หลกัการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ท าให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้ รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) จึงมีความมัน่ใจและไว้วางใจว่าการมีหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของพฤกษาฯ เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเพื่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั จึงไม่มีความเส่ียงทางกฎหมาย
จากการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด  

 
1.8) ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ อันส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง 
เนื่องจากธุรกิจหลักของพฤกษาฯ เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศยัประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม

จัดจ าหน่าย ซึ่งส่ิงส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการด าเนินธุรกิจ  คือความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึน้ในการ
ปฎิบตัิงาน ในการเกิดอบุตัิเหตแุต่ละครัง้ส่งผลกระทบต่อความสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ อย่างไรก็
ตามพฤกษาฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในการดูแลเร่ืองความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานเป็นอย่าง
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มาก โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรม
พนกังานในทกุส่วนงานของพฤกษาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนกังานผู้ปฏิบตัิงานท่ีโครงการก่อสร้างและผู้ รับเหมา
โครงการที่ต้องมีการอบรมหลกัสูตรเฉพาะในการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั โดยต้องมีการขออนุญาตท างานที่มี
ความเส่ียงสูง (Work Permit) เช่น การท างานในที่สูง (High Work) การท างานความร้อน หรืองานที่เก่ียวกับไฟฟ้า (Hot 
Work) การท างานที่อับอากาศ (Confined Space) การท างานขุดเจาะ (Excavation Work) และงานพิเศษอื่นๆ ที่ต้องมี
การประเมินก่อนท่ีจะอนญุาตให้ปฏิบตัิงาน (Special Work)   

 
พฤกษาฯ ได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพในแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อสุ่มตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้

เกิดความปลอดภยั การจดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ าเป็น รวมถึงการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั  (Safety 
Management) ให้ครอบคลุมการก่อสร้างในแนวราบของพฤกษาฯ และได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการด้าน               
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001: 2007) ในโครงการแนวสูง จึงมั่นใจได้ว่าพฤกษาฯ มีการดูแลในเร่ือง
ความปลอดภยัอย่างเป็นมาตรฐานสากล 

ส าหรับด้านการรับมือกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ พฤกษาฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความ
เส่ียงอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ Enterprise Risk Management Framework ซึ่งใน
แต่ละปีจะมีการวิเคราะห์ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และก าหนดมาตรการในการควบคุมความ
เส่ียงอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System: BCMs) เพื่อรับมือกับความเส่ียงด้านการหยุดชะงักของกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยมีการ
วิเคราะห์และจ าลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับโครงการก่อสร้าง และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการ
จดัการเหตฉุกุเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) ร่วมกบัแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan 
: BCP) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้างตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์
ฉกุเฉิน และวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากองค์ประกอบทัง้หมดนีจ้ึงมัน่ใจได้ว่า พฤกษาฯ มีความตระหนกัและให้
ความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกส่วนงาน และ
เตรียมพร้อมส าหรับรับมือกบัเหตฉุกุเฉินและภาวะวิกฤตต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่างทนัท่วงที  

 
1.9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั องค์กรต่างๆ ล้วนเผชิญกับความเปล่ียนแปลงในหลากหลาย

บริบท อนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์กร โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้อย่าง
ทันท่วงที และสามารถลดความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้บริโภค  
ส่งผลให้ช่องทางดิจิทัลมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซือ้ที่อยู่อาศัยมากขึน้ พฤกษาฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ความเส่ียงที่อาจเกิดจากประเด็นดงักล่าว เช่น ความล้าสมยัของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ทางธุรกิจ (Globalization) การใช้ Software ที่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานของ Software มีความซบัซ้อนเกินไป ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้
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งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (IT Literacy) ความไม่มีเสถียรภาพของเครือข่ายและระบบ Server ซึง่มีผลต่อการน าข้อมลูใน
ระบบมาใช้งาน และการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมในการสนบัสนุน หรือพัฒนาระบบฐานข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Infrastructure) ความปลอดภัยของข้อมลูและระบบจดัการข้อมลู รวมถึงการรับมือจากการถูกโจมตีทาง Cyber หรือ 
Social media ที่จะส่งผลให้ระบบการด าเนินการหลักของธุรกิจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก (Cyber Threat) 
ประกอบกับระบบข้อมลู และการท างานของพฤกษาฯ มีหลายระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั แต่ข้อมลูเหล่านัน้ยงัไม่มีการ
รวบรวมจดัท าเป็นระบบฐานข้อมลูที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอตัโนมตัิ  (Big Data) การน าข้อมลูในระบบมาวิเคราะห์
ยงัคงต้องใช้บคุลากรในการด าเนินการท่ีค่อนข้างมาก   

 
ทัง้นี ้เพื่อให้มมุมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมากขึน้  รวมถึง

ความสามารถในการป้องกันความเส่ียงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ในประเด็นดงักล่าว พฤกษาฯ จึงได้มีการจดัท า
โครงการ Streamline Process and Digitization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการ (Requirement) ในการ
ด าเนินกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ค านึงถึงการท างานร่วมกนั
ของทุกระบบที่ใช้ในพฤกษาฯ ให้มี System Integration ที่เหมาะสม น ามาซึ่งกระบวนการท างานและฐานข้อมูลที่เชื่อม
ประสาน (Synchronization) อย่างเพียงพอให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ โดยสามารถแบ่งความส าคญัของกระบวนการออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย 

• ส่วนแรก Opportunity Exploration คือ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อช่วยในการขับเคล่ือน
ธุรกิจให้ตรงตามวตัถุประสงค์ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และโอกาสในการน าเทคโนโลยีดงักล่าว
มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกบับริบทองค์กร 

• ส่วนท่ีสอง Operation Excellence คือ การท างานของส่วนงาน Operation ซึง่จะต้องพฒันาให้มีความ
ยัง่ยืนมากขึน้ ทัง้ในส่วนของ Front Office และ Back Office รวมถึงการจดัท า Data Security Management ภายใต้การ
มุ่งเน้นกระบวนการบริหารจดัการองค์รวมในรูปแบบ IT Base เพื่อให้ข้อมลูมีความปลอดภยั สามารถรักษาความลบัของ
ระบบงานและข้อมลู (Security) 

พร้อมกันนี ้พฤกษาฯ ได้มีการติดตามประเด็นความเส่ียงดังกล่าว ผ่านดัชนีช้ีว้ดั (Key Risk Indicators: KRIs) 
และแผนการจัดการความเส่ียง เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ตามรอบการรายงานผล (2 เดือนต่อครัง้) รวมถึงสรุปประเด็นสถานะความเส่ียงที่ส าคญั เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นประจ าทกุไตรมาส และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตกุารณ์ความเส่ียงที่ท าให้ระบบงาน
เสียหาย หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อนัจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกัลง พฤกษาฯ ได้จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนการ
กู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เร่ิมตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมัน่ในระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญั นอกจากนี ้พฤกษาฯ มีการติดตามสถานการณ์หรือ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ใหม่ (Emerging risks) อย่างสม ่าเสมอ เช่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act) พฤกษาฯ ได้ท าการศึกษาข้อกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้เบือ้งต้นแก่ผู้บริหารและ
พนกังานทุกคน และแต่งตัง้คณะท างานเพื่อดูแลให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายที่จะประกาศใช้ในปี 2563 ซึ่งการ
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ด าเนินงานทัง้หมดนีจ้ะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขนั และความสามารถในการพฒันาระบบ
อย่างต่อเนื่องของพฤกษาฯ ต่อไป 

 
1.10) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พฤกษา มีการประยุกต์ใช้การบริหารจดัการความเส่ียงระดับองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง และโอกาสที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของ
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ รวมไปถึงกระแสสงัคมที่มุ่งเน้นไปสู่การรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม
ความเส่ียง รวมถึงมาตรการในการควบคุม และรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของโครงการเป็นประจ าตามรอบที่
ก าหนด โดยจะเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พฤกษาฯ ได้มีการน านวตักรรมที่น าสมยัและสอดคล้องกบัวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัของผู้บริโภค  (Lifestyle) 
มาปรับใช้ในการก่อสร้าง ดงัต่อไปนี ้

• ระบบ Pruksa Fresh Air System คือ ระบบนวตักรรมการถ่ายเทอากาศ ภายในตวับ้านและโถงหลงัคา 
ท าให้สามารถเร่งกลไกการระบายอากาศ และความร้อนออกจากตวับ้านได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยในเร่ืองของการลด
อณุหภมูิภายในตวับ้านและประหยดัการใช้พลงังาน นอกจากนี ้ ยงัมีส่วนช่วยให้บ้านสามารถถ่ายเทอากาศในระดบัท่ีจะ
ช่วยลดการสะสมของอากาศเสียและอากาศที่อบัชืน้ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้  โดยการน าหลกัการใช้ลมเย็นมาไล่ลมร้อน
ออกไป เพื่อให้ “บ้านหายใจ” ได้  

• การออกแบบโครงการแนวสูง โดยใช้หลักการ “Green Building” หรืออาคารเขียว พฤกษาฯ ได้
ค านึงถึงความส าคัญในการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงได้มีการออกแบบโครงการแนวสูงโดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมต้นตัง้แต่การเลือกท าเลที่ตัง้การก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้อาคาร
เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลงังาน และการใช้น า้ รวมถึงการส่งเสริมให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึน้ 

• การใช้ “GREEN Solar Cell System” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ติดตัง้ส่วนของการใช้พืน้ท่ีส่วนกลางในโครงการ เพื่อลดการใช้พลงังานในบางช่วงเวลา เช่น การใช้ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างในพืน้ท่ีส่วนกลาง และการ Operate ระบบบ าบดัน า้เสียรวมภายในโครงการ 

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

อินเตอร์ฯ”) ต้องเผชิญกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิมุต อินเตอร์ฯ โดยปัจจัยเส่ียง
ต่อไปนีเ้ป็นเพียงประเด็นส าคญับางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อวิมุต อินเตอร์ฯ และก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้ปัจจัยเส่ียงที่ระบุไว้ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่
สามารถระบุได้ แต่ในอนาคตอาจมีปัจจัยเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของวิมุต อินเตอร์ฯ ที่มีการ
เปล่ียนแปลง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของวิมตุ อินเตอร์ฯ ในอนาคตได้ 
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ความเสี่ยงจากการก่อสร้างของโครงการที่อาจคาดเคลื่อนจากแผนการที่ก าหนดไว้ 
วิมตุ อินเตอร์ฯ ได้ก าหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การเติบโตในการลงทนุก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึง่มีมลูค่า

การลงทุนทัง้หมด 4.9 พันล้านบาท โดยเร่ิมก่อสร้างแล้ว และมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ทัง้นี ้อาจมีความเส่ียงที่
ก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าไปกว่าแผนการท่ีวางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของวิมตุ อินเตอร์ฯ ได้   

 
จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ วิมตุ อินเตอร์ฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและควบคมุการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อประมาณการระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การด าเนินการก่อสร้างรวมถึงการพิจารณาจดัท ากรมธรรม์ประกนัภยัในระยะที่เร่ิมมีการก่อสร้างอาคาร เพื่อรองรับความ
เส่ียงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับโครงการก่อสร้างดังกล่าว และพิจารณาการก าหนดเงื่อนไขในสญัญาว่าจ้าง
ผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) โดยก าหนดค่าปรับจากการท างานล่าช้า เพื่อให้สามารถเรียกเก็บจากผู้ รับเหมาหลกัได้ 
กรณีที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสญัญาที่ก าหนด   

 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

 ปัจจบุนัการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ จากการท่ีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีข้อได้เปรียบเร่ืองต้นทุนการรักษา รวมถึงช่องทางการบริการที่
หลากหลาย นอกจากการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัเดียวกนัแล้ว ยงัต้องแข่งขนักบัการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา ซึง่อาจส่งผลต่อการดงึฐานลกูค้าของวิมตุ อินเตอร์ฯ  
 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วิมตุ อินเตอร์ฯ จึงได้มี
การวางกลยทุธ์และแผนพฒันาธุรกิจ เพื่อเป็นโรงพยาบาลชัน้น า โดยการลงทนุในอุปกรณ์การแพทย์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั การศกึษาข้อมลูจากลุ่มผู้ เชี่ยวชาญในการน าเทคโลยีมาใช้ยกระดบัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้
ครอบคลุมทัง้ด้าน Clinical และ Healthcare Facility Services เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ และขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาน าระบบการรับรองคณุภาพระดบัสากลจากสถาบนั Joint Commission 
International Accreditation (JCI) มาปรับใช้ตัง้แต่การวางรากฐานในการก่อสร้าง เพื่อตอกย า้ความมุ่งมั่นในการเป็น
โรงพยาบาลที่ให้มาตรฐานการรักษาระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลยงัมีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดี ประชากรในพืน้ที่ยังมีความต้องการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ
บริการที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวก และรวดเร็ว วิมุต อินเตอร์ฯ อาจมีการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 

 การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจ านวนจ ากัด นอกจากนีใ้นปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว



                                                                 
  

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

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจยัความเสี่ยง   หน้า 50 

จะต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีความเส่ียงที่จะขาดแคลน
บคุลากรวิชาชีพเหล่านีจ้ากความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนในอนาคต 
 วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีการพิจารณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาลในการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แก่นิสิตนกัศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาความรู้ที่ต่อเนื่อง และน าความรู้ที่
ได้มาใช้กับการท างานร่วมกับองค์กรในอนาคตภายหลังจบการศึกษา นอกจากนีย้ังได้มีการพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะสามารถลดผลกระทบด้านลบในปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง  

 
3.3 ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ  

3.3.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์  (โปรด

พิจารณารายละเอียดในหวัข้อ “9.2 ผู้ ถือหุ้น”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,651,473,663
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.46 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัคงสามารถที่จะควบคุม
การลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่ส าคญัต่างๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับได้ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น

จ านวน 1,314,009,986 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.04 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และยงัคงด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

 
3.3.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นและอ านาจควบคุมจากการใช้สทิธิ์ตาม

ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ, พฤกษาฯ และ/หรือบริษัทย่อยของพฤกษาฯ ได้แก่ PSH-WG ทัง้นี ้หากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ถูกใช้สิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) และผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) โดยหากใบส าคญัแสดงสิทธิ PSH-WG ถกูจดัสรรทัง้หมดและมีการใช้สิทธิเต็มจ านวน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
        
 4.1.ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีทรัพย์สินถาวร มีมลูค่าสทุธิทาง
บญัชี จ านวน 5,238 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีทรัพย์สินถาวร มีมลูค่าสทุธิทางบญัชี จ านวน 4,739 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 
รายการทรัพย์สินถาวร 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

1. ที่ดินและอาคาร 2,922 2,977 
2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,233 1,073 
3. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน 153 145 

4.  ยานพาหนะ 5 3 
5. งานระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างการติดตัง้ 426 1,040 
รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 4,739 5,238 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัโดยมีการน าสินทรัพย์และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

          หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม 

รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของโรงงานแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 1,196 1,139 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา (ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง) 2,181 2,003 
รวม  3,377 3,142 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งน าสินทรัพย์ไปค า้ประกัน ซึ่งค า้ประกันโดยบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้

(ก)  วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจ านวน 1,700 ล้านบาทส าหรับกลุ่มบริษัทฯ 

(ข)  วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 50 ล้านบาทส าหรับกลุ่มบริษัทฯ 

(ค)  วงเงินหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารจ านวน 3,010 ล้านบาทและ 4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 65 ล้าน
อินเดียรูปีส าหรับกลุ่มบริษัทฯ 

(ง)   วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 7,701 ล้านบาทส าหรับกลุ่มบริษัทฯ 

(จ)   วงเงินสินเชื่ออื่น 654 ล้านบาทส าหรับกลุ่มบริษัทฯ 
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4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ
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1 บ้านพนาลี 38/2 (ไทรน้อย) เป็นเจ้าของ 8-0-25.10 N/A  -  - 48.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

2 บ้านพฤกษา 95/3 เป็นเจ้าของ 1-0-83.40 N/A  -  - 33.69 หนงัสือค า้ประกนั มี 

3 บ้านพฤกษา 95A เป็นเจ้าของ 0-1-36.30 N/A  -  - 5.70 ไม่มี 

4 บ้านพฤกษา 95B เป็นเจ้าของ 0-1-11.40 N/A  -  - 6.46 ไม่มี 

5 บ้านพฤกษา 96/2 (รังสิต-คลองหลวง2) เป็นเจ้าของ 2-2-22.80 N/A 110.53 79.67 49.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

6 บ้านพฤกษา 102 ศาลายา-บรมราชชนนี เป็นเจ้าของ 13-0-22.00 222.68 270.26 194.01 137.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

7 บ้านพฤกษา 106/2 (บางป-ูต าหรุ) โครงการ 2 เป็นเจ้าของ 4-1-72.70 N/A 207.65 175.49 83.21 หนงัสือค า้ประกนั มี 

8 บ้านพฤกษา 112 กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่ เป็นเจ้าของ 7-0-90.10 165.05 283.36 144.56 124.89 หนงัสือค า้ประกนั มี 

9 บ้านพฤกษา 115 (รังสิต-คลองสาม) เป็นเจ้าของ 6-1-52.40 N/A 190.08 118.27 87.61 หนงัสือค า้ประกนั มี 

10 บ้านพฤกษา 118 เลียบวารี เป็นเจ้าของ 4-2-55.50 N/A 259.22 113.58 88.10 หนงัสือค า้ประกนั มี 

11 บ้านพฤกษา 121 สหพฒัน์-แหลมฉบงั เป็นเจ้าของ 10-2-58.00 N/A 207.88 140.31 141.11 หนงัสือค า้ประกนั มี 

12 บ้านพฤกษา 122 อมตะ-บายพาส เป็นเจ้าของ 10-3-58.10 N/A 197.98 142.59 132.91 หนงัสือค า้ประกนั มี 

13 บ้านพฤกษา 120 กนัตนา-กาญจนาฯ เป็นเจ้าของ 13-2-46.60 N/A 258.35 185.97 170.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

14 บ้านพฤกษา 119 (รังสิต-คลองสาม) เป็นเจ้าของ 7-1-97.90 N/A 222.16 131.35 77.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

15 บ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) เป็นเจ้าของ 1-1-68.40 N/A 150.97 66.34 29.80 หนงัสือค า้ประกนั มี 

16 บ้านพฤกษา 114/2 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) เป็นเจ้าของ 2-0-17.30 N/A 165.56 102.06 24.29 หนงัสือค า้ประกนั มี 

17 บ้านพฤกษา 124 (รังสิต-คลองสี่) เป็นเจ้าของ 10-2-14.40 N/A 150.89 136.17 91.11 หนงัสือค า้ประกนั มี 

18 บ้านพนาลี 114/1 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) เป็นเจ้าของ 7-3-79.20 N/A 141.16 143.55 86.08 หนงัสือค า้ประกนั มี 

19 บ้านพฤกษา 127 เศรษฐกิจ-พระราม2 เป็นเจ้าของ 2-0-56.50 N/A 125.95 109.41 34.14 หนงัสือค า้ประกนั มี 

20 บ้านพฤกษา 126 (เทพารักษ์-กิ่งแก้ว) เป็นเจ้าของ 13-3-58.40 N/A 207.48 202.90 158.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

21 บ้านพฤกษา 125 ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ3 เป็นเจ้าของ 7-3-91.90 N/A 118.00 126.02 108.74 หนงัสือค า้ประกนั มี 

22 บ้านพฤกษา 128 สขุสวสัดิ-์ประชาอทุิศ เป็นเจ้าของ 6-2-43.60 N/A 114.53 132.64 110.14 หนงัสือค า้ประกนั มี 

23 บ้านพฤกษา 129 อีสเทิร์น-ปลวกแดง เป็นเจ้าของ 16-1-23.70 N/A 128.60 152.58 182.19 หนงัสือค า้ประกนั มี 

24 บ้านพฤกษา 133 พระราม2-เอกชัย เป็นเจ้าของ 10-0-84.90 N/A 94.70 199.81 172.75 หนงัสือค า้ประกนั มี 

25 บ้านพฤกษา 132 (ล าลกูกา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 20-2-40.30 N/A 0.92 205.47 226.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

26 บ้านพฤกษา 135 พระราม2 (พนัท้ายนรสิงห์) เป็นเจ้าของ 3-2-68.50 N/A 0.39 118.01 78.83 หนงัสือค า้ประกนั มี 

27 บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์-345 เป็นเจ้าของ 23-1-56.40 N/A  -  - 324.73 หนงัสือค า้ประกนั มี 

28 บ้านพฤกษา 150 ประชาอทุิศ เป็นเจ้าของ 25-3-90.00 N/A  -  - 346.91 หนงัสือค า้ประกนั มี 

29 บ้านพฤกษา 87/3 (ศรีนครินทร์-บางนา) เป็นเจ้าของ 0-3-13.80 N/A  -  - 24.91 หนงัสือค า้ประกนั มี 

30 บ้านพฤกษา 134 (รังสิต-คลอง7) เป็นเจ้าของ 14-3-57.40 N/A 57.01 100.44 130.07 หนงัสือค า้ประกนั มี 

31 บ้านพฤกษา 131 (รังสิต-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 21-1-15.00 N/A 144.52 273.94 286.61 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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32 บ้านพฤกษา 136 (แพรกษา-สขุุมวิท) เป็นเจ้าของ 3-2-69.50 N/A 0.01 136.28 59.48 หนงัสือค า้ประกนั มี 

33 บ้านพฤกษา 143 (สขุุมวิท-บางป)ู เป็นเจ้าของ 21-1-32.80 N/A  -  - 351.56 หนงัสือค า้ประกนั มี 

34 บ้านพฤกษา 130 หนองจอก-สวุินทวงศ์ เป็นเจ้าของ 7-2-13.10 N/A 73.14 87.17 101.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 

35 บ้านพฤกษา 137 บ้านโพธ์ิ-มอเตอร์เวย์ เป็นเจ้าของ 5-2-63.80 N/A 80.48 145.37 106.79 หนงัสือค า้ประกนั มี 

36 บ้านพฤกษา 139 หนองมน-ชลบรีุ เป็นเจ้าของ 24-2-68.00 N/A  -  - 440.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

37 บ้านพฤกษา 153 (ถ.มะลิวลัย์-สนามบินขอนแก่น) เป็นเจ้าของ 29-0-72.50 N/A  -  - 326.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

38 พฤกษา วิลล์8/1 (ดอนเมือง) เป็นเจ้าของ 13-2-36.30 N/A 162.90 167.04 204.72 หนงัสือค า้ประกนั มี 

39 พฤกษา วิลล์ 68 เป็นเจ้าของ 1-3-87.60 N/A 275.82 177.73 76.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 

40 พฤกษา วิลล์ 71/2 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 10-1-59.20 187.80 139.46 146.54 169.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

41 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบงั) เป็นเจ้าของ 1-0-49.70 N/A 87.14 42.45 36.49 หนงัสือค า้ประกนั มี 

42 พฤกษา วิลล์ 76  เป็นเจ้าของ 8-3-74.40 N/A 395.30 377.27 325.10 หนงัสือค า้ประกนั มี 

43 พฤกษา วิลล์ 75 (เชียงใหม่) เป็นเจ้าของ 3-0-59.00 N/A 163.92 130.31 104.47 หนงัสือค า้ประกนั มี 

44 พฤกษา วิลล์ 81 เป็นเจ้าของ 1-0-78.50 N/A 148.47 80.66 49.46 หนงัสือค า้ประกนั มี 

45 พฤกษา วิลล์ 82/2 (กะทู้-สามกอง) เป็นเจ้าของ 3-0-37.10 N/A 166.50 159.48 106.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

46 พฤกษา วิลล์ 88 เป็นเจ้าของ 9-0-12.30 294.84 263.54 206.04 183.61 หนงัสือค า้ประกนั มี 

47 พฤกษา วิลล์ 86/1 (ศรีราชา-บ่อวิน) เป็นเจ้าของ 11-1-75.80 187.04 167.64 168.76 133.93 หนงัสือค า้ประกนั มี 

48 พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนชุ-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 3-2-60.80 N/A 239.68 141.54 86.83 หนงัสือค า้ประกนั มี 

49 พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 3-3-79.10 174.86 221.56 164.52 128.08 หนงัสือค า้ประกนั มี 

50 พฤกษา วิลล์ 94 ภเูก็ต เป็นเจ้าของ 1-0-64.00 N/A 165.39 94.12 40.89 หนงัสือค า้ประกนั มี 

51 พฤกษา วิลล์ 85 เป็นเจ้าของ 13-1-95.70 N/A 513.58 419.19 327.17 หนงัสือค า้ประกนั มี 

52 พฤกษา วิลล์ 87/2 (เทพารักษ์) เป็นเจ้าของ 0-1-92.40 N/A  -  - 18.15 ไม่มี 

53 พฤกษา วิลล์ 91/3 (ศาลายา ซอย 5/8) เป็นเจ้าของ 3-3-92.00 N/A 31.31 77.78 80.95 หนงัสือค า้ประกนั มี 

54 พฤกษา วิลล์ 97 (วงแหวน-อ่อนนชุ) เป็นเจ้าของ 8-2-78.70 245.19 371.03 216.42 168.38 หนงัสือค า้ประกนั มี 

55 พฤกษา วิลล์ 100 (พหลโยธิน-คลองหลวง) เป็นเจ้าของ 6-3-88.10 N/A 142.00 134.39 127.58 หนงัสือค า้ประกนั มี 

56 พฤกษา วิลล์ 99 เป็นเจ้าของ 11-3-97.50 N/A 250.68 249.61 225.55 หนงัสือค า้ประกนั มี 

57 พฤกษา วิลล์ 91/1 เป็นเจ้าของ 3-1-35.80 N/A 127.54 85.16 50.46 หนงัสือค า้ประกนั มี 

58 พฤกษา วิลล์ 98 (พระราม5-บางกรวย 23) เป็นเจ้าของ 5-0-24.40 N/A 193.83 210.52 171.89 หนงัสือค า้ประกนั มี 

59 พฤกษา วิลล์ 102 (บางนา-เอแบค) เป็นเจ้าของ 3-2-15.70 N/A 125.79 115.85 70.69 หนงัสือค า้ประกนั มี 

60 พฤกษา วิลล์ 101 (ถลาง-เทพกษัตรีย์) เป็นเจ้าของ 8-0-27.10 N/A 94.95 160.97 127.28 หนงัสือค า้ประกนั มี 

61 พฤกษา วิลล์ 103 เป็นเจ้าของ 13-3-92.60 N/A 320.60 312.47 247.92 หนงัสือค า้ประกนั มี 

62 พฤกษา วิลล์ 104 เป็นเจ้าของ 15-0-6.50 N/A 258.42 268.27 253.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 

63 พฤกษา วิลล์ 106 (รังสิตคลองสอง) เป็นเจ้าของ 17-2-89.20 N/A 338.47 280.07 296.90 หนงัสือค า้ประกนั มี 

64 พฤกษา วิลล์ 105/1 (รามอินทรา-พระยาสเุรนท์) เป็นเจ้าของ 5-1-14.80 N/A 141.83 162.65 120.86 หนงัสือค า้ประกนั มี 

65 พฤกษา วิลล์ 109 (รามค าแหง วงแหวน) เป็นเจ้าของ 16-1-34.80 N/A 411.70 522.77 438.63 หนงัสือค า้ประกนั มี 

66 พฤกษา วิลล์ 108 เป็นเจ้าของ 12-1-9.90 N/A 177.09 231.45 222.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 

67 พฤกษา วิลล์ 111 (รังสิต) เป็นเจ้าของ 20-3-12.80 N/A 163.07 258.50 272.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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68 พฤกษา วิลล์ 112 (กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 24-1-11.40 N/A  -  - 775.33 หนงัสือค า้ประกนั มี 

69 พฤกษา วิลล์ 110 (ลาดกระบงั) เป็นเจ้าของ 13-2-53.30 N/A 103.86 232.35 321.52 หนงัสือค า้ประกนั มี 

70 พฤกษา วิลล์ 113 (ติวานนท์-รังสิต) เป็นเจ้าของ 7-3-50.70 N/A 85.07 186.18 207.02 หนงัสือค า้ประกนั มี 

71 พฤกษา วิลล์ 114 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) เป็นเจ้าของ 3-0-63.20 N/A 160.24 195.77 109.63 หนงัสือค า้ประกนั มี 

72 พฤกษา วิลล์ 116 (เจ้าฟ้า-เทพอนสุรณ์) เป็นเจ้าของ 10-3-73.30 N/A  -  - 260.87 หนงัสือค า้ประกนั มี 

73 พฤกษา วิลล์ 119/1 (พหลโยธิน-รามอินทรา) เป็นเจ้าของ 8-1-41.80 N/A  -  - 289.33 หนงัสือค า้ประกนั มี 

74 พฤกษา วิลล์ 119/2 (พหลโยธิน-รามอินทรา) เป็นเจ้าของ 4-0-49.00 N/A  -  - 155.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

75 พฤกษา วิลล์ 115 (ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) เป็นเจ้าของ 13-0-11.70 N/A 0.82 331.25 339.51 หนงัสือค า้ประกนั มี 

76 พฤกษา วิลล์ 117 (ทรัพย์พัฒนา) เป็นเจ้าของ 22-0-20.50 N/A  -  - 365.30 หนงัสือค า้ประกนั มี 

77 THE CONNECT 32 (อพัทรี ลาดพร้าว126 ) เป็นเจ้าของ 3-0-23.50 N/A 225.60 167.04 134.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

78 THE CONNECT 39 (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 1-1-52.30 N/A 102.57 36.52 31.46 หนงัสือค า้ประกนั มี 

79 THE CONNECT 40 (ติวานนท์-แจ้งวฒันะ ) เป็นเจ้าของ 14-3-36.50 N/A  -  - 287.22 หนงัสือค า้ประกนั มี 

80 THE CONNECT 45 (กรุงเทพ-ปทมุธานี) เป็นเจ้าของ 8-2-55.40 134.81 165.60 153.11 120.73 ไม่มี 

81 THE CONNECT 44 (กาญจนาฯ-กนัตนา) เป็นเจ้าของ 6-0-93.30 N/A 199.72 150.17 71.22 หนงัสือค า้ประกนั มี 

82 THE CONNECT 47 (สวุรรณภมูิ4) เป็นเจ้าของ 14-0-24.00 N/A 337.21 282.82 252.93 หนงัสือค า้ประกนั มี 

83 THE CONNECT 48 (พระราม5-นครอินทร์) เป็นเจ้าของ 1-0-87.00 N/A 169.36 113.39 38.26 หนงัสือค า้ประกนั มี 

84 THE CONNECT 49 (แอท-รังสิต) เป็นเจ้าของ 14-3-77.20 N/A 193.35 192.65 179.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

85 THE CONNECT 50 (กรุงเทพฯ-ปทมุธานี) เป็นเจ้าของ 18-2-88.50 N/A 161.24 265.28 273.96 หนงัสือค า้ประกนั มี 

86 THE CONNECT 51 (เทพารักษ์-เมืองใหม่) เป็นเจ้าของ 2-3-25.00 N/A 149.71 102.07 42.82 หนงัสือค า้ประกนั มี 

87 THE CONNECT 52 (บางนา-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 3-2-46.30 N/A 243.53 221.69 84.84 หนงัสือค า้ประกนั มี 

88 THE CONNECT 53 (วงแหวน-พระราม 9) เป็นเจ้าของ 10-1-53.30 N/A 272.04 360.09 366.75 หนงัสือค า้ประกนั มี 

89 THE CONNECT 54 (รามอินทรา-มีนบรีุ) เป็นเจ้าของ 5-3-36.20 N/A 158.39 179.53 170.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 

90 PATIO พระราม 2  เป็นเจ้าของ 5-0-57.60 N/A 299.22 186.09 161.62 หนงัสือค า้ประกนั มี 

91 พฤกษา วิลเลจ 43/1 เป็นเจ้าของ 1-0-62.50 N/A 66.07 50.54 26.86 หนงัสือค า้ประกนั มี 

92 พฤกษา วิลเลจ 55 (เดอะแพลนท์ รามค าแหง-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 17-2-88.80 N/A  -  - 440.14 หนงัสือค า้ประกนั มี 

93 เดอะแกลเลอร์ร่ี&เนเชอร่าเทรนด์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 12-1-2.70 N/A 281.91 240.60 185.00 หนงัสือค า้ประกนั มี 

94 เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอทุิศ 90 เป็นเจ้าของ 26-3-63.70 N/A 338.69 309.71 307.35 หนงัสือค า้ประกนั มี 

95 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ป่ินเกล้าพทุธมณฑล เป็นเจ้าของ 22-0-95.40 309.47 313.99 280.49 260.98 หนงัสือค า้ประกนั มี 

96 
เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์  
วงแหวน-ล าลกูกา คลอง5 

เป็นเจ้าของ 13-2-27.50 276.10 239.66 206.81 154.69 หนงัสือค า้ประกนั มี 

97 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง2) เป็นเจ้าของ 13-3-79.80 251.05 215.01 172.61 176.60 หนงัสือค า้ประกนั มี 

98 พาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เป็นเจ้าของ 7-3-35.10 426.13 396.17 369.48 354.54 หนงัสือค า้ประกนั มี 

99 วิลเลต ไลท์ (รัตนาธิเบศร์) เป็นเจ้าของ 9-0-10.50 N/A 280.62 237.25 251.47 หนงัสือค า้ประกนั มี 

100 พาทิโอ รามอินทรา โครงการ1/1 เป็นเจ้าของ 4-1-81.50 N/A 305.35 280.07 272.18 หนงัสือค า้ประกนั มี 

101 พาทิโอ บางนา-วงแหวน เป็นเจ้าของ 16-1-50.30 N/A 482.17 462.51 509.74 หนงัสือค า้ประกนั มี 

102 พาทิโอ พหลโยธิน เป็นเจ้าของ 5-3-33.50 N/A 267.04 265.32 253.16 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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103 พาทิโอ รามค าแหง เป็นเจ้าของ 3-2-80.10 N/A 93.62 134.77 149.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

104 พาทิโอ พระราม 5 สิรินธร เป็นเจ้าของ 2-2-15.50 N/A 43.23 93.90 83.79 หนงัสือค า้ประกนั มี 

105 พาทิโอ พฒันาการ 32 เป็นเจ้าของ 0-1-58.20 N/A 109.11 150.06 28.62 หนงัสือค า้ประกนั มี 

106 พาทิโอ ลาดกระบงั อ่อนนชุ/1 เป็นเจ้าของ 11-0-58.00 N/A 0.43 326.12 321.21 หนงัสือค า้ประกนั มี 

107 บ้านพฤกษา 144 (รังสิต-บางพนู โครงการ3) เป็นเจ้าของ 12-3-26.30 N/A  - 167.28 146.10 หนงัสือค า้ประกนั มี 

108 บ้านพฤกษา 152 หินกอง-สระบรีุ 1 เป็นเจ้าของ 21-2-2.50 N/A  -  - 152.31 หนงัสือค า้ประกนั มี 

109 บ้านพฤกษา 155  (รังสิต-ธัญบรีุ โครงการ 2) เป็นเจ้าของ 16-3-15.70 N/A  -  - 139.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

110 พฤกษา วิลล์ 107/4  (ประชาอทุิศ) เป็นเจ้าของ 1-0-84.60 N/A  - 45.42 29.82 หนงัสือค า้ประกนั มี 

111 พฤกษา วิลล์ 107/5  (ประชาอทุิศ) เป็นเจ้าของ 17-3-74.00 N/A  -  - 297.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

112 พฤกษา วิลล์ 107/1 (ประชาอทุิศ) เป็นเจ้าของ 1-2-74.00 N/A  - 56.58 42.91 หนงัสือค า้ประกนั มี 

113 บ้านพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจ้าของ 9-0-3.10 N/A 119.21 102.85 97.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

114 เดอะแพลนท์ (หนองมน-ชลบรีุ) เป็นเจ้าของ 20-3-87.10 N/A  -  - 301.31 หนงัสือค า้ประกนั มี 

115 บ้านภสัสร 39 (พระราม 5 สิรินธร) เป็นเจ้าของ 6-0-75.60 169.06 282.79 175.11 104.26 หนงัสือค า้ประกนั มี 

116 The Palm กะทู้-ป่าตอง เป็นเจ้าของ 17-3-61.20 N/A 382.21 337.06 347.23 หนงัสือค า้ประกนั มี 

117 The Plant เชียงใหม่ มหิดล-เจริญเมือง เป็นเจ้าของ 16-3-67.70 N/A 237.35 210.57 203.35 หนงัสือค า้ประกนั มี 

118 ภสัสร ไพรด์ เชียงใหม่ (มหิดลเจริญเมือง) เป็นเจ้าของ 1-1-88.00 N/A 93.12 58.66 30.67 หนงัสือค า้ประกนั มี 

119 บ้านภสัสร 51 (ป่ินเกล้า-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 17-1-49.20 N/A 287.43 268.87 253.10 หนงัสือค า้ประกนั มี 

120 The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจ้าของ 11-1-24.60 N/A 292.63 222.58 191.39 หนงัสือค า้ประกนั มี 

121 บ้านภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ินเกล้า-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 26-1-80.40 N/A 491.05 445.97 451.45 หนงัสือค า้ประกนั มี 

122 The Plant พหลโยธิน รังสิต เป็นเจ้าของ 10-0-44.00 214.57 180.21 141.71 134.53 หนงัสือค า้ประกนั มี 

123 The Plant อยธุยา เป็นเจ้าของ 29-2-2.10 523.15 195.10 171.07 164.05 หนงัสือค า้ประกนั มี 

124 The Plant (เทพารักษ์) เป็นเจ้าของ 2-1-38.10 N/A 224.61 145.58 43.22 หนงัสือค า้ประกนั มี 

125 บ้านภสัสร 66 เพรสทีจ (บางนา-สวุรรณภมูิ) เป็นเจ้าของ 13-1-75.20 425.95 542.83 417.60 344.02 หนงัสือค า้ประกนั มี 

126 The Plant รังสิต-คลอง3 เป็นเจ้าของ 15-2-66.70 264.36 242.52 170.26 177.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

127 บ้านภสัสร 69 เพรสทีจ จตโุชติ-วชัรพล เป็นเจ้าของ 7-2-60.90 207.73 231.75 193.63 118.27 หนงัสือค า้ประกนั มี 

128 บ้านภสัสร 70 (เกาะแก้ว) เป็นเจ้าของ 10-2-23.90 N/A 164.76 169.95 154.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 

129 The Plant (กิ่งแก้ว-เทพารักษ์) เป็นเจ้าของ 7-1-1.70 N/A 197.34 169.08 104.40 หนงัสือค า้ประกนั มี 

130 The Plant (ปากเกร็ด)  เป็นเจ้าของ 1-0-53.10 N/A 154.19 127.68 32.68 หนงัสือค า้ประกนั มี 

131 บ้านภสัสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา) เป็นเจ้าของ 13-1-37.20 N/A 437.53 505.02 456.67 หนงัสือค า้ประกนั มี 

132 บ้านภสัสร 79 (แจ้งวฒันะ-ชยัพฤกษ์) เป็นเจ้าของ 13-3-52.30 N/A 296.19 319.96 244.77 หนงัสือค า้ประกนั มี 

133 บ้านภสัสร 77 ( สรงประภา) เป็นเจ้าของ 6-2-69.50 N/A 430.82 327.57 234.21 หนงัสือค า้ประกนั มี 

134 บ้านภสัสร 74 (เทพารักษ์-บางนา) เป็นเจ้าของ 38-3-90.40 N/A 279.20 256.02 272.66 หนงัสือค า้ประกนั มี 

135 บ้านภสัสร 90 (ร่มเกล้า-รามค าแหง) เป็นเจ้าของ 57-1-72.50 N/A  -  - 687.06 หนงัสือค า้ประกนั มี 

136 The Plant (ถลาง-เทพกระษัตรี) เป็นเจ้าของ 23-1-70.90 N/A 139.87 215.23 206.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

137 The Plant รังสิต-คลองหลวง เป็นเจ้าของ 9-3-28.30 N/A 130.31 133.42 126.01 หนงัสือค า้ประกนั มี 

138  The Plant ชยัพฤกษ์-วงแหวน เป็นเจ้าของ 30-1-69.90 N/A  -  - 318.49 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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139 The Plant กรุงเทพฯ-ปทมุธานี เป็นเจ้าของ 16-3-25.20 N/A  -  - 257.04 หนงัสือค า้ประกนั มี 

140 The Plant (เทพารักษ์-บางนา) เป็นเจ้าของ 24-1-75.40 N/A 152.84 172.60 171.97 หนงัสือค า้ประกนั มี 

141 บ้านภสัสร 82 เพรสทีจ (บางนา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 22-2-55.70 N/A 281.02 482.28 508.92 หนงัสือค า้ประกนั มี 

142 บ้านภสัสร 86 (ภสัสรกรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) เป็นเจ้าของ 18-2-84.70 N/A  -  - 603.57 หนงัสือค า้ประกนั มี 

143 บ้านภสัสร 88 (พทุธมณฑลสาย2-บางแวก) เป็นเจ้าของ 30-0-58.30 N/A  -  - 407.41 หนงัสือค า้ประกนั มี 

144 บ้านภสัสร 93 (ภสัสรดอนเมือง-พหลโยธิน) เป็นเจ้าของ 11-2-86.00 N/A  -  - 254.97 หนงัสือค า้ประกนั มี 

145 บ้านภสัสร 83 ( รามค าแหง-ราษฎร์พฒันา) เป็นเจ้าของ 23-1-55.20 N/A 368.70 474.96 492.37 หนงัสือค า้ประกนั มี 

146 พฤกษา วิลเลจ 42 เป็นเจ้าของ 3-1-75.30 N/A 187.05 102.90 55.38 หนงัสือค า้ประกนั มี 

147 พฤกษา วิลเลจ 45 เป็นเจ้าของ 12-0-38.80 175.75 200.19 157.18 131.33 หนงัสือค า้ประกนั มี 

148 พฤกษา วิลเลจ 46 เป็นเจ้าของ 5-3-79.20 N/A 131.84 99.04 88.85 หนงัสือค า้ประกนั มี 

149 พฤกษา วิลเลจ 47 (เดอะแพลนท์ อ่อนนชุ-มอเตอร์เวย์) เป็นเจ้าของ 16-1-31.70 N/A 262.27 213.59 156.74 หนงัสือค า้ประกนั มี 

150 
พฤกษา วิลเลจ 48  
(เดอะแพลนท์ ป่ินเกล้า-กาญจนาภิเษก) 

เป็นเจ้าของ 20-0-83.50 N/A 274.28 247.53 228.81 หนงัสือค า้ประกนั มี 

151 
พฤกษา วิลเลจ 50  
(เดอะแพลนท์ กาญจนาภิเษก-บางใหญ่) 

เป็นเจ้าของ 30-2-26.30 N/A 235.49 279.84 279.33 หนงัสือค า้ประกนั มี 

152 พฤกษา วิลเลจ 49 (เดอะแพลนท์ วงแหวนฯ-รังสิต) เป็นเจ้าของ 49-1-33.30 N/A 349.61 381.57 381.30 หนงัสือค า้ประกนั มี 

153 พฤกษา วิลเลจ 51 (เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง 5) เป็นเจ้าของ 33-0-46.40 N/A 134.31 179.57 181.25 หนงัสือค า้ประกนั มี 

154  พฤกษา วิลเลจ 52 เป็นเจ้าของ 13-1-15.90 N/A  -  - 134.26 หนงัสือค า้ประกนั มี 

155 เนเชอร่า&เดอะแกลเลอร่ี พระราม2 วงแหวน เป็นเจ้าของ 15-2-76.80 N/A 341.12 261.66 232.23 หนงัสือค า้ประกนั มี 

156 เดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม เป็นเจ้าของ 16-2-73.00 255.00 238.78 199.55 204.44 หนงัสือค า้ประกนั มี 

157 เดอะแพลนท์ (รังสิตคลอง4-วงแหวน) เป็นเจ้าของ 26-3-72.90 N/A 194.53 244.75 249.38 หนงัสือค า้ประกนั มี 
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ณ ธ.ค. 
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ณ ธ.ค. 
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ณ ธ.ค. 
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ณ ธ.ค. 
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158 เดอะทรี จรัญฯ - บางพลดั เป็นเจ้าของ  22,103.14  N/A  -  - 383.58 ไม่มี 

159 พลมัคอนโด พหลโยธิน 89  เป็นเจ้าของ 15,469.63  N/A 1,214.39 749.40 362.42 ไม่มี 

160 URBANO ราชวิถี เป็นเจ้าของ 6,734.91  817.98 400.55 556.74 463.83 ไม่มี 

161 เดอะทรี สขุมุวิท เป็นเจ้าของ 1,793.28  201.17 326.36 142.46 118.58 ไม่มี 

162 เดอะทรี สขุมุวิท 71-เอกมยั เป็นเจ้าของ 4,184.19  N/A 609.21 1,256.84 220.16 ไม่มี 

163 เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 เป็นเจ้าของ 5,662.76  N/A 304.61 583.92 463.48 ไม่มี 

164 
พลมั แจ้งวฒันะ เฟส 3 เป็นเจ้าของ 3,651.24  N/A 476.12 399.44 175.83 ไม่มี 

พลมัคอนโด มิกซ์ แจ้งวฒันะ เป็นเจ้าของ 23,188.21  N/A 342.97 381.07 852.40 ไม่มี 

165 พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส2 เป็นเจ้าของ 7,035.08  N/A 922.41 486.36 279.20 หนงัสือค า้ระกนั มี 

166 พลมัคอนโด ป่ินเกล้า สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 5,132.89  586.92 830.99 479.20 290.67 ไม่มี 

167 เดอะไพรเวซี่ ท่าพระ-อินเตอร์เชนจ์ เป็นเจ้าของ 16,191.53  N/A 523.97 747.51 986.25 ไม่มี 

168 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 เป็นเจ้าของ 664.06  N/A 95.13 265.24 37.48 ไม่มี 
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169 พลมัคอนโด ราม60 อินเตอร์เชนจ์ เป็นเจ้าของ 11,171.50  N/A 389.87 930.22 530.98 ไม่มี 

170 เดอะไพรเวซี่ เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ เฟส1 เป็นเจ้าของ 14,684.50  N/A  -  - 326.21 ไม่มี 

171 The Tree หวัหมาก เป็นเจ้าของ 18,007.10  N/A 246.90 280.61 768.63 ไม่มี 

172 พลมัคอนโด รังสิต อไลฟ์ 1-2-3 เป็นเจ้าของ 60,921.32  N/A 193.04 250.97 734.08 ไม่มี 

173 เดอะไพรเวซี่ พระราม 9 เป็นเจ้าของ 10,617.19  N/A 326.24 577.21 570.58 ไม่มี 

174 เดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ เป็นเจ้าของ 6,041.69  N/A  - 102.28 314.10 ไม่มี 

175  เดอะทรี พฒันาการ เป็นเจ้าของ 20,242.35  N/A  -  - 425.78 ไม่มี 

176 ไพรเวซี่ จตจุกัร เป็นเจ้าของ 25,344.50  N/A  - 903.14 950.27 ไม่มี 

177 เดอะไพรเวซี่ สขุมุวิท 101 เป็นเจ้าของ 10,726.34  N/A  -  - 338.20 ไม่มี 

178 พลมัคอนโด สะพานใหม่ สเตชัน่ เป็นเจ้าของ 16,678.25  N/A  - 217.60 621.75 ไม่มี 

179 พลมัคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต เป็นเจ้าของ 13,177.21  N/A  -  - 242.69 ไม่มี 

180 CHAPTER ONE  ECO รัชดา-ห้วยขวาง เป็นเจ้าของ 7,392.96  1,153.51 1,698.62 2,002.10 530.61 ไม่มี 

181 CHAPTER ONE  ชายน์ บางโพ เป็นเจ้าของ 4,950.31  N/A 314.96 755.72 323.65 ไม่มี 

182 เดอะ รีเซิร์ฟ ประดิพทัธ์ เป็นเจ้าของ 5,800.49  N/A 407.03 571.95 727.21 ไม่มี 

183 เดอะ รีเซิร์ฟ สขุมุวิท 61 เป็นเจ้าของ 11,150.88  N/A 772.27 904.25 1,155.78 ไม่มี 

184 เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร เป็นเจ้าของ 9,494.20  N/A 693.61 727.01 858.82 ไม่มี 

185 เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ เป็นเจ้าของ 11,827.28  N/A  - 893.80 974.71 สินเชื่อโครงการ มี 

186 CHAPTER ONE  โฟลว์ บางโพ เป็นเจ้าของ 16,179.50  N/A  - 257.32 381.32 ไม่มี 

187 CHAPTER เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ เป็นเจ้าของ 30,123.90  N/A  -  - 1,205.59 ไม่มี 

188 CHAPTER ทองหล่อ 25 เป็นเจ้าของ 11,287.75  N/A  - 503.81 610.17 ไม่มี 

189 CHAPTER จฬุา-สามย่าน เป็นเจ้าของ 7,551.34  N/A  -  - 297.41 ไม่มี 

หมายเหต:ุ ราคาประเมินมลูค่าโครงการในปี 2562 ประเมินมลูค่าโครงการโดยบริษทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 
                 

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ มี
มลูค่าสทุธิทางบญัชี รวมทัง้สิน้ 427 ล้านบาท และ 346 ล้านบาท ตามล าดบั 
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
หลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทฯ มีการลงทนุบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงันี ้

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 ตกแต่งบ้านและรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท พทุธชาด เอสเตท จ ากดั ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พนาลี เอสเตท จ ากดั ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั* ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ ากดั อินเดีย 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างที่อยู่อาศยั 
บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จ ากดั อินเดีย 100.00 ก่อสร้างที่อยู่อาศยั 
บริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากดั** เวียดนาม 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยู่อาศยั 
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 มลัดีฟส ์ 80.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยู่อาศยั 
บริษัท พฤกษา ลกัซ์โซร่า เฮาส์ซิง จ ากดั อินเดีย 50.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่อยู่อาศยั 

บริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
* - ในปี 2562 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นทนุของบริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัท
ดงักล่าวได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2562 และมีทนุจดทะเบียนจ านวน 800 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัททางตรง
ช าระค่าหุ้นแล้วเป็นจ านวนเงินรวม 720 ล้านบาท 
** - การถือหุ้นในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากัด สดัส่วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการช าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ร้อยละ 100 เน่ืองจากผู้ ร่วมทนุยงัมิได้ช าระค่าหุ้นในส่วนของตน 
*** - บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั ได้ช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ทัง้นี ้บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทได้จ าหน่ายส่วนได้เสียร้อยละ 100 ในบริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ ากดั ในเดือนเมษายน 2562 
**** - บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรั๊คชัน่ จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
ช าระบญัช ี
*****- ทัง้นีเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทนุท่ีก าหนดให้บริษัทร่วมทนุต้องร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
       - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ท าสัญญาซือ้ขายหุ้นทัง้หมดในบริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จ ากัด โดยบริษัทย่อย
ดงักล่าวได้ขายหุ้นทัง้หมดให้แก่คู่สญัญา ซึง่เป็นกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนัเป็นจ านวนเงิน 110 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้รับช าระเงิน
ค่าหุ้นล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 88 ล้านบาท โดยบนัทึกภายใต้หนีส้ินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริษัทย่อยได้รับช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือแล้ว
ในเดือนมกราคม 2563 เงินลงทนุดงักล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สญัญา 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring 
Income) ที่มัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นีธุ้รกิจที่เป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนีอ้าจเป็นธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
อย่างธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามหากเป็น
กรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ มีแนวทาง
ที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนทางธุรกิจหรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม นอกจากนี ้ในการพิจารณาการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่นัน้บริษัทฯ จะค านึงถึงบริษัทหรือธุรกิจที่มีศกัยภาพที่สามารถเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเส่ียงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทัง้มีโอกาสในการเติบโต โดยบริษัทฯ จะ
ยึดหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวทางที่จะควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต ด้วยการส่ง
กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อน (แล้วแต่กรณี) และในกรณี
ที่เป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส านักกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุม
นโยบายการลงทนุใหม่ของบริษัทฯ และก ากบัดแูลธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทนุในอนาคต 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย   หน้า 60 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

                     
เนื่องจาก บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคญัเป็นของ

ตนเอง จึงไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีข้อ

พิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่ได้สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อยที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น         



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 6. การวิจยัและการพฒันา   หน้า 61 

6. การวิจัยและการพัฒนา 

                    
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้วางกลยทุธ์วางแผนงานการวิจยัและการพฒันาเพื่อให้เกิด

นวตักรรมที่อยู่อาศยัใหม่ๆ (Pruksa Living Tech) ผ่าน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในด้านต่างๆ ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเสมอมา 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพบ้านให้ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย 
ด้วยการใส่ใจด้านคุณภาพ สร้างความแตกต่าง พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยได้
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้าและทุกระดับราคาไม่ว่าจะเป็น บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และ
คอนโดมิเนียม ที่เน้นการเพิ่มมลูค่าให้โครงการที่อยู่อาศยัของพฤกษาฯ ซึง่ให้มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ หรือฟังก์ชัน่การใช้งาน และได้ก าหนดเป็น Pruksa Quality Standard ให้มีคณุภาพมาตรฐานเดียวกนัที่
ไม่ได้มองแค่เพียงความต้องการขัน้พืน้ฐานของลกูค้า แต่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้จะเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ ท าให้ลกูค้า
มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รับบ้านท่ีมีคณุภาพ 
 

ในอดีตที่ผ่านมานัน้ พฤกษาฯ ได้ท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศยัอย่างต่อเนื่อง โดยมีทัง้
การพัฒนาภายในพฤกษาฯ และพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา โดยประมาณ 
0.5% ของรายได้ 

 
ในปี 2562 พฤกษาฯ มีการพฒันาร่วมกับคู่ค้านัน้ โดยพิจารณาจากวสัดุที่มีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่ง

มอบกบัลกูค้าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมโดยตรง  เช่น   
1. การพฒันาร่วมกบับริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“TOA”) พฒันาสี TOA รุ่น Expert 2 In 

1 ที่เป็นสีสตูรน า้ไม่ส่งผลที่อนัตารายต่อสขุภาพและมีการสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีขึน้ ใช้งานง่าย เพียงเปิดฝาแล้วใช้งาน
ได้ทนัที ไม่ต้องผสมน า้ และไม่ต้องทาสีรองพืน้ ท าให้งานออกมามีคณุภาพ 

2. ร่วมมือกับบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ผลกัดนัและส่งเสริมการใช้ ปนู Hydrouric Cement ที่
ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ในกระบวนการผลิต Cement โดยใช้กบัพืน้ถนนในโครงการ ท าให้ลดการปลดปล่อย
CO2ได้เท่ากบั 1,960 ton CO2e หรือเปรียบเทียบกบัการปลกูต้นไม้เท่ากบั 206,316 ต้น 

3. พัฒนาวัสดุปิดรอยต่อแผ่นพรีคาสท์ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่เรียกว่า Hybrid Epoxy ท าให้มีความคงทนตลอดอายกุารใช้งาน 

 
ในส่วนของการพัฒนาภายในของทางพฤกษาฯ ได้น า “Pruksa Living Tech”  ที่เกิดมาจากการเข้าใจ Insight 

ของลกูบ้านและคนไทยอย่างแท้จริงมาตอบโจทย์เทคโนโลยีการอยู่อาศยัที่ท าให้ชีวิตคนไทยดีขึน้  
   
 ปัจจบุนัโลกและประเทศไทยก าลงัหมนุเข้าสู่ยคุ 21st Century อย่างเต็มตวั ซึง่ความก้าวล า้ทางเทคโนโลยีได้เข้า

มามีบทบาทส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนการใช้ชีวิตของคนไทยให้หมนุไปได้ไวพอๆ กับการเคล่ือนไหวของ
โลกยคุใหม่ 
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Property Developer ชัน้น าต่างพยายามพัฒนา “PROP TECH” หรือ Property Technology แต่ความก้าวล า้
ทางเทคโนโลยีหรือนวตักรรมที่แข่งกันกลบักลายเป็นการรองรับวิถีการใช้ชีวิตในอนาคตอนัแสนไกลที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้
จริงหรือกลายเป็นเทคโนโลยีที่เร่ิมตดัขาดชีวิตเราให้ไกลจากธรรมชาติแต่เข้าใกล้ความเป็นหุ่นยนต์เข้าไปทกุที 

 
“PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกนั โดย

มีองค์ประกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคอื   
 

1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวตักรรมที่พฒันาขึน้มาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสขุภาพ
การอยู่อาศยัที่ดี ตวัอย่างเช่น O2 System จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึน้ ทัง้มลพิษ ฝุ่ น PM2.5 เราจึงพฒันา O2 System 
นวตักรรมเพ่ิมออกซิเจนเพ่ืออากาศบริสทุธ์ิในส่วนกลาง ท าให้มีอากาศที่สดชื่น สขุภาพดี เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมด้าน
อื่นอีกมากมาย เช่น Wellness solution, Pruksa precast, สระว่ายน า้ระบบเกลือ, Jogging track และ Space extension   

 
2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดล้อม

ส าหรับคนไทย ท าให้สงัคมและส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึง่เป็นอกีทางของการท าให้คณุภาพการอยู่อาศยัของ
คนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดล้อมและโลกของเราตามล าดบั ตวัอยา่งเช่น ระบบ Pruksa Fresh Air 
นวตักรรมบ้านหายใจได้ ปลอดโปร่ง อากาศถา่ยเท ไม่อบัชืน้ ช่วยเร่ืองระบบหมนุเวียนอากาศ ท าให้บ้านเย็น ลดการใช้
พลงังานลง ระบบ Solar Cell แผงประหยดัพลงังานไฟฟ้าในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมด้านนี ้
อีกมากมาย เช่น Vertical green wall, LED light และ Skylight 

   
3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวตักรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึน้มาเพื่อ

ยกระดบัระบบความปลอดภยัส าหรับลกูบ้านของพฤกษาฯ เพราะเราเข้าใจว่าชีวติของลกูบ้านส าคญั ดงันัน้ความปลอดภยั
จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการดแูลและลดความเส่ียงที่พฤกษาฯ พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัตัง้แต่หน้าทางเข้าโครงการ 
จนเข้าไปถึงในตัวบ้าน ตลอดจนระบบเตือนภัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น Door & window magnetic sensor ระบบประตู
หน้าต่างเตือนภัย ทัง้นีย้ังมีนวัตกรรมด้านนีอ้ีกมากมาย  เช่น CCTV, Smart camera/IP camera, Smoke detector, 
Digital door lock, Triple gate, Access control และ Security pad control 

 
4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่ อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้บริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญการใช้ชีวิต พฤกษาฯ เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับส่ิงที่เปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 

Home Automation ระบบสั่งงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน  ทัง้นีย้ังมีนวัตกรรมด้านนีอ้ีกมากมาย  เช่น In unit 
wellness, Sensor lighting, USB plug, Smart switch, Smart mirror, Smart locker และ Wifi ส่วนกลาง 

 
 Pruksa Living Tech ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีที่มาเติมเต็มความต้องการตลอดจนประสบการณ์การใช้ชีวิตที่

หลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละประเภทการอยู่อาศยั (Living Type) แต่เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างคณุภาพมาตรฐานและ
สมดลุใหม่ ให้การอยู่อาศยัและการใช้ชีวิตของลกูบ้านพฤกษาทกุโครงการไปอีกขัน้ 
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จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมาพฤกษาฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ครบถ้วนและ
ครอบคลมุทุกส่วน ส่งผลท าให้พฤกษาฯ ส่งมอบบ้านที่ได้ตามมาตรฐานสากล สวยงาม และมีคุณภาพ เกิดคุณค่าในเชิง 
Value For Money, Emotional Value, Functional Value, Value of Time ท าให้ลกูค้าชื่นชม มีความสขุ มีความภาคภมูใิจ
ที่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร อีกทัง้ยังค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการท า CSR In 
Process ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจที่แทรกอยู่ในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวิจยัพัฒนา การออกแบบ การ
ผลิต การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ รวมถึง CSR After Process ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนกังานในองค์กรและ
บคุคลภายนอก โดยดึงลกูค้า คู่ค้า/สงัคม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพราะ
ส่ิงส าคญัในการด าเนินธุกิจนัน้ ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการนัน้ๆ แต่เป็นหัวใจส าคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่
เบือ้งหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า พฤกษาฯ จึงเน้น การ “ใส่ใจ ลูกค้า” มาโดยตลอด เป็นการสร้าง CSV (Creating 
Shared Value) ที่เน้นการสร้างสรรค์คณุค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสงัคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม ท าให้องค์กร
ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน (Sustainable growth) 
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7. โครงการในอนาคต 

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

มุ่งเน้นการการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง (recurring income) และยั่งยืน ทัง้นี ้
ธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทนุอาจเป็นธุรกิจที่ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มี
ความเก่ียวข้องกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางการลงทุนในหลายธุรกิจ 
หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะ
เปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุทางธุรกิจหรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในการพิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่นัน้ 
บริษัทฯ จะยึดหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาการลงทนุดงัต่อไปนี  ้

 

• สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยลงทนุในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในและต่างประเทศ และเติบโตได้อย่างยัง่ยืนและมัน่คง 

• ลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตสอดคล้องกับความสามารถและความช านาญหลกัของบริษัทฯ 
โดยสามารถระดมทุนได้ด้วยตวัธุรกิจเองและไม่ต้องพึ่งพาการสนบัสนุนจากบริษัทฯ ในระยะกลางถึง
ระยะยาว 

• จ ากดัขอบเขตและบริหารความเส่ียงจากการลงทนุ โดยพิจารณาธุรกิจที่มีศกัยภาพหลากหลายขึน้และ
มีจดุแข็งในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาความเส่ียงของพืน้ท่ีและ/หรือประเทศที่เข้าไปลงทนุ 

• เป็นการลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยเป็นการสนบัสนนุและเพิ่มมลูค่าของบริษัทฯ 
 
 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการเข้าไปลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นแห่งแรก โดยมีขนาดประมาณ 250 เตียง ใน
บริเวณย่านสะพานควาย มลูค่าลงทนุประมาณ 4,900 ล้านบาท ซึง่ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างแล้วในปี 2561 นี ้และคาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2564 และนอกจากนีไ้ด้เปิดคลีนิค “บ้านหมอวิมุต” ซึ่งเป็นคลินิกที่
ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพกบัผู้อาศยัในชุมชน  โดยได้เปิดโครงการน าร่องให้บริการที่แรก
ในบริเวณย่านรังสิต คลอง 3 จงัหวดัปทมุธานี  
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 
                

8.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 
ชื่อบริษัท : 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 

แบ่งออกเป็น : หุ้นสามญั 2,188,504,922 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
8.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษทัฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
ชื่อบริษัท : 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 1739 

โทรสาร : +66 (0) 2080 1700 

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

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

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

http://www.pruksa.com/
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8.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัในเครือ 
1) บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชดุ 
เลขทะเบียนบริษัทบมจ. 0107548000307 
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700 
Homepage:  www.pruksa.com 
2) ส ำนักงำนสำขำ ที่ 1 

   โรงงำน PS Precast (ล ำลูกกำ) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 54/1 หมู่ 4 ถนนล าลกูกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป 
โทรศพัท์ +66 (0) 2532 8124 โทรสาร +66 (0) 2532 8123  
3) ส ำนักงำนสำขำที่ 2 
โรงงำน PS Precast (นวนคร) 
สถานท่ีตัง้โรงงาน 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป 
โทรศพัท์ +66 (0) 2529 1164 โทรสาร +66 (0) 2529 0876  
4) บริษัท เกสรก่อสร้ำง จ ำกัด (บริษัทย่อย)  
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ รับเหมาและตกแตง่  
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 
5) บริษัท พทุธชำด เอสเตท จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 
6) บริษัท พนำลี เอสเตท จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
โทรศพัท์ +66 (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 +66 (0) 2080 1739 
8) บริษัท พฤกษำ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ 
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 
9) บริษัท พฤกษำ อนิเดีย เฮำส์ซิ่ง จ ำกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษทัย่อย)   
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 
10) บริษัท พฤกษำ อนิเดีย คอนสตรัคชั่น จ ำกดั (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     
สถ าน ที่ ตั ้ง ส า นั ก ง าน 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 รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบริษัท) 
11) บริษัท พฤกษำ ลักโซร่ำ เฮำส์ซิ่ง 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 
12) 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 
13) บริษัท พฤกษำ-เอชดีซี เฮำส์ซิ่ง จ ำกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษทัร่วมทุน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในมลัดีฟส์ 
14) บริษัท เกสร ก่อสร้ำง จ ำกัด สำขำมัลดีฟส์ (บริษทัย่อย) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและตกแตง่ 
15) บริษัท พฤกษำ เวนเจอร์ วัน จ ำกัด 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
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ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0105562172568 
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700 
16) บริษัท โรงพยำบำลวิมุต โฮลดิง้ จ ำกัด 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0105560030421 
โทรศพัท์ +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (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 +66 (0) 2080 1739 โทรสาร +66 (0) 2080 1700 
 

8.4 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ   
นำยทะเบียนหลักทรัพย์  
ชื่อบริษัท บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 93 อาคารส านกังานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ +66 (0) 2009 9000 โทรสาร +66 (0) 2009 9991 
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
ชื่อบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศพัท์ 1572    
 
ผู้สอบบัญชี  
นางสาววรรณา  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ / หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ / หรือ 
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5752  
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั  
ชัน้ 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ +66 (0) 2677 2000 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

                            
9.1 จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 ผู้ถือหุ้น 
9.2.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น (1)  
กำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มวิจติรพงศ์พนัธุ์ 1,651,473,663 75.46 
 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 1,314,009,986 60.04 
 นางทิพย์สดุา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางสาวชญัญา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางสาวมาลินี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 85,000,000 3.88 
 นางรัตนา พรมสวสัดิ์ 42,528,017 1.94 
 นายจีระเทพ พรมสวสัดิ์ 13,000,000 0.59 
 นางสาวจนัทร์ธนา พรมสวสัดิ์ 13,000,000 0.59 
 นายจ าลอง พรมสวสัดิ์ 12,800,000 0.58 
 นายโสฬส วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 415,100 0.02 
 นางสาวอญัชลี วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 299,860 0.01 
 นายถาวร วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 234,700 0.01 
 นางพดัชา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 186,000 0.01 
2 ส านกังานประกนัสงัคม 64,193,100 2.93 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 50,839,301 2.32 
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 24,089,753 1.10 
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,773,452 0.86 
6 นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 13,170,000 0.60 

7 
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE 
EQ PORT 

9,227,000 0.42 

8 นายวนัจกัร กิจธนามงคลชยั 7,000,000 0.32 
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ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น (1)  
กำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

9. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด ์ 6,510,600 0.30 

10. 
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS 
VALUE FD 

6,464,200 0.30 

 รวม 10 อนัดับแรก 1,851,741,069 84.61 
  จำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 2,188,504,922 100.00 

หมายเหต:ุ (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถกูจดักลุ่มตามความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะ
เป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 

 
ข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 

 
9.2.2 ผู้ถือรำยใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตำมเกณฑ์ Holding Company) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกัของบริษัท วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น  
กำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(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 2,500,000 0.11 
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 514,500 0.02 
 รวม 10 อนัดับแรก 2,223,704,480 99.60 
  จำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 2,232,682,000 100.00 
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9.2.4 หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีหุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก าหนดไถถ่อนจ านวนรวม 15,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชดุ 

รายละเอียดมีดงันี ้

ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้ของบริษทั 
พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

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

ครัง้ที่ 1/2562 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2565 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ , 
นายทะเบยีนหุ้นกู้และตวัแทน
ช าระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย 

มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5,500,000,000 บาท 3,500,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5,500,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้ 3 ปี และ 5 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้ 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 28 มีนาคม 2562 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ชดุที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2564 ชดุที่ 1 : 28 มีนาคม 2563 

ชดุที่ 2 : 31 พฤษภาคม 2566  

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ 
ชดุที่ 1 : 2.37% ตอ่ปี จ านวน 

4,750,000,000 บาท 
ชดุที่ 1 : 2.78% ตอ่ปี จ านวน 

3,500,000,000 บาท 

  
ชดุที่ 2: 2.84% ต่อปี จ านวน 

750,000,000 บาท 
 

การช าระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนั
ครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการช าระ
เงินต้นตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้และ
ดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ช าระ 

(ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนั
ครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการช าระ
เงินต้นตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้และ
ดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ช าระ 

(ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาด
รองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาด
รองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้  โดยบริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั  
(TRIS) 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน  2561 
“A”  

เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 9. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น  หน้า 72 

ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้ของบริษทั 
พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

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

ครัง้ที่ 1/2562 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2565 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษัท 
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2565 

ครัง้ที่ 3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2567 

ประเภทของหุ้นกู้ 
หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 
หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 

สถานะของหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ , 
นายทะเบยีนหุ้นกู้และตวัแทน
ช าระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยโูอบี  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยโูอบี 

มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,500,000,000 บาท 3,000,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

อายหุุ้นกู้ 3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้ 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชดุที่ 1: 14 พฤศจกิายน 2565 ชดุที่ 1: 14 พฤศจกิายน 2567 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ 
ชดุที่ 1: 2.30% ต่อปี จ านวน 

3,500,000,000 บาท 
ชดุที่ 1: 2.55% ต่อปี จ านวน 

3,000,000,000 บาท 

การช าระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนั
ครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการช าระ

ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนั
ครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการช าระ
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ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้ของบริษทั 
พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

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

ครัง้ที่ 1/2562 ครบก ำหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2565 

เงินต้นตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้และ
ดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ช าระ 

(ถ้ามี) 

เงินต้นตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้และ
ดอกเบีย้งวดสดุท้ายที่ยงัไม่ได้ช าระ 

(ถ้ามี) 

การซือ้คืนหุ้นกู้ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาด
รองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาด
รองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้  โดย บริษัท ทริส เรทติง้ 
จ ากดั  (TRIS) 

“A”  
เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม  2562 

“A”  
เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม  2562 

 
9.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ มีใบส าคัญแสดงสิทธิที่ให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ จ านวน 1 รุ่น คือ PSH-WG จ านวน 
15,000,000 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ ระหว่างเวลา 
8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่
การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สิทธิได้ภายในวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
9.4 นโยบำยและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  
บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปีและเงินทุนส ารองต่างๆ ตาม
กฎหมายแล้ว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้บริษัทฯ เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ นอกจากจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้ว ยงัขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอีกด้วย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากัด แต่เนื่องจากบริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ โฮลดิง้ จ ากัด อยู่ในช่วงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและยงัไม่มีรายได้ ดงันัน้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ จะขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) อีกทัง้ยังขึน้อยู่กับ
แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
รวมถึงปัจจยัด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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เงนิปันผลที่บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินกำรจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นมีรำยละเอียดดังนี ้
ส าหรับ 

ผลการด าเนินงาน 
ก าไรสทุธิจาก  
งบการเงินรวม 
(ล้านบาท) 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ 
(ล้านบาท) 

อตัราก าไรสทุธิ
ต่อหุ้น  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผลต่อ
หุ้น 

อตัราร้อยละ
ของการจ่ายเงิน
ปันผล (%) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2562  5,459.05 5,358.81 2.45      1.55(1)(2) 63 22 พ.ค. 63 

2561(3) 6,130.78 6,022.37 2.75 1.55 56 22 พ.ค. 62 

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

หมายเหต:ุ  
1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 จ านวน 1.55 บาทต่อหุ้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นที่จดัขึน้ในวนัที่ 29 เมษายน 2563  

2) เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2562 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือนแรก ในอตัรา 0.60 บาทต่อหุ้น 

3) ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล อตัราหุ้นละ 0.55 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลอตัราหุ้นละ 1.55 บาทต่อหุ้นของรอบปีผล
ประกอบการปี 2561 

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

ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของพฤกษาฯ ภายหลังจากการหักทุน
ส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้พฤกษาฯ จากก าไรสุทธิของบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น า
ปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนั ได้แก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย 
การขยายธุรกิจและปัจจยัที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 
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10. โครงสร้างการจดัการ 

                            
10.1 โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงั
ต่อไปนี ้

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สายงานตรวจสอบ
ภายในและก ากบั
ดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดบัองค์การ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กลุ่มธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจ 
โรงพยาบาลวิมตุ 

โฮลดิง้ 

สายงานการเงิน
กลุ่ม 

สายงานจดัซือ้
จดัจ้าง และซพั
พลายเชนกลุ่ม 

สายงาน
ทรัพยากรบคุคล

กลุ่ม 

สายงาน
การตลาดองค์กร

กลุ่ม 

สายงาน
เทคโนโลยีกลุ่ม 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
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10.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ปัจจบุนัโครงสร้างการจดัการของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ มีดงันี ้

 
 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ทัง้นี ้ในการด าเนินกิจการนัน้
กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ (ตาม
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ (26 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง     
มีจ านวน 13 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ(4) ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม(3) ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
4. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ 
5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ 
6. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
7. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 
8. นายอนวุฒัน์ จงยินดี(1) กรรมการอิสระ 
9. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์(2) กรรมการอิสระ 
10. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ 
11. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 
12. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการ 
13. นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการ 
14. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ 
หมายเหต ุ:  (1) นายอนวุฒัน์ จงยินดี ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 แทนนายนายอดลุย์ จนัทนจลุกะ ซึง่ได้ลาออก 
 จากต าแหน่งกรรมการบริษัท เน่ืองจากครบเกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ 

(2) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วันท่ี 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
ตัง้แต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการทาง
วิชาชีพแก่บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ ข้อ 17 (2)(ฉ) 
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 (3) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562  
 (4) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพศาล ร าพรรณ์ ต าแหน่งเลขานกุารบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต  หรือ 
นางรัตนา พรมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุพัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ หรือ นายปิยะ ประยงค์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
 

การรวม หรือแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกนักับประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าที่หน้าบริหารกลุ่ม อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารงานประจ าไว้อย่างชดัเจน   
 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่แสดงบทบาทของผู้ น าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

การประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 
แนะน า สอดส่องดูแลและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม 
การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองที่อาจ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถกูต้องโปร่งใส 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก าหนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกับการห้าม
จ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชนั 

2. ก ากับดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน  ฯลฯ และเปิดเผยให้
รับทราบ ก าหนดให้ปฏิบตัิตาม และติดตามให้มีการปฏิบตัิ รวมทัง้ทบทวนให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป 
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3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) 
การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

5. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อ
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชทีี่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถกูต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

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

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และ /หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่าง

ลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

8. พิจารณาแต่งตัง้ หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

9. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 
หรือบคุคลภายนอก พร้อมทัง้ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

11. พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

12. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

13. พิจารณาแต่งตัง้และ/หรือ เห็นชอบการแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

14. พิจารณาเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบริษัทย่อย 
โดยสอดคล้องกบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดงักล่าว รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการดงักล่าว 
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15. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

16. พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน  
17. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท 
18. พิจารณาคดัเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

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

20. พิจารณาอนมุตัินโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูล
ให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอย่าง
เหมาะสม 

21. พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

22. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ากับ
ควบคมุและป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

23. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

24. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บคุคลผู้มีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 
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26. ก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ
บริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด  

27. ก าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับได้ในอตุสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน 

และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

28. ส่งเสริมให้มีการสร้าง และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการด าเนินกิจการและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้แก่กิจการของบริษัทฯ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง 
สงัคมและส่ิงแวดล้อม 
 
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมี
หน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชมุกัน
อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี  
 
ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนมุตัิไว้ 

 
องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท า
หน้าที่คดัเลือกบุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น มีจ านวนที่
เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้     
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4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระต้องไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม เป็นผู้ซึง่ไม่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมี
คณุสมบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดไว้ ดงันี ้

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

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน นิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตัง้  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 
การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าว ให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบัญชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อ ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ     
      
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมี หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์(1) กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอนวุฒัน์ จงยินดี(1)(2) กรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ(3) กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ (1) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ และนายอนวุฒัน์ จงยินดี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน 

(2) นายอนุวัฒน์ จงยินดี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเกษียณอาย ุโดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562  
(3) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัทแทน                
ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ ต าแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่าจ าเป็นและ
เหมาะสม 

2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดท า
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่ส าคญัที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญัพร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุม
ภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกบัหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
อยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงัคน และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิทบทวนปรับเปล่ียนแผนงาน
ตรวจสอบภายในส่วนท่ีมีนยัส าคญั 
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6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่
มีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ 

7. สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนกังานและเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวข้องได้โดยไม่มีข้อจ ากดั 
8. สอบทานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) โดยให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้/เลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และหารือ

เก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

10. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และพิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการ
ก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

11.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

11.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
11.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
11.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
11.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
11.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
11.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
12. ปฏิบัติการอื่นตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบตัร หรือตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรรม
การตรวจสอบ 

15. ในการปฏิบตัิหน้าที่หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มรีายการท่ีเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือการทจุริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายในหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

16. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแล
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล 
 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ที่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนด ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  
โดยแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 

 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 

ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์(2) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ(1) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
3. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์(3) กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
4. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
5. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
6. นายธีรเดช เกิดส าอางค์(4) กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
หมายเหต ุ: (1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ เน่ืองจากได้รับการแต่งตัง้เป็นประธาน

กรรมการบริษัทแทน ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  
 (2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 (3) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 มิถนุายน 2562 
 (4) นายธีรเดช  เกิดส าอางค์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 มกราคม 2562 
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เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ได้แก่ นางสาวสภุรณ์  ตรีวิชยพงศ์ ต าแหน่ง 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ซึ่งได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดบัองค์การ เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2562 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
1. ก าหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง รวมถงึโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์การ 
2. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
3. ก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงระดบัองค์การ และจดัให้มกีารรายงานการบริหารความเส่ียงอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. ระบแุละรายงานความเส่ียงที่ส าคญั (ที่เกดิขึน้แล้วและคาดวา่จะเกิด) การเปล่ียนแปลง และแผนการจดัการ

ความเส่ียงไปยงัคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการด าเนินงานเพื่อ                  
ลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า ในกรณีที่มเีร่ืองที่ส าคญัซึง่ส่งผลกระทบอยา่งมนียัส าคญั               
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ที่สดุ 

5. รับทราบถึงความเส่ียงที่ส าคญัๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจดัการได้ตอบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
6. สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์าร 

และติดตามดแูลสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถงึผลการจดัการความเส่ียงขององคก์าร 
7. ผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องคก์าร 
8. ผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร และสร้างความตระหนกัถงึความเส่ียงและการควบคมุทัว่

ทัง้องคก์ารอยา่งต่อเนื่อง 
9. ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร จะมกีารเชิญตวัแทนจากสายการปฏิบตัิงานแต่ละ

องค์กรมาน าเสนอส่ิงที่ได้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง 

10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2.  นายอนวุฒัน์ จงยินดี(1) กรรมการบรรษัทภิบาล 
3.  นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
หมายเหต ุ: (1) นายอนุวฒัน์ จงยินดี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล แทนนายอดลุย์ จนัทนจุลกะ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล

เน่ืองจากเกษียณอาย ุโดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
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เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ ต าแหน่ง รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและการก ากบัการปฎิบตัิงาน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

2. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในเร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของ
บริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่จะสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้น าที่สร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน 

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
นวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทัง้นี ้แนวปฏิบตัิดงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากบัดแูล หรือเก่ียวข้องและเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล 

4. ติดตามและทบทวนระบบงานตา่งๆ ภายในองคก์รให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิทีด่ตีามที่ได้
ก าหนดไว้ 

5. ติดตามและสัง่การในกรณีที่การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิที่วางไว้ 

6. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ ถือหุ้น ตาม
นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้
เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 

7. สอดส่องดแูลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฎิบตัิที่ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบั 
กฎระเบยีบ กฎหมายที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 

ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม (1) กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3.  ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5.  นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หมายเหต ุ: (1) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
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เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แก่ นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น ต าแหน่ง รักษาการรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุ่ม 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และกรรมการผู้จดัการ (ต่อไปจะเรียก
รวมกนัว่า “ผู้บริหารระดบัสงู”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่โปร่งใสและชดัเจน 

2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

3. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ และ/หรือเสนอขอ
อนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

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

5. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เหมาะสม 

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  และสภาวะตลาดโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กบับริษัทฯ เป็นส าคญั 

7. จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
ทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้ สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ 
สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

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

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง เพื่อควบคมุดแูลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ 
ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่  27 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 8 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
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ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหาร 
4. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร 
5. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริหาร 
6. นายพรเทพ ศภุธราธาร    กรรมการบริหาร 
7. นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุ่น    กรรมการบริหาร 
8. นายธีรเดช เกิดส าอางค์    กรรมการบริหาร และ เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
9. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ(1)    กรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ: (1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ลาออกจากการเป็น กรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ 

พฤกษาเรียลเอสเตท-ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ 

ด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

4. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อการเปิดบญัชี 

กู้ยืม จ าน า จ านอง ค า้ประกัน และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการท าธุรกรรม

ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เร่ืองการคัดเลือก การ 

ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร 

ระดบัสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อ านวยการ หรือกรรมการผู้จดัการของ 

บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

6. ก ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้และคณะ
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กรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขต

อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

7. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน าเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ท่ีท าให้คณะกรรมการ

บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ก าหนดยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน 

9. บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้อง

เหมาะสมกบัความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ส่งเสริมให้มีการสร้างและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการด าเนินกิจการและใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้แก่กิจการของบริษัทฯ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง 

สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 
การสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 

บคุคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอทุิศเวลาให้กับ
บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 
10.2.7 คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบตัิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 

2535 และตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 มี จ านวน 6 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
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ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
2.  นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่  
3.  นางสาวสภุรณ์ ตรีวชิยพงศ์(1) รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม 
4.  นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้จดัจ้าง และซพัพลายเชนกลุ่ม  
5.  นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุ่ม 
6.  นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ(2) รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม 
7.  นายณฐัพร วุ่นกล่ินหอม(3) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม 
8.  นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ (4) รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่  

หมายเหต ุ: ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา  
 ผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในระดบับริหารในสายงาน 
 บญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า 

(1) นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็น รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม  
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
(2) นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็น รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม  
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 
(3) นายณฐัพร วุ่นกลิ่นหอม ลาออกจากการเป็น รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
(4) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ลาออกจากการเป็น รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

สงสยัว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
3. จดัโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

โดยก าหนดให้ครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ที่
ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ 
จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกัน เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

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

6. เข้าร่วมพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการ และ /หรือคณะกรรมการบริหาร 
ของบริษัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
เร่ืองดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบใน
เร่ืองนัน้ๆ พิจารณากลัน่กรองและหาข้อสรุป 
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8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบ
อ านาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการและ /หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถยกเลิก 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
สามารถอนุมตัิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน 

 
10.2.8 เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูแลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ นายไพศาล ร าพรรณ์ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2559 โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
1. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุและข้อพึงปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) 
2.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติ

ตามมติและนโยบาย 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นที่

เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิด้านการก ากับดแูลกิจการและติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดต่อสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
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7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารส าคญัอื่นๆ เช่น ทะเบียน
กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
10.2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 
1. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายปิยะ ประยงค์  ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต  รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรเดช เกิดส าอางค ์ กรรมการ 
4. นายนิมิตร พลูสวสัดิ ์ กรรมการ 
5. นายพรเทพ ศภุธราธาร   กรรมการ 
6. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น  กรรมการ 
7. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  กรรมการ 

 
2. บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากดั 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวเิชยีร เมฆตระการ กรรมการ 
3. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการ 
4. น.พ. กฤตวิทย์ เลิศอตุสาหกลู กรรมการ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบ ปี 2561 และ ปี 2562 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับ

องค์การ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ(6)  11/11 10/11 8/8 12/12 4/4 9/9 - - - - - - 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 11/11 9/11 - - - - - - 10/10 10/11 11/11 11/11 
3. นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ 10/11 11/11 12/12 12/12 - - - - - - - - 
4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 10/11 11/11 12/12 12/12 6/6 9/9 - - 10/10 10/11 - - 
5. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 10/11 11/11 - - - - 4/4 7/7 9/10 11/11 - - 
6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 11/11 11/11 - - - - - - - - - - 
7. นายวเิชยีร เมฆตระการ 11/11 11/11 - - - - - - 10/10 11/11 11/11 11/11 
8. นายอนวุฒัน์ จงยินดี(2) 10/10 - 11/11 - - - 3/3 - - - - - 
9. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์(3) 4/8 - - - 2/3 - - - - - - - 
10. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ 11/11 11/11 - - - - 4/4 7/7 - - - - 
11. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ 11/11 6/8 - - - - - - - - 11/11 11/11 
12. นายปิยะ ประยงค์  11/11 10/11 - - 5/6 9/9 - - - - 11/11 11/11 
13. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 10/11 11/11 - - 5/6 9/9 - - - - 9/11 10/11 
14. นายธีรเดช เกิดส าอางค์(1) - - - - 5/5 - - - - - 10/11 11/11 
15. นายพรเทพ ศภุธราธาร - - - - - - - - - - 10/11 11/11 
16. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น - - - - - - - - - - 11/11 11/11 
17. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ(4) - - - - 2/2 9/9 - - - - 3/3 11/11 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 10. โครงสร้างการจัดการ        หน้า 95 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับ

องค์การ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
18. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม(5) 6/6 10/11 - - 4/4 - - - 5/5 9/11 - - 

หมายเหต ุ  (1) นายธีรเดช เกิดส าอางค์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ตัง้แต่วนัที่ 18 มกราคม 2562  
 (2) นายอนวุฒัน์ จงยินดี ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล ตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562  
 (3) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ตัง้แต่วนัที่ 13 มิถนุายน 2562  
      และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 (4) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ และลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 
 (5) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้แตว่นัที ่17 กรกฎาคม 2562 
 (6) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ พร้อมกบัได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท  
      ตัง้แต่วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 

 
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้คณะและกรรมการรายบุคคล ปี 2562 
ภาพรวมการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยทกุคณะ คิดเป็นร้อยละ   96.4 
       - คณะกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ   93.8 
       - คณะกรรมการตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 100.0 
       - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ คิดเป็นร้อยละ   90.5 
       - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คิดเป็นร้อยละ 100.0 
       - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ   98.0 
       - คณะกรรมการบริหาร คิดเป็นร้อยละ   96.0 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทรายบคุคล   กรรมการร้อยละ 92.3 เข้าร่วมประชมุไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75.0  
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) มีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสงูสุดให้กับลกูค้า คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ความเป็นอยู่สมยัใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และการประชมุของกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร คือ การประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย
จ านวน 2 ครัง้ เพื่อติดตามการด าเนินงานและอภิปรายปัญหาส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
การวางแผนรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ การ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหารระดับสูง ยังมีการ
ประชุมสมัมนากลยุทธ์ร่วมกันรวม 2 ครัง้ เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฯลฯ  ทัง้นี ้
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการด าเนินงานซึ่งมีสาระส าคญั คือ การเปิดโครงการท่ีพกัอาศยัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจ านวน 36 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 21 โครงการ บ้านเดี่ยว 8 
โครงการ และคอนโดมิเนียม 7 โครงการ รวมทัง้การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดด าเนินการ
โรงพยาบาลวิมตุ ซึง่เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ 

 นอกจากนัน้แล้วบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดสี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ รวมตลอดจนนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าว
ด้วย 
  จากการที่บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม และสามารถน าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
และการให้ความส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตัิตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความยัง่ยืน และความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงรางวลัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาทิเช่น 

1.  ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Annual General Meeting 
หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตัง้แต่ปี 2560 – 2562  
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  
(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับคะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
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2. ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ 

ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตัง้แต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนน
ประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 3.  รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4.  เข็มกลดั "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว้ารางวลั “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 

ประจ าปี 2561” โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้าควบคู่ไปกบักิจกรรม
ช่วยเหลือสงัคม 

 5. รับเลือกให้อยู่ ในกลุ่ม  ESG100 Company ประจ าปี  2562 (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 6. Sustainability Disclosure Award 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ครบทัง้ 3 ด้าน ต่อ
สาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูล
ความยัง่ยืนในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (SD Report) 

 

7. ใบประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติ จากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
ป.ป.ช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน (NACC) 

8. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล  “นวัตกรรมแห่งชาติ  ประจ าปี  2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                      
ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ   
โดยบริษัทฯ มีผลงานนวตักรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบัเศรษฐกิจและสงัคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ 
ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดท าห้องตัวอย่างส าหรับผู้ สูงอายุและผู้ ป่วยกระดูกสะโพกหักที่
โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชนัใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สงูอายุ 
เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีที่สดุให้กบัลกูค้า      

9. CAC Change Agent Award จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against    
Corruption : CAC  
เพื่อประกาศเกียรติคณุที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการด าเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทัง้ Supply Chain                              
นบัเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่าย
สินบนทกุรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน เป็นต้น 
 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รวมทัง้มาตรการก ากับ
ดแูลสินเชื่อที่อยู่อาศยั (“LTV”) ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ที่อยู่อาศยัของลกูค้า 
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อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนก็มิได้ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ และได้ท าการปรับกลยุทธ์การ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ การปรับแผนการเปิด
โครงการโดยคดัเลือกเปิดโครงการเฉพาะที่เป็นกลุ่ม High Potential เท่านัน้ การพฒันาเพิ่มช่องทางการขายโดยร่วมมือกบั 
Platform ขนาดใหญ่อย่าง Shopee การน าระบบ Data Science และ Machine Learning มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการขาย การปรับลดต้นทุนเพื่อควบคมุค่าใช้จ่าย โดยได้มีการประหยดัค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมลูค่า
กว่า 650 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างกว่า 250 ล้านบาทเมื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ในขณะที่ยงัคงมุ่งมัน่พัฒนา
คุณภาพของบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานก่อสร้างในปีที่ผ่านมามีอตัราส่วน  Defect Per Unit (DPU) ลดลงถึงร้อยละ 6 
จากปีก่อนหน้า 

ในส่วนของโรงพยาบาลวิมุตได้มีการด าเนินงานในทุกหมวดงานได้ตามแผนการที่วางไว้ โดยตัวอาคารของ
โรงพยาบาลคาดว่าจะด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมได้รับเอกสารอนญุาตเปิดอาคารภายในสิน้ปี 2563 ในขณะที่การ
คดัสรร และรับสมคัรบคุลากรทางการแพทย์ และบคุลากรอื่นๆ นัน้ ได้มีการจดัจ้างบคุลากรในระดบับริหาร และบคุลากรที่
มีบทบาทส าคญัของแต่ละหน่วยงานเป็นท่ีเรียบร้อยตามแผน 

ในปี 2563 น่าจะยงัเป็นอีกปีหน่ึงที่มีความท้าทายในการบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่กรรมการ และผู้บริหาร 
ได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวไว้ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการบริหาร
สินทรัพย์ และบ้านพร้อมขายของโครงการ การปรับกระบวนการจดัซือ้ที่ดินเพื่อคดัเลือกซือ้ที่ดินศักยภาพสูงเข้าสู่องค์กร 
การพฒันาช่องทางการขาย และพนัธมิตรเพิ่มเติม การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนการศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง Recurring Income ให้แก่
บริษัทฯ เป็นต้น 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคน เพื่อก้าวสู่จดุหมายส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่คง พร้อมทัง้ยงัคงมุ่งมัน่สร้างผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาวให้เป็นที่ยอมรับส าหรับผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท 
ขอขอบคณุผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทิเช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สถาบนัการเงิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้พนกังาน ที่
ได้มีส่วนร่วมเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และขอให้ค ามัน่ว่า บริษัทฯ จะ
มุ่งมัน่สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ คิดค้นพฒันานวตักรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยัง่ยืนให้กับลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสงัคม
และชมุชน ใส่ใจดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

(ดร. ประสาร ไตรรัตนว์รกุล) 
ประธานกรรมการบริษัท  

17 มกราคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

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

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

2.  ธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)  
 
คณะกรรมการบริหารมุ่งมัน่ท่ีจะควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลกัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายเป็นส าคญั ดงันี ้
(1) มุ่งสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเติบโตอย่างยั่งยืน  (Sustain Pruksa #1 

Leadership in Real Estate) 
(2) พัฒนาการด าเนินงานด้าน Technology และ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย าในองค์กร 

(Tech & Data Driven) 
(3) มุ่งพฒันาคณุภาพของสินค้า และความสามารถในการบริหารต้นทนุ (Quality & Cost Efficiency) 
(4) การขยายธุรกจิให้เติบโตผ่านช่องทางใหม่ หรือ กลุ่มธุรกิจใหม่ทีม่ศีกัยภาพ (Seeding for Future) 
(5) วางรากฐานขององค์กรให้พร้อมส าหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทัง้ในด้านของโครงสร้างองค์กร  และ 

วฒันธรรมองค์กร (Future Proof Organization & One Pruksa Culture) 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 11 ครัง้ และรายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบทุกไตรมาส โดยได้มีการด าเนินงานที่ส าคญั อาทิ บริหารการด าเนินงานได้ผลก าไร จ านวน 5,359 ล้านบาท โดยมี 
%SG&A ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 17.6% ปรับตัวลดลงจาก 18.7% ในปี 2561 ที่ผ่านมา จ านวนการแจ้งซ่อมบ้านจากลูกค้า
ลดลงร้อยละ 6.55 และด าเนินการใช้ Machine Learning Model เพื่อสร้างยอดขายจาก Winback Process จากกลุ่ม
ลกูค้าที่ยกเลิกหรือเคยปฏิเสธการซือ้บ้าน สร้างยอดขายได้เพิ่มกว่า 5,000 ล้านบาท 

 

ท้ายที่สุดนี ้คณะกรรมการบริหารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะบริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินงานของ  
บริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อความมัน่คงและยัง่ยืนของบริษัทฯ สืบไป     

        
        
     
 

   (นายทองมา วิจติรพงศ์พนัธุ์) 
       ประธานกรรมการบริหาร 

               12 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธาน
กรรมการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ์  แสงน่ิมนวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศกัดิ์ 
แย้มนุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
 ในการคดัเลือกและเสนอรายชือ่บคุคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และประวัติการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่าง
เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้การสรรหากรรมการบริษัทยังค านึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ าเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ 
โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 13 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 5 ท่าน  โดยมีข้อมูล
ประวตัิของแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อประวตัิกรรมการและผู้บริหาร 
 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกนั เพื่อท่ีจะรักษาบคุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กบั
บริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฎิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายตามกลยุทธที่บริษัทฯ ก าหนดโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีภายใต้
หวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชมุรวม 10 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

1. การสรรหาบุคคลผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และท าหน้าที่พิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ            
  2. การปรับปรุงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดตวัชีว้ดัในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู 
           3. การก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียด
ขัน้ตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การ
มอบหมายกรรมการและหรือผู้ที่มีความสามารถเป็นท่ียอมรับเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารท่ีมี
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ผลงานและศกัยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มีผู้ สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยัง่ยืนในการด าเนินกิจการของ
บริษัทในอนาคตต่อไป  
 
 
 
 
 
 

(นายวีระชยั งามดวีิไลศกัดิ)์ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 15 มกราคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี  
ดร.อนสุรณ์ แสงน่ิมนวล เป็นประธานกรรมการ นายอนวุฒัน์ จงยินดี และนางรัตนา พรมสวสัดิ์ เป็นกรรมการ 
 โดยในปี 2562 มีการด าเนินงานตามแผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น 
• บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.psh.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

• บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (นวนคร) และโครงการของบริษัทฯ ในวนัที่ 
21 มิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบข้อมูลการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต การก่อสร้าง และเยี่ยมชมส านกังานใหญ่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 

2. ด้านนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและและคู่มือจรรยาบรรณ 
• ปรับปรุงนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี เพื่อให้มซีึง่มาตรฐานสากลสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

3. ด้านการอบรม กิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
• อบรมให้ความรู้เร่ืองการก ากบัดแูลกิจการแก่พนกังานใหม่  
• จดัอบรมรวมถึงการทดสอบ CG ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารและพนกังานปัจจบุนั  
• จดัให้มีการท าแบบสอบถามรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยรายการของตนเอง ของผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย  
• การจดักิจกรรม CG DAY ประจ าปี 2019 โดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ร่วมเสวนาใน

หวัข้อ “การปลกูฝัง CG – DNA ชาวพฤกษา” และจดัการประกวด “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม น าความ
ยั่งยืน” โดยให้ผู้ บริหารและพนักงาน ส่งผลงานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้ส่งเร่ือง
ประกวด เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

• อบรมพนักงานโครงการ (Zone Visit) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล และ
การทจุริตคอร์รัปชนั ให้แก่พนกังานได้อย่างทัว่ถึง โดยจดัอบรมในโซนดอนเมืองบางนา และปทมุธานี 

•  ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ร่วมเสวนา “ธรรมนญูสชุนแนวทางสู่องค์กร
ธรรมาภิบาล” ของ สนง. คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ โดยผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

• ผู้บริหารร่วมเสวนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอยา่งยัง่ยืน” ในหวัข้อ ธุรกจิที่มีจรรยาบรรณกบัการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน ในโครงการจรรยาบรรณสญัจร ท่ีจงัหวดัขอนแก่นและสงขลา จดัโดยหอการค้าไทย 

• ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคณุธรรมต่อต้านการทจุริต” ภาค
กลาง โดยศนูย์คณุธรรม (องค์กรมหาชน ) ทีมุ่่งเน้นสร้างกลไกการป้องกนัการทจุริต การสร้างความ
ตระหนกัรู้และสร้างภมูิคุ้มกนัด้านคณุธรรมให้กบัสงัคมไทย ภายใต้การขบัเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
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คณุธรรม ฉบบัท่ี 1 กระทรวงวฒันธรรม โดยศนูย์คณุธรรมให้ความส าคญัการสร้างวิทยากรแกนน า
ส่งเสริมคณุธรรมในพืน้ท่ีจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย 

• สนบัสนนุของรางวลัในงานวนัเดก็แห่งชาติ 2562 ณ. พิพิธภณัฑ์ต้านโกง ปปช. 
• ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชนั ประจ าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลงั..อาสา

สู้โกง” ในวนัศกุร์ที่ 6 กนัยายน 2562 และวนัต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ในวนัจนัทร์ที่ 9 
ธันวาคม 2562 ณ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอมิแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ ภายใต้
แนวคิด “เดินหน้าล่าโกง” 

• ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร กิจกรรม จริยธรรม การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี กรณีศกึษา การแจ้งเบาะแส การ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ตลอดจนประชาสมัพนัธ์กจิกรรมที่เก่ียวข้อง ในช่องทางประชาสมัพนัธ์
รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นต้น 

4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั 
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชนั (CAC-

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) อีกทั ง้เป็น Change 

Agent ในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมรับฟัง

รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ CAC-SME Executive Briefing เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการรับรองของ 

SME เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME มีเคร่ืองมือที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาแนวปฎิบัติและกลไกภายในที่

ช่วยป้องกันการรับและให้สินบนในลักษณะเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการด าเนินงาน

ภายในที่โปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้คดัเลือกคู่ค้าที่มีศกัยภาพตามคณุสมบตัิที่ทางโครงการฯ ก าหนด โดย

ในปี 2562 นีม้ีคู่ค้าสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงเจตนารมณ์จ านวน 17 บริษัท และทางบริษัทฯ ได้รับ

รางวลั CAC Change Agent Award อีกด้วย  

• ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สร้างสงัคม

คณุธรรม : วินยัคน สะท้อนวินยัชาติ” เพื่อขบัเคล่ือนสงัคมไทยสู่สงัคมคณุธรรม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมจดั

นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง "การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ" พร้อมแจก

ต้นไม้มงคลจ านวน 500 ต้น  

• การส่ือสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่าทางบริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวญั 
ของก านัล และงบสนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และ
ปลอดจากการทจุริตหรือการให้สินบนแก่ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลกูค้า หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
มหาชน ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

• เน้นย า้นโยบายงดการรับของขวญัในชว่งเทศกาลและในโอกาสอืน่ใด (No Gift Policy) 
• ประชาสมัพนัธ์นโยบายไม่สนบัสนนุการให้สินบน สินน า้ใจ กบัหนว่ยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ 
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 ผลจากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
มาโดยตลอด ท าให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านก ากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

• บริษัทฯ ได้รับรางวลั CAC Change Agent Award ในการสนบัสนนุ ชกัชวน และประชาสมัพนัธ์คูค้่า

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ CAC – SME เพื่อขยาย

เครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชนั 

• บริษัทฯ ได้รับมอบเข็มกลดั “จรรยาบรรณ” ในงานประกาศเกียรตคิณุจรรยาบรรณดีเด่น  ปีที่ 17 พ.ศ.

2562 “Business Ethic for Sustainable Development” 

• รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ           
(ส านกังาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตรวดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน  

• การประเมิน CGR ประจ าปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.)ไทย อยู่ในระดบั “ดีมาก”  
 

ส าหรับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญมาตลอด มุ่งสร้างความ
เติบโตอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้น
ยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ 
ESG100 ประจ าปี 2562 จากการด าเนินงานที่โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับเร่ืองการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนได้อย่างโดดเด่นของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล ได้อย่าง
ครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม/โครงการ เช่น การช่วยยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับ
สากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างผ่านโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” และ “โครงการความร่วมมือในการผลิต 
และพฒันาก าลงัคนด้านอาชีวศกึษา” กบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อให้เปิดโอกาสให้ครูอาชีวศกึษาและ
นกัเรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิงานในพฤกษา โดยจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
ความต้องการบคุลากรของอตุสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0  ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา เพื่อช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถและมีศกัยภาพในเชิงปฎิบตัิ และ
สามารถด าเนินงานท าตามธุรกิจใหม่ๆ ในยคุ 4.0 นีไ้ด้ เป็นต้น 

 แผนการด าเนินการในปี 2563 ที่ส าคญัเพื่อให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีดงัต่อไปนี ้
 นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยงัจะคงด าเนินกิจกรรมพืน้ฐานด้านการก ากบัดแูลกิจการ อาทิ อบรม
ให้ความรู้เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการแก่พนกังานใหม่และจดัอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหาร
และพนกังานปัจจบุนั รวมถึงการเข้าไปอบรมพนกังานโครงการ (Zone Visit) เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของ 
ธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผย
ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์นโยบายงดรับของขวญั รวมถึงการจดักิจกรรม CG Day เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมัน่ใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทจุริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ทางบริษัทฯ มีแผนท ากิจกรรมทัง้ภายในบริษัทฯ และ
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กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมด้านคณุธรรม จริยธรรม ความซื่อสตัย์สจุริตต่อไป 
 
 

 
 

      (ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล) 
        ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

                      15 มกราคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมาย
ขององค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์การเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการณ์ที่
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทัง้หมด 5 ท่านเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน โดยมีคุณวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ทุกๆ 2 เดือน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
รายงานการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง   

 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การจดัให้มีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยสรุปการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ดงันี ้

 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ ยงระดับ
องค์การ  
 

1. พิจารณาประเด็นความเส่ียงที่ส าคัญและก าหนดดัชนีชีว้ัดความเส่ียง  พร้อมมาตรการจัดการ                     
ความเส่ียงประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่
ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียง
ด้านปฏิบตัิการ และความเส่ียงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมถึงติดตามสถานะของความเส่ียงแต่ละเร่ือง
ผ่านดัชนีชีว้ัดความเส่ียง ติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ยกตัวอย่างเช่น ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดิน ความเส่ียงด้านบุคลากร ด้านเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเส่ียงด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น  

2. พิจารณาประเด็นความเส่ียงที่ส าคัญในส่วนงานก่อสร้าง และโรงงานผลิต  Precast คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงรับทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ของโครงการกอ่สร้างและโรงงานผลิต Precast ทัง้
ในด้านความปลอดภยัในการท างาน ความเพียงพอของบคุลากร การปฏิบตัิตามกฎหมาย/ข้อก าหนด เป็น
ต้น เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและส่งมอบสินค้าทันตาม
แผนงานท่ีก าหนด  

3. พิจารณาความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) พร้อมก าหนดมาตรการจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยตระหนักและให้ความส าคัญในการติดตามความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ใหม่ 
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างสม ่าเสมอและมอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าของเร่ืองท าการติดตามและน าเสนอผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามรอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงจากการประกาศใช้มาตรการ 
LTV ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผงัสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเส่ียง
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จากการเวนคืนท่ีดินทัง้หมดทัว่ไทย ความเส่ียงจาก พ.ร.บ. ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างปี 2562 ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ Data Privacy และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 
2563 รวมถึงข้อก าหนดด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
อนาคต ยกตวัอย่างเชน่ แนวโน้มการประกาศใช้ DSR ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการ
ก าหนดแนวทางหรือมารตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิ จของกลุ่ม
บริษัทฯ  

4. พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเส่ียงเร่ืองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยตระหนักถึงความส าคัญเร่ืองการรักษาความสามารถในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้าและคู่ ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การได้สนบัสนุนให้มีการจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ทัง้ในระดบัองค์การและระดบัหน่วยธุรกิจ โดยจดัให้มีการซ้อม
แผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning : DRP) ในส่วนของระบบงานหลกั จ าลองสถานการณ์ใน
การอพยพเคล่ือนย้ายกระบวนการส าคญั (Critical Process) ไปปฏิบตัิงาน ณ สถานที่ปฏิบตัิการส ารอง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ พร้อมก าหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละ
สถานการณ์เป็นประจ าทุกปี รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Response Plan :ERP) ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ให้กับ
พนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

 

• รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ระดบัองค์การ ได้รับการบรรจุเป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครัง้รวม
ทัง้สิน้  4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการให้บริษัทฯ มีการก ากบัดูแลกิจการที่
ดีและบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ พร้อมสนับสนุนให้บริษัทในเครือมีการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยัง่ยืนต่อไป   

 
 
 
 
 
 
     (คณุวีระชยั งามดวีิไลศกัดิ)์  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
30 ธันวาคม 2562 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
10.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 
 1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ให้ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึง
ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการ

บริหารเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 (โบนัส) ใน
อตัราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 
Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้ โดยกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร (Non-Executive 
Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย ส าหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารมีดงันี ้

ชื่อ / ต าแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล(1) 

3,168,000 684,186 2,850,000 1,716,322 3,000,000 1,149,629 
ประธานกรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ 

3,852,186 4,566,322 4,149,629 
2. ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์  

2,640,000 604,186 2,640,000 1,676,322 2,640,000 1,069,629 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

3,244,186 4,316,322 3,709,629 
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ(2) 

3,160,000 964,186 3,260,000 2,016,322 3,480,000 1,371,879 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4,124,186 5,276,322 4,851,879 
4. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 

2,360,000 724,186 2,590,000 1,856,322 2,600,000 1,229,629 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บรรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 3,084,186 4,446,322 3,829,629 
5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 

1,800,000 664,186 1,800,000 1,596,322 1,569,643 894,377 กรรมการอิสระ 

 
 

2,464,186 3,396,322 2,464,020 
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ชื่อ / ต าแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 
6. นายอนุวัฒน์ จงยินดี(3) 

2,320,000 620,707 - - - - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

 2,940,707 - - 
7. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ 
   อุรพีพัฒนพงศ์(4) 1,305,000 280,311 - - - - 
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 1,585,311 - - 
8. นายวิเชียร เมฆตระการ 

2,640,000 1,504,186 2,720,000 1,996,322 2,760,000 1,509,629 กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 4,144,186 4,716,322 4,269,629 

9. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม(5) 

2,290,667 1,530,279 4,160,000 3,558,482 4,320,000 2,628,443 ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการอิสระ 3,820,946 7,718,482 6,948,443 
10. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ(6) 

- - 2,680,000 1,616,322 2,720,000 1,109,629 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการบรรษัทภิบาล - 4,296,322 3,829,629 

รวม 
21,683,667 7,576,413 22,700,000 16,032,736 23,089,643 10,962,843 

29,260,080 38,732,736 34,052,486 

หมายเหต ุ:  นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุ “โบนสั” ประกอบไปด้วย โบนสั ผลประโยชน์อ่ืน  
                       และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
                   * บริษัทฯ จ่ายโบนสัส าหรับกรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือนกนัยายน ส่วนผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายใน

เดือนพฤษภาคมในปีถดัไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนสัคร่ึงปีหลงัของปี 2562 
   ** โบนสัส าหรับกรรมการของผลงานคร่ึงปีแรกและผลงานคร่ึงปีหลงั  
  

 (1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม และได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 9 สิงหาคม 
2562 
(2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 9 
สิงหาคม 2562 
(3) นายอนวุฒัน์ จงยินดี ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล แทนนายนายอดลุย์ 
จนัทนจลุกะ ซึง่ได้ลาออกเนื่องจากเกษียณอาย ุโดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
(4) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที่ 26 เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ ตัง้แต่วนัที่ 13 มิถนุายน 2562 และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
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(5) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
    และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562  
(6) นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภบิาล เนื่องจากครบ
เกษียณอายตุามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 
  

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 7 49,930,004 6 52,043,106 2 6,800,000 

โบนสั(1) 7  4,216,736 6 13,786,423 2 2,649,886 

เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 7 2,535,820 6 3,112,655 2 - 

เงินสมทบประกนัสงัคม 7 42,750 6 46,500 2 6,000 

เงินได้อื่นๆ 7 12,051,166 6 6,397,513 2 2,000 
รวม 7 68,776,476 6 75,386,197 2 9,457,886 

หมายเหตุ  : (1) บริษัทฯ จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานคร่ึงปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานคร่ึงปีหลงัจะจ่ายโดยรวม   
Management Incentive ในเดือนกมุภาพนัธ์ปีถดัไป โดยยอดที่รายงานในปี 2562 ยงัไม่รวมโบนสัคร่ึงปีหลงัของปี 2562 

 

3) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) 
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินจะอยู่ในรูปของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่จดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 7 (PSH-WG) จ านวน 15,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการใช้สิทธิที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้ นสามัญ 1 หุ้ น โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ทัง้ 1 รุ่นสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครัง้คือ 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท าการสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของ
แต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึง่สามารถใช้สิทธิได้ภายในวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่บริษัทฯ ได้
น ามาจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร 2 ท่าน (ผู้บริหารในที่นีห้มายถึง กรรมการผู้จดัการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ลงมา รวมถึงผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ส่ีทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในระดบับริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือ

เทียบเท่า) ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PSH-WG เป็นจ านวนรวม 356,236 หน่วย และในปี 2562 กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงัต่อไปนี ้

 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 10. โครงสร้างการจัดการ  หน้า 111 

ชื่อ 

ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่ได้รับการ
จัดสรร(หน่วย) 

ใบส าคัญที่ขอใช้สิทธซิือ้หุ้นสามัญ 
ในปี 2562 (หน่วย) 

PSH-WG PSH-WG 
1. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์  -     -    
2. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์  -     -    
3. น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  -     -    
4. นายพรเทพ ศภุธราธาร 269,006  - 
5. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น   87,230 - 
6. นายณฐัพร วุ่นกลิ่นหอม  -     -    
7. น.ส.องัคณา ลิขิตจรรยากลุ  -     -    

รวม  356,236  - 
 
10.4 บุคลากร 

 
   1) จ านวนพนักงาน 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนกังานเพียง 2 คน ด าเนินงานในส่วนตรวจสอบภายในและเลขานกุารบริษัท 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2562 2561 2560 
จ านวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 2 2 2 

      หมายเหตุ  : บริษัทฯ ใช้บคุลากรหลกัจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

  
3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี- 

 
4) ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บุคลากรหลักจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัทฯ จึงไม่มีค่าตอบแทนของพนักงานแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพในปี 2559 ตาม
พระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจ านวนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้า
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (โดยค านวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทนุได้ในอตัราเร่ิมต้น ร้อยละ 5 สงูสดุแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนกังาน  

 

อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษทัฯ 
น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 5% 
ตัง้แต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ร้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15 6% 
ตัง้แต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี ร้อยละ 7, 8, 10, 12, 15 7% 
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อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษทัฯ 
ตัง้แต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี ร้อยละ 8, 10, 12, 15 8% 
ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป ร้อยละ  10, 12, 15 10% 

 
5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ด าเนินการให้มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อ

พฒันาความสามารถในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการมีโอกาสให้พนกังานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และส่งเสริมให้พนกังานมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของ
บริษัทฯ ไว้เป็นความลบั 
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11. การก ากับดูแลกิจการ 

                            
11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยมีรายได้หลกัจากเงนิปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าลงทนุ  บริษัทฯ 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ คิดค้นพฒันานวตักรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบ
การด าเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยัง่ยืนให้กับลกูค้า และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดี
ให้กับสังคม และชุมชน รวมทัง้ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
อย่างยัง่ยืนในอนาคต 

 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) โดยเล็งเห็นว่า การด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จะเป็นระบบบริหารจดัการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมลูค่าระยะยาวให้กับ   
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนบัสนนุ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 
ให้เจริญเติบโต และน าไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยืนต่อไป  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุระดบัยึดถือปฏิบตัิมาตัง้แต่ปี 2559 และมีการทบทวนหลกัปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทกุปี 
รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทัง้ภายในประเทศ และระดับสากล จากองค์กร 
หรือบริษัทชัน้น าต่างๆ เพื่อให้นโยบาย และการด าเนินการต่างๆ ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และน ามาซึ่ง
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจดัการด้านความยัง่ยืนขององค์กรท่ีชดัเจน ดงันี ้ 

 
1.คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ กฎบตัรของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

 ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนุนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงก าหนดเป็นนโยบายโดยจดัให้มีการทบทวน
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัแผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ  

2. จดัให้มีการอบรมเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพฤกษา (Ethic) และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเดิม และพนักงานเข้าใหม่ตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าท างาน ซึ่งพนักงานทุกคน
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จะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ” ซึง่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ค านึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  

3. ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรณีศึกษา การแจ้งเบาะแส การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ เก่ียวข้อง ในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของ           
บริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นต้น 

4. ส่ือสารประเด็นปัญหาการทุจริต และการลงโทษ ให้แก่ พนกังาน ผู้บริหาร เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทัง้การ
ป้องกนั และป้องปรามมิให้พนกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

5. จดัให้มีการทดสอบหลกัสตูร CG เพื่อสร้างความตระหนกัเร่ือง จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร 
และพนกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. จัดให้มีการท าแบบสอบถามรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยรายการของตนเอง ของผู้บริหาร และ 
พนกังานทกุคน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

7. ผู้บริหารและพนกังาน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังปาฐกถาพิเศษ จากท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ 
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีฯ  หัวข้อ “Business Ethics for Sustainable Development” ในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics for Sustainable Development : 
จรรยาบรรณน าธุรกิจยัง่ยืน” ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ร่วมพิธีมอบเข็มกลดัชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยด้วย 

 8. ดร. พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ร่วมเสวนา “ธรรมนูญสุชนแนวทางสู่องค์กรธรร
มาภิบาล” ของ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้บ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 8 
กมุภาพนัธ์ 2562 

 9. ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชนัสากล ประจ าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลงั..อาสา
สู้โกง” ในวนัศกุร์ที่ 6 กนัยายน 2562 และแนวคิด “เดินหน้า ล่าโกง” ในวนัจนัทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 

 

10. ผู้บริหารร่วมเสวนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการ
เติบโตอย่างยัง่ยืน ในโครงการจรรยาบรรณสญัจร ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และสงขลา จดัโดยหอการค้าไทย 
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11. ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคกลาง 
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกนัการทุจริต การสร้างความตระหนกัรู้และสร้างภมูิคุ้มกัน
ด้านคุณธรรมให้กับสงัคมไทย ภายใต้การขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบบัที่  1 กระทรวงวฒันธรรม โดยศูนย์
คณุธรรมให้ความส าคญัการสร้างวิทยากรแกนน าส่งเสริมคณุธรรมในพืน้ท่ีจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย 

12. สนบัสนนุของรางวลั ในงานวนัเด็กแห่งชาติ 2562 ณ. พิพิธภณัฑ์ต้านโกง ป.ป.ช.  
13. การจัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสงูของบริษัทฯ ร่วมบรรยายใน

หัวข้อ “การปลูกฝัง CG – DNA ชาวพฤกษา” และจัดการประกวด “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม น าความยั่งยืน” โดยให้
ผู้บริหารและพนกังาน ส่งผลงานการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเข้าร่วมประกวด ทัง้ประเภทบคุคล และประเภท
ทีม เพื่อสร้างความตระหนกัถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
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14. จัดกิจกรรม Zone Visit ให้ความรู้ในโครงการที่ก าลังก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ตัง้แต่ระดับ 

Foreman, Site Engineer รวมทัง้พนกังานธุรการให้รับทราบและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามหลกัธรรมาภิบาล ระเบียบข้อบงัคบั
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารโครงการ 

15. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน รวมทัง้รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ในการพฒันาโครงการแนวราบที่ติดริมคลองสาธารณะ หรือมีคลองผ่านในโครงการ จึงได้ริเร่ิมโครงการ “วัน
ใส่ใจ คืนน า้ใสให้คูคลอง” ภายใต้แนวความคิด เราไม่ได้ท าธุรกิจเพื่อขายบ้านเท่านัน้ แต่เรายงัใส่ใจ ยึดหลกัคุณธรรม 
เพื่อเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับลกูบ้าน และชุมชนริมคลองธรรมชาติ จึงเกิดการพฒันาคลองที่อยู่ติด /ใกล้โครงการ 
ให้มีสภาพที่ดีขึน้ และเป็นคลองที่น่าอยู่และน่ามอง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานราชการ พัฒนาคลอง
ธรรมชาติ เพื่อส่งมอบให้บุตร หลาน ชมุชนริมคลอง ได้สานต่อชีวิตที่สวยงามตลอดไป ทัง้นี ้ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 28 
คลอง และได้ผลการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในละแวกใกล้เคียง โดยมีแผนด าเนินการกับทุก
โครงการใหม่ๆ ที่ติดคลองสาธารณะ ให้ครบทกุโครงการต่อไปอีกด้วย   

16. ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คณุธรรม : วินยัคน สะท้อนวินยัชาติ” เพื่อขบัเคล่ือนสงัคมไทยสู่สงัคมคุณธรรม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เร่ือง 
"การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ" พร้อมแจกต้นไม้มงคลจ านวน 500 ต้น  

17. จัดกิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” (นวนคร) และ โครงการ บ้านเดี่ยวภัสสร สรง
ประภา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และ
กระบวนการผลิต การก่อสร้าง และเยี่ยมชมส านกังานใหญ่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และโรงงานของบริษัทฯ   
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18. การส่ือสารแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวญั ของก านลั 

และงบสนบัสนุนต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทกุรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ กบักรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส และปลอดจากการทุจริต หรือการให้สินบนแก่ผู้บงัคบับัญชา 
เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

19. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้งนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน า้ใจ ให้
ผู้ประกอบการ คู่ค้า นายหน้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทราบ รวมถึงจัดตัง้ X-Stand 
บริเวณทางเข้าอาคารและประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง Digital Signage  และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  
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20. บริษัทฯ จดัให้มีการก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี ไว้ล่วงหน้าทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้  และกรรมการบริษัททัง้คณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 
ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัในรอบปีที่ผ่านมา โดยกรรมการบริษัทร้อยละ 92.3 ของกรรมการทัง้คณะ  เข้า
ร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 

        
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ผลกัดันให้เกิดการจัดการความยัง่ยืนขององค์กร รวมทัง้ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ เห็นถึงความส าคัญดงักล่าว และได้ให้โอวาทแก่พนกังานในงาน Pruksa CG Day โดยเน้นในเร่ือง ความส าคัญ
ของ “ค่านิยม ส่งเสริมคณุธรรม ความยัง่ยืน” ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่เป็นอย่างยิง่วา่ การมีหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้า
และเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพ ในการบริหารจดัการ
ธุรกิจ ค านึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบควบคุมภายใน/ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหวัใจในการ
บรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีส าคญัยิ่ง 
  
 จากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ท าให้
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้รางวลัด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมากโดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
 

รางวัลด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
1.  ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Annual General Meeting 

หรือ “AGM”) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตัง้แต่ปี 2560 – 2562  
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  
(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้รับคะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556 - 2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

2. ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ 
ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ตัง้แต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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(ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนน
ประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 3.  รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4. เข็มกลดั "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว้ารางวลั “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 

ประจ าปี 2561” โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้าควบคู่ไปกบักิจกรรม
ช่วยเหลือสงัคม 

 5.   รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจ าปี 2562 (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 6. Sustainability Disclosure Award 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ครบทัง้ 3 ด้าน ต่อ
สาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูล
ความยัง่ยืนในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (SD Report) 

 

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัต่างๆ ดงันี ้

1. International Quality Management Award ประเภท Diamond (สูงสุด) เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่
ทุ่มเทและพฒันาอย่างต่อเนื่องในด้านนวตักรรมเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์เพื่อความเป็นเลิศ  

โดยบริษัทฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวลันี ้เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริม
วฒันธรรมองค์กรในเร่ืองการใส่ใจคณุภาพ พร้อมทัง้ขบัเคล่ือนองค์กรด้วยนวตักรรม และเทคโนโลยี ในการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศยั ซึง่พิธีมอบรางวลัจดัขึน้ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

2. Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 

พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) รับรางวัล “ผู้ประกอบการแห่งปี (Entrepreneur of the Year)” ซึ่งเป็น
รางวลัสงูสดุจากงานมอบรางวลัระดบันานาชาติ “Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 
2019” ในฐานะผู้น าที่มีความเฉียบคม และมีบทบาทที่โดดเด่นในการสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยผ่านการบริหารบริษัท พฤกษา โฮลดิ ง้  จ ากัด (มหาชน) โดยปี 2562 นี  ้บริษัทฯ เป็น
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ไทยรายเดียวที่ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรตินี ้ 

3. รางวลัประชาบดีประเภทบคุคลผู้ท าคณุประโยชน์ ประจ าปี 2562 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา      

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) รับประทานรางวลั ประชาบดีประเภทบคุคลผู้ท าคณุประโยชน์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสทุธนารีนาถ ในฐานะที่อุทิศตนเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยการจดัตัง้กองทุน
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ และงานช่วยเหลือสงัคม จดัโดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
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4. นกับริหารดีเด่นแห่งปี 2562 
นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวลั “นกับริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพฒันาธุรกิจ ในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบ
แทนคุณแผ่นดิน มลูนิธิเพื่อสงัคมไทย ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสยัทศัน์ การบริหารงานที่เป็นเลิศในกิจการ
ต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ และมีการน าความรู้ความสามารถมาใช้พฒันาประเทศชาติ ซึง่เหมาะสมที่จะ
เป็นแบบอย่างให้แก่บคุคลอื่นต่อไป 

5. Asia’s Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019 
นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) รับรางวัลนักการตลาดหญิงที่
โดดเด่นแห่งเอเชียประจ าปี 2019 (Asia’s Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019) ใน
ฐานะนักการตลาดที่มากไปด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารการตลาดจนประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงมีการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคล่ือนสังคมไทยออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั 

6. ใบประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติ จากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือ 
ป.ป.ช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน (NACC) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับรางวลัต่างๆ ดงันี ้
1. Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท  Top Management Award จากความเป็นเลิศในการ

ก าหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า ทัง้ในด้านท่ีอยู่อาศยัและบริการได้อย่างดีเยี่ยม  

2. Best Brand Performance on Social Media (Real Estate) ใน ง า น  “Thailand Zocial Awards 2019"    
ครัง้ที่ 7 จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทัง้ชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สงูถึงร้อยละ 47 และมี
จ านวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอนัดบั 1 ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

3. BCI Top 10 Developer Awards 2019 จาก BCI ASIA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 
- โครงการพลมัคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์ 
- โครงการแชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ  
- โครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ 

4. 2018 Best Selling Project ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครัง้ที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- โครงการ “พลมั คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1”  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตดัสินจากภาพรวมโครงการ  
คณุภาพการก่อสร้าง และยอดขาย   

5. โล่ประกาศเกียรติคณุแบบอาคารอนรัุกษ์พลงังาน ประจ าปี 2562 จากกระทรวงพลงังาน 
- โครงการ The Tree สขุมุวิท 71 – เอกมยั 
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- โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B  
- โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15 

6. Property Guru Thailand Property Awards 2019 
- โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตจุกัร” ได้รับ 2 รางวลั คือ “Best Mid End Condo Development”  
(มีความโดดเด่นในด้านท าเล ดีไซน์ พืน้ที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับ รวมถึงมี
นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย ) และ Highly Commended : Best Mid End Condo Interior 
Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม) โดยมี เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ การสร้างสรรค์นวตักรรมที่ทันสมัย ส่ิง
อ านวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ 

7. Drive Award  2019 สาขา Property & Construction จากสมาคมนิสิตเกา่เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการด าเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ควบคู่กับ
หลกัเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดแูลผู้ ถือหุ้นและคู่ค้า  

8. อตุสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดบั 4 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร รับรางวลั “อตุสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดบั 4 เครือข่ายสี

เขียว (Green Culture)” เป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

9. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                      
ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากส านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ   

โดยบริษัทฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลาย
ประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดท าห้องตัวอย่างส าหรับผู้สูงอายุและผู้ ป่วยกระดูก
สะโพกหกัที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชนัใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ท่ีรองรับการใช้งาน
ของผู้สงูอาย,ุ เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีที่สดุให้กบัลกูค้า      

10. CAC Change Agent Award จ า ก  Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against    
Corruption : CAC  

เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการด าเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทัง้ Supply 
Chain นบัเป็นภาพสะท้อนถึงจดุยืนที่ชดัเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั ปฏิเสธการ
จ่ายสินบนทกุรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

11. Brand of the Year 2019 จากเวทีระดบัโลก  “World Branding Awards” 
ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property 

Developer)  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ การ
ประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation) การวิจยัตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research) และการโหวต
ออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทัว่ไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online) ซึ่งบริษัทฯ เป็นแบรนด์อสงัหาริมทรัพย์
ของไทยแบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวลัในปีนี ้พิธีมอบรางวลัจดัขึน้ ณ พระราชวงัเคนซิงตนั กรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
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12. ASA Real Estate Awards 2019   
- โครงการ “แชปเตอร์วนั อีโค รัชดา – ห้วยขวาง” ได้รับรางวลัโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อคณุภาพชวีติ
ดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต ่ากว่า 10 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาตดัสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
 

ทัง้นี ้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีเนือ้หาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ 
1) คณะกรรมการบริษัท  
2) สิทธิของผู้ ถือหุ้น  
3) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั  
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
5) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
6) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง  
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 
 
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้มีการส่ือสารหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี  และจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง คู่มือจรรยาบรรณ  Employee Communication (“EC News”) ตู้ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ระบบภาพดิจิตอล (Digital Signage) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Line ของพนักงาน  รวมถึงการรวบรวม
ข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องของฝ่ายก ากับดูแลกิจการและก ากับการปฏิบัติงาน ( “หน่วยงาน CG”) ผ่านทาง 
Google Site ที่หน่วยงานจดัท าขึน้ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) หมวดการก ากบัดแูลกิจการ เร่ือง บรรษัทภิ
บาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงหลักการดังกล่าว และถือปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องและติดตาม ผลการปฏิบตัิงาน คือ การปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองใด ก็จะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด และ
เร่ืองที่มีความส าคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ        
เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากบัดแูลการบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่สู่การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
โดยค านึงถึงสภาวะของความเส่ียง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิ สัยทัศน์            
และพนัธกิจขององค์กร ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน รวมถึงติดตาม และดแูลให้บริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจเป็นประจ า เพื่อให้แน่ใจว่า 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
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1.1 การจัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซึง่ความส าเร็จนัน้ต้องอยู่ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท
ได้จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และ
ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หมวด บรรษัทภิบาล โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่  และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูล
กิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ยงัได้มีวิธีการติดตามการปฏิบตัิตามคู่มือดงักล่าว คือ  
 (1) จดัให้มีการอบรมด้านคอร์รัปชนัแก่พนักงานตัง้แต่เร่ิมต้นการเข้าท างาน การบรรจุอบรมหลกัสตูรจริยธรรม
พฤกษา (Ethic) ส าหรับปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ และพนกังานเข้าใหม่ทกุคนจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ
ในหลกัสตูรดงักล่าวพร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตัิ 
 (2) จดัให้มีการอบรม/สัมมนาหลกัสูตร CG ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อสร้างความตระหนกัรู้เร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมภิบาล และภายหลงัจากจบการอบรม/สมัมนาแล้ว บริษัทฯ จะจดัให้
มีการท าแบบทดสอบในภาคปฏิบตัิเพื่อให้มัน่ใจว่า พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ใน
กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึน้จริง และหากพนกังานคนใดที่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ พนกังานคนนัน้
จะต้องศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม และท าแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ในกรณีที่พนกังาน
มีข้อสงสยัประการใด บริษัทฯ ก็จะเปิดโอกาสให้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ท างานกับ  
บริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 

นอกจากนัน้แล้ว หน่วยงาน CG ของบริษัทฯ ยังจัดให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรท าการศึกษาบทเรียน 
Online หลักสตูร “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการท างาน ประจ าปี 2562” และท าแบบทดสอบดังกล่าว 
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตส านึก ในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็น ปัจจยัส าคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกือ้หนุนต่อการด าเนินธุรกิ จของ
บริษัทฯ 

 (3) ส่ือสารให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน โดยส่ือสาร
บทความ หรือช่องทางประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่
เก่ียวข้องของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ที่หน่วยงานจดัท าขึน้ โดยพนกังานสามารถเข้าถึงข้อมลู โดยผ่านทาง 
Link, QR Code และข่าวประชาสมัพนัธ์ 
 (4) ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทจุริต และการลงโทษ ให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็น
ทัง้การป้องกนัและป้องปรามมิให้พนกังาน ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรม กลยุทธ์ และค่านิยมของบริษัทฯ 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั เป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งท าให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้า ได้รับความเชื่อถือ และสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน และมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบญัชี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา) 

 
1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับเร่ือง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ 

เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา โดย
บริษัทฯ ได้จดัท าแบบสอบถามเร่ือง คุณสมบตัิและการพฒันากรรมการบริษัทฯ และจดัส่งไปยงัคณะกรรมการทกุคน เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นว่า บุคคลที่ บริษัทฯ จะสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมควรมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ด้านใด เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การสรรหากรรมการอิสระเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการมากขึน้  

 
คณะกรรมการบริษัท (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563) มีจ านวน 13 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 2 ท่าน อยู่

ในช่วงอาย ุ40 - 60 ปี จ านวน 5 ท่าน และช่วงอายมุากกว่า 60 ปี จ านวน 8 ท่าน ซึง่ประกอบด้วย 
1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร จ านวน  8 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน มี

ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือ   
(1.1) นายอนวุฒัน์ จงยินดี 
(1.2) ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา   
2.  กรรมการอิสระ จ านวน 7 ท่าน ซึง่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ คือ  
 (2.1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  
 (2.2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  
  (2.3) ดร. ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  
 (2.4) ดร. อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  
  (2.5) ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  
 (2.6) นายอนวุฒัน์ จงยินดี 
 (2.7) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ 
3.   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จ านวน 5 ท่าน คือ  
     (3.1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์   
 (3.2) นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ 
 (3.3) นายปิยะ ประยงค์  
 (3.4) นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต  
 (3.5) นางรัตนา พรมสวสัดิ์  
4.  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน) จ านวน 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ 
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 นอกจากนี  ้ประธานกรรมการบริษัท  (ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทัง้มีขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบแยกจากกันอย่างชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร หมวด บทบาท
อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และ หมวดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร) 
 

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่

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

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี
เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้ 

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนดและเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนักบัคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

(4) กรรมการอิสระต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
 

1.5 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ 
นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี โดย 1 ปีในที่นีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และเมื่อครบ
ก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก 
  
 ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ
ครบก าหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 
 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการที่

ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นยงัคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้อง
เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการไว้อย่างชดัเจน 
 

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 
ปี โดยในกรณีนีใ้ห้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ   
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  1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น
ล่วงหน้าทกุปี และแจ้งให้กรรมการทกุคนทราบก าหนดการดงักล่าวในทกุสิน้ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาเพื่อเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุด้วยทกุครัง้ โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจดัส่งร่างหนงัสือเชิญประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทกุครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวาระ
การประชมุ  
 
 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ 
และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ล่วงหน้า) โดยไม่รวมการประชมุวาระพิเศษอื่นๆ ดงันี ้
 

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 

(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 

การประชุม 
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงระดับ

องค์การ 
(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 

การประชุม 
คณะกรรมการ

บรรษัท 
ภิบาล 

(ครัง้ท่ี/วันท่ี) 
1. 17 ม.ค. 63 1. 8 ม.ค. 63 1. 13 ม.ค. 63 1. 17 ม.ค. 63 1. 13 ม.ค. 63 1. 9 ม.ค. 63 
2. 20 ก.พ. 63 2. 12 ก.พ. 63 2. 17 ก.พ. 63 2. 20 ก.พ. 63 2. 12 มี.ค. 63 2. 9 เม.ย. 63 
3. 19 มี.ค. 63 3. 11 มี.ค. 63 3. 12 มี.ค. 63 3. 19 มี.ค. 63 3. 14 พ.ค. 63 3.  9 ก.ค. 63 
4. 13 พ.ค. 63  4. 8 เม.ย. 63 4. 10 เม.ย. 63 4. 13 พ.ค. 63 4. 13 ก.ค.  63 4. 8 ต.ค. 63 
5. 16 ก.ค. 63 5. 7 พ.ค. 63 5. 11 พ.ค. 63 5. 16 ก.ค. 63 5. 17 ก.ย. 63 - 
6. 11 ส.ค. 63 6. 10 มิ.ย. 63 6. 10 มิ.ย. 63 6. 11 ส.ค. 63 6. 19 พ.ย. 63 - 
7. 15 ต.ค. 63 7. 8 ก.ค. 63 7. 13 ก.ค. 63 7. 15 ต.ค. 63 - - 
8. 13 พ.ย. 63 8. 19 ส.ค. 63 8. 10 ส.ค. 63 8. 13 พ.ย. 63 - - 
9. 17 ธ.ค. 63 9. 9 ก.ย. 63 9. 14 ก.ย. 63 9. 17 ธ.ค. 63 - - 

- 10. 7 ต.ค. 63 10. 14 ต.ค. 63  - - - 
- 11. 11 พ.ย. 63 11. 9 พ.ย. 63 - - - 
- 12. 9 ธ.ค. 63 12. 14 ธ.ค. 63 - - - 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จะจัดประชุมในวนัที่ 29 เมษายน 2563 
 

 

        หมายเหต ุ 1. การประชมุกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จะจดัขึน้ในวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 
2. ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู มีการประชมุสมัมนากลยทุธ์ร่วมกนัรวม 2 ครัง้ เม่ือวนัที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 และ 
    วนัที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562และในปี 2563 จะจดัให้มีขึน้ในวนัที่ 4 – 5 กนัยายน 2563 

                        3. ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น และเหมาะสมในอนาคต 

 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีวาระการประชมุหลกั ได้แก่  

(1) เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ  
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(2) เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน   
(3) Performance Management 
(4) Strategy & New Business Initiatives 
(5) เร่ืองเพื่อพิจารณา/อนมุตัิ  
(6) เร่ืองเพื่อทราบ (Business Operations ฯลฯ) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี วาระการประชมุหลกั ได้แก่  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และกิจการอื่นๆ 

 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  
 โดยในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการบริษัททัง้คณะเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา และกรรมการ    
ร้อยละ 92.30 ของกรรมการทัง้คณะ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี และในกรณีที่ไม่ได้มีการ
ประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทัน
เหตกุารณ์ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2562) 
 
 นอกจากนัน้ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสร็จสิน้ลง เลขานุการ
บริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะแจ้งมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รับทราบอย่า ง
รวดเร็ว เพื่อฝ่ายจดัการจะได้น าความเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการต่อในทันที และเลขานุการบริษัท 
และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยก็จะติดตามความคืบหน้าว่า ฝ่ายจัดการได้ด าเนินการตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือไม่ อย่างไร และน ามารายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพิจารณา
หรือรับทราบต่อไป 
 
 องค์ประชุมขัน้ต ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่า ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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1.7 การเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2562) 

 
1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการน าไปปฏิบัติ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ าปี

และแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการ
วางแผนกลยทุธ์ประจ าปี 2563-2567 ล่วงหน้า และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่ายจดัการได้น าแผนงาน
การวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเร่ือง แผนงานการวางแผนกลยุทธ์
ดงักล่าวให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามล าดบัเป็นประจ าทกุเดือน โดยก าหนด
ไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือน รายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยุทธ์
รายไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสได้ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

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

 

(2) วาระเร่ือง เพื่อทราบ (ทกุไตรมาส) จะรายงานเร่ือง 
- รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินธุรกิจ 

:  รายงานของกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-ทาวน์เฮ้าส์ 
:  รายงานของกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-แวล ู
:  รายงานของกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม 
:  รายงานของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลวิมตุ 
 

นอกจากนัน้แล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทยังได้มีการก าหนดวาระเร่ือง ทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพื่อที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เห็นว่าฝ่าย
จดัการควรปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายทางการเงิน และแผนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
กลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 
 

1.9 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อยตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี  ้ยังได้จัดตั ง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัท     
ภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 

 
 1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอ ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่ส าคญั มีระบบการ
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ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่าย
บริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและ
เข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยไม่มีข้อจ ากัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการท าธุรกรรมกับผู้มีความสมัพนัธ์เก่ียว
โยงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่สมควรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดท ารายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สอบ
ทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบตัิ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกเป็นประจ า 
 

1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ มีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์

และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการ
บริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร รับทราบความเส่ียงที่ส าคญัและพิจารณาว่า ฝ่ายจดัการได้ตอบสนองต่อความ
เส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ  
  
  1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการทัง้ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน
และก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ   
 
  1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม นโยบายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่จะสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ
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ธรรมาภิบาล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัการน านโยบาย/แนวปฏิบตัิดงักล่าวข้างตนัไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ติดตาม
และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิที่ดี ติดตามและสัง่การในกรณีที่
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่วางไว้ ตลอดจนการ
ก ากับดูแลให้การปฏิบัติมีการควบคุมภายในที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและในระดบัสากล ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิงานขององค์กร ตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม 
 

 1.9.5 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณ

ประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ควบคุมดูแลการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่
ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซือ้ขาย/จด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ก ากบัดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ลกูค้าและผู้ เก่ียวข้อง ก ากับดูแลและอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทุกประเภทที่
เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุย่อย
อื่น 
 
 1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเชิญผู้บริหารระดับสูง
ล าดบัถัดลงมาเข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารท่านนัน้ๆ เพื่อตอบข้อซกัถาม พร้อมให้ข้อมลูรายละเอียดที่
เก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทัง้จะได้มีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารล าดบัถดัลงมาแต่ละท่าน
ส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย 
 

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจน บริษัทฯ ได้

จดัท ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น 
หมวดวตัถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชุม องค์
ประชมุ และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th  

 
นอกจากนีย้ังก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่มีการ

เปล่ียนแปลงไป โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการ
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ปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงักล่าวด้วย   

1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร 
(1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และสนบัสนนุให้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ประสานงานและน าเสนอข้อมูลส าคัญในเร่ืองต่างๆ ดังนี ้วิสัยทัศน์  
พนัธกิจ ค่านิยม ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้างการจัดการ รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่างเพียงพอ
ก่อนการปฏิบตัิหน้าที่ อาทิเช่น 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 
- กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา 

(2)  ข้อมลูธุรกิจของบริษัทฯ 
- กลยทุธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
 - การน ากรรมการเยี่ยมชมโรงงานพรีคาสท์ และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น 

         โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม 
(3) การพบปะ และแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น 

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

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ จ านวน 2 คน คือ นายอนุวฒัน์ จงยินดี และ
ศ.พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  

นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัสตูรอื่นๆ ที่จดั
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้การศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการ
ต่างๆ การศกึษาดูงาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนัน้ยงัได้ส ารวจความคิดเห็นของกรรมการเพิ่มเติมว่า กรรมการแต่
ละคนต้องการจดัให้มีการอบรมและพฒันาความรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประวตัิการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัท 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

1 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ   

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

1.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
2.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
3.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
4.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
5.ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
6.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
 
7.สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

2 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม /  
รองประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม  

1.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 50/2547 
2.Finance for Non-Finance 
Directors - FND รุ่น 5/2546 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
  

3 ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

Director Accreditation Program-
DAP รุ่น 35/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

4 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

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   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

5 ดร. อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและ

1.Refresher Course DCP -        
DCP Re รุ่น 1/2551 

1.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

พิจารณาค่าตอบแทน 2.Director Certification 
Program - DCP รุ่น 62/2548 
3.Director Accreditation 
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 

2.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
3.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
4.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
5.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ. 20) 
6.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(วตท.10) 
7.สถาบนัพระปกเกล้า (ปรม. 5) 
 
 

8.สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

7 นายอนวุฒัน์ จงยินดี  กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

1.Ethical Leadership Program - 
ELP รุ่น 11/2561 
2.Director Accreditation 
Program - DAP รุ่น 82/2553 
3. Audit Committee Program – 
ACP รุ่น 31/2553 
4. Director Certification 
Program - DCP รุ่น 135/2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

8 ศ.พิเศษ กิติพงศ์  
อรุพีพฒันพงศ์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 

1. Role of the Chairman Program 
– RCP รุ่น 21/2552 
2.Refresher Course DCP - DCP 
Re รุ่น 5/2550 
3. Director Certification 
Program - DCP รุ่น 0/2543 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

9 นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1.Ethical Leadership Program - 
ELP รุ่น 12/2561 
2.Role of the Chairman Program 
- RCP รุ่น 40/2560 
 

1.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
2.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

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)  

3.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
4.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
5.California State University – 
Northridge 
6.จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
7.Kellogg School of 
Management, Northwestern 
University, USA 
 
8.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   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 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

11 นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

Director Certification Program - 
DCP รุ่น 264/2561 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

12 นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 

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

1.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
2.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
3.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

13 นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงระดบัองค์การ 

1. Successful Formulation & 
Execution of Strategy – SFE รุ่น 
4/2552 
2.Director Certification Program 
- DCP รุ่น 56/2548 
  3.Director  Accreditation  
Program - DAP รุ่น 1/2546 
4.หลกัสตูรการบริหารจดัการด้าน
ความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 8 
 

1.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
2.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
3.สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
4.สมาคมวิทยาลยัป้องกนั 
ราชอาณาจกัร ในพระบรม 
ราชปูถมัภ์ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

 5.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 21 
 6.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ
บริหารงานพฒันาเมือง 

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

5.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
6.วิทยาลยัพฒันามหานคร 
มหาวิทยาลยั นวมินทราธิราช 
 
7.สถาบนัพระปกเกล้า 
 
 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
9.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 
ประวตัิการอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานเพิ่มเติมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จ านวน 1 คน คือ  
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ / ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

Defining Boardroom Culture- 
An Imperative of High-
Performing Leadership 2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 
นอกจากนีเ้พื่อให้กรรมการ และผู้บริหารได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในระหว่าง

กรรมการ และผู้บริหารด้วยกนัเอง หรือระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร กบัผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย และความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความรู้ใหม่ๆ ที่
ทันต่อเทคโนโลยีที่ เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Cozy Tea Time ขึน้ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ โดยในปี 2562 จะมีการแลกเปล่ียนความรู้กันในหวัข้อต่างๆ เช่น สรุปภาพรวมกลยุทธ์
การลงทุนปี 2562 ข้อควรรู้เก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท : กรณีศึกษา และกฎหมายการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล การ Update และการ Apply หลกัเกณฑ์ CG 
ใหม่ สนทนา 5G Update สภาวะเศรษฐกิจไทย เป็นต้น 

  
นอกจากการอบรม และการเข้าร่วมสัมมนาที่กล่าวมาข้างต้น ใน ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสงู มีการประชมุสมัมนากลยุทธ์ร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางของบริษัทฯ รวม 2 ครัง้ เมื่อวนัที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 
และวนัท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2562 

 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การก ากับดแูลกิจการ  หน้า 136 

ประวัติการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี (Refresh) ของ CFO และสมุห์บัญชี 
 ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดท ารายงานทางการเงิน และมี
รายงานท่ีมีคณุภาพ ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม / สัมมนา 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
อบรม / 
สัมมนา 

สถาบัน 

1. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  CFO  1. TLCA CFO CPD 2019 : ครัง้ที่ 1 
"นโยบายของส านกังาน กลต. ในการพฒันา
ตลาดทนุและการสนบัสนนุการท างานของ
บริษัทจดทะเบียน" 
2. TLCA CFO CPD 2019 : ครัง้ที่ 2 

"Automation & RPA (Robot Process 
Automation) for Accounting" 

3. หลกัสตูร Future of Finance - Digital 
Disruption 

 

2 
 
 

 
2 
 
 
 

6.5 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย   
(1 สิงหาคม 2562) 
 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย   
(12 กนัยายน 2562) 
 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
(28 กนัยายน 2562) 

รวม (ชม.) 10.5  
2. นางวชัรินทร์ โอภาสเสถียร สมห์ุบญัช ี 1. ท าความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของ TFRS 

9 (Fundamental of TFRS9) ส าหรับกลุ่ม
สถาบนัการเงิน และ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบนั
การเงิน 

2. หลกัสตูร Future of Finance - Digital 
Disruption 

 

6 
 
 
 

6.5 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
(28 เมษายน 2562) 
 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
(28 เมษายน 2562) 

รวม (ชม.) 12.5  

  
 1.13 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จดัขึน้ส าหรับกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดย
กรรมการบริษัท จ านวน 13 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(1) Director Certification Program (DCP) จ านวน 11 ท่าน  
(2) Director Accreditation Program (DAP) จ านวน 4 ท่าน   
(3) Audit Committee Program (ACP) จ านวน 1 ท่าน  
(4) Role of the Compensation Committee (RCC) จ านวน 2 ท่าน  
(5) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จ านวน 1 ท่าน 
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(6) Successful Formulation & Execution of Strategy จ านวน 1 ท่าน  
(7) Finance for Non-Finance Directors (FND) จ านวน 3 ท่าน  
(8) Ethical Leadership Program (ELP) จ านวน 2 ท่าน 
(9) Chartered Director Class (CDC) จ านวน 1 ท่าน   
(10) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) จ านวน 1 ท่าน 
(11) The Role of Chairman (RCP) จ านวน 2 ท่าน 
(12) Board that Make a Difference (BMD) จ านวน 1 ท่าน  
(13) Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) จ านวน 1 ท่าน 
(14) Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 จ านวน 1 ท่าน 
(15) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเส่ียงองค์กรด้านภยัไซเบอร์ความท้าทายและ

ทางออก จ านวน 1 ท่าน 
 
   1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อนโยบายด้านการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ โดยน ากรอบ
แนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) มาใช้ปรับปรุงพฒันาควบคู่กบักรอบแนวทางบริหารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk 
Management : ERM) เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาให้ระบบการควบคมุภายในและบริหารจดัการความ
เส่ียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เส่ียง) 

 
1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดย

ก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการกับความเส่ียง (Key Risk) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ซึง่มีการพิจารณาและทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้
รวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทัง้หลาย โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ าปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียง) 
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1.16 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ ( โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

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

กรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้
ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่
อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ได้มีการเชิญตัวแทน
จากสายการปฏิบัติงานแต่ละสายงานมาน าเสนอส่ิงที่ได้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การได้รับฟังถึงปัญหา หรือข้อขดัข้องในการปฏิบตัิ ตลอดจนให้ข้อสงัเกต หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาและก ากับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขดัข้อง โดยจดัหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามา
ด าเนินโครงการ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) 

 
1.18 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) 

 บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Division) ขึน้ โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่าย
ก ากับดูแลกิจการและก ากับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”)  ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน Corporate Governance และ 
Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้ 

(1) เพื่อให้มีหลักการในการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดย
แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่
และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

(2) เพื่อจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมลูค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
 

 1.19 การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักดิ์  วัลลิกุล ต าแหน่ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและ
ผู้บริหาร) และเพื่อให้การท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
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เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ส าคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การ
เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
การท ารายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดแูลด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 และ หมวด รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของ

ผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัองค์กรธุรกิจ และในระดบับุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การ
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูใน
เร่ืองดงักล่าวอย่างครบถ้วน  

 
ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  
 

นโยบายความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
(1)  พนกังานต้องหลีกเลี่ยงการขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกบั   

 คู่ค้าและบคุคลอื่นใด 
(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อ 

ประโยชน์และการปฏิบตัิหน้าที่โดยตรง  
(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะ

เดียวกนักบับริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
(4) ระหว่างที่ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ และหลงัจากพ้นสภาพการปฏิบตัิงานแล้ว พนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลู

ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ ใดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
การเงิน ข้อมลูการปฏิบตัิงาน ข้อมลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ 

(5) ในกรณีที่พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ ถือหุ้ นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษร 

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะตวัแทนบริษัทฯ 

(7) หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อ
ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ เอง 

(8) ห้ามพนกังานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจ 
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(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ าเป็นต้อง
ท างานอื่นเพื่อเพิ่มพนูรายได้ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอกเวลาท างาน งานนัน้ต้อง 
9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
9.2 ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
9.3 ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัทฯ 
9.5 ไม่เป็นการน าความลบัของบริษัทฯ ไปใช้ 
9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน 

 
 1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)  
 
  1.22 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ  
   นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับก าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก าหนด เป็นต้น และมีหน้าที่
ดแูลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ
ทจุริตคอร์รัปชนั 

(2) ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลกัธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทจุริตและการคอร์
รัปชนั ฯลฯ และ เปิดเผยให้รับทราบ ก าหนดให้ปฏิบตัิตามและติดตามให้มีการปฏิบตัิ รวมทัง้ทบทวน
ให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

(3) พิจารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์
ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคมุดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เ ป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

(5) จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ
ถกูต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็น
จริง ครบถ้วน และถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

(6) จดัให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

(7) พิจารณาอนุมัติแต่ งตั ง้  บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบงัคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

(8) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

(9) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(10) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพร้อมทัง้ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหาร 

(11) พิจารณาแต่งตัง้หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(13) พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้

ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
(14) พิจารณาเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของ

บริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทัง้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าว 

(15) แต่งตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ /หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้
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การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการ
ชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

(16) พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน  
(17) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานกุารบริษัท 
(18) พิจารณาคดัเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

(19) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับ รวมทัง้ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน
ภายหลงั 

(20) พิจารณาอนมุตัินโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และ
ก ากับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม 

(21) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(22) พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ากับควบคมุ และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

(23) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวต่อไป 

(24) ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การก ากับดแูลกิจการ  หน้า 143 

(26) ก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด 

(27) ก าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม 
และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(28) ส่งเสริมให้มีการสร้าง และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้มีการด าเนินกจิการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการของบริษัทฯ ลกูค้า 
คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 
  1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั ้งคณะและรายบุคคล) และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยงัแสดงถึงประเด็นส าคญัที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงน าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยอีกด้วย    

 
 กระบวนการในการประเมินผลงาน 

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล)  
(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและกระบวนการในประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) 
รวมทัง้คณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

1. ในทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อประเมินผลงานประจ าปี 

2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและ
เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการ
ประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะรับทราบ 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อไป 
 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ (ทัง้คณะและรายบคุคล)  
(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัทฯ ได้น าตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ และมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 การให้คะแนน 

- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี 
- คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร 
- คะแนนท่ีได้รับต ่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 การประเมินผลปฏิบตัิงาน 
1. คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) 
2. คณะกรรมการชดุย่อย 

 ในการประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย  
มีหวัข้อพิจารณาหลกั ได้แก่  
 -   โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
 - บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 - การประชมุคณะกรรมการ  
 -       การพฒันาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร 
 - การส่ือสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชดุย่อยและคณะกรรมการบริษัท 
 - การปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 - สรุปความเห็นโดยรวม 
 
 ภาพรวมผลการประเมินเฉล่ียของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย    
แต่ละคณะ  

1. คณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ) ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 89.66 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดี
เยี่ยม 

 2.  คณะกรรมการบริษัท (รายบคุคล) ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 90.19  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดี
เยี่ยม 
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3.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 86.77  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
4.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 99.12  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
5.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 83.10  อยู่ใน

เกณฑ์ ดี 
6.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 93.30 อยู่ใน

เกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 
7.    คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนร้อยละ 99.48 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเยี่ยม 

 
1.24 การจัดท าแผนการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ และก ากับดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมจากกรรมการแต่ละท่าน เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรม และ
พฒันาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบคุคล โดยที่โปรแกรมดงักล่าวอาจประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น 
การอบรมศึกษาทัง้ภายใน และภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ในระหว่างกรรมการด้วยกนัเอง หรือในระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น 
 
  1.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) 

 ในทุกสิน้ปีบริษัทฯ จะก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนประเมินพฤติกรรมด้านภาวะผู้ น า 
(Leadership Behaviors) ของผู้บริหารสงูสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ก่อนในเบือ้งต้น และภายหลงัจากนัน้ฝ่าย
จัดการจะน าส่งผลการประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุต่อไป ทัง้นี ้คะแนนการประเมินผลดงักล่าวถือเป็นข้อมลูลบัเฉพาะ
บคุคล บริษัทฯ จึงไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้ 

 

(1) กรรมการอิสระจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในด้านพฤติกรรมภาวะผู้น า  
     (Leadership Behaviors) โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.1  การก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
1.2 วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา (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 าการเปล่ียนแปลง (Leading Change) 
1.10 การสร้างแรงจงูใจและโน้มน้าวผู้อื่น (Motivating and Influencing Others) 
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 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่ 
      บริหารกลุ่ม 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 าหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดบัสงูในทุกๆ ปี รวมทัง้ประเมินผล
การท างานด้วย  
 
 การก าหนดนโยบายค่าตอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดผลงานหลัก (KPI) ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตัิของกลุ่ม
ธุรกิจใหญ่ๆ รวมทัง้ การประเมินภาวะผู้น า (Leadership Competency) ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากร
ส าคญัให้ท างานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว 
 
   ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 7 คน เท่ากบั 68,776,476 บาท 
ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน/ค่าแรง โบนสั ค่าตอบแทนจงูใจส าหรับผู้บริหาร เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และเงินได้อื่นๆ  
        
  1.27 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่งในระดับที่
เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทน
อื่นๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ (ค่าวิทยากร
บรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และอื่นๆ) ไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับริษัทชัน้น าทัง้ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลก าไรของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารไว้ โดยโครงสร้าง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
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 1.28 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง 
 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ
น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ 
 

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ทัง้ที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผล
การปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และมีอตัราเทียบเคียงได้กบับริษัทฯ ชัน้น าในธุรกิจเดียวกนั หรือนอกกลุ่มธุรกิจ เพื่อ
จงูใจและรักษาบคุลากรที่คณุภาพให้ท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาว   

 
ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรส าคญัให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสร้างผลการด าเนินงานให้บริษัทฯ มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้เพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึ งก าหนด
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ESOP) 
โครงการร่วมทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (EJIP) (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)  
 
  1.29 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท) 
 
  1.30 การเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ โยกย้ายและเลิกจ้าง          
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย 
 
  1.31 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาล) จ านวน 2 คน คือ   

ชื่อ ปี พ.ศ. ด ารงต าแหน่ง บริษัท/โรงพยาบาล 
1. นายอนวุฒัน์ จงยินดี 2548-2560 ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน)   
2. ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 2558-ปัจจบุนั 

2545-2558 
คณบด ี

รองคณบด ี
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 
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  1.32 การกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดงันัน้ ในปีที่
ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมายดงักล่าวและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด  
 
  1.33 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด      
   บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจดัท าแผนสืบทอดงานในต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุ (Sucession Plan) โดยจะมีการเตรียม
บคุคลเพื่อท่ีจะเป็นผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Sucessor) และมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะจ าเป็น
ที่ยงัขาดอยู่ และแผนพฒันารายบุคคล รวมทัง้ยงัต้องพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบตัิงาน วิสยัทศัน์ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบับริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในต าแหน่งดงักล่าว ในกรณีที่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 
 
 1.34 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คือ  

หลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใหม่ 
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ระดับสงูคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การท างาน ทักษะจ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสูง โดยไม่จ ากัดเพศ และ
พร้อมอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่  

(2) ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูใหม่ 
(1) ในการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ นัน้ ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) หรือ

บริษัทท่ีปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ 

(2) จัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ
จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จ าเป็นต้องสรรหาผู้
มีคณุสมบตัิ และประสบการณ์ให้ตรงกบัธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะด าเนินการต่อไป  
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(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทฯ ยังขาดผู้มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เฉพาะด้านเร่ืองใดเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะสรรหา
กรรมการเพิ่มเติม เพื่อมาช่วยงานบริษัทฯ  

(4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิแล้วแต่กรณี  
  

  ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตัง้ นาย
อนุวัฒน์ จงยินดี ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบญัชี และการตรวจสอบ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนที่ในต าแหน่งของ นาย
อดลุย์ จนัทนจุลกะ กรรมการบริษัทท่ีเกษียณอาย ุ และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 
ได้มีมติแต่งตัง้ ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึง่กรรมการทัง้สองท่านสามารถช่วยงานบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก   

 
 

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ไม่ได้ส่งผลให้จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ขัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
ข้อบงัคบับริษัทฯ  
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1.35 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุกนัเองตามความเหมาะสมเป็นประจ าใน

ทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อจะเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาส าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ที่
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยทุธ์การบริหารงาน การลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ แนวทางการ
เติบโตอย่างยัง่ยืน หรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ ทัง้นีใ้นปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
รวม 2 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 

 
  1.36 การด ารงต าแหน่งกรรมการในนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง   
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกกลุ่ม
ธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณีไป 
 
  1.37  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท 
  เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัททกุคนจึงด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อจะได้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้ยงัสามารถให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าต่างๆ แก่ฝ่ายจดัการในการบริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ด้วย 
 
 1.38 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

ปัจจุบนักรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ไม่
เกินกว่า 6 ปี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
 1.39 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทัง้คณะ ณ สิน้ปี ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และหาก
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายชื่อกรรมการท่านนัน้ไว้อย่างชดัเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท) 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ล่าสุด) พร้อม
รายละเอียดข้อมลูของกรรมการแต่ละท่านไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หมวด คณะกรรมการบริษัท อีก
ด้วย  
   
 1.40 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด 
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 1.41 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 
 
 1.42 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการ
บริษัทได้ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดงันี  ้
 (1) การส่งบุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่ อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น   
 (2) ก ากบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทน และผู้บริหาร และนโยบายที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ 
 (3) พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทัง้นโยบายที่

ส าคญัต่างๆ  
 (4) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 (5) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานก ากับดูแล เช่น การท า
รายการระหว่างกัน การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา 
รวมทัง้ดแูลให้มีการจดัท าบญัชี และรายงานทางการเงินให้ถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและ
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปก าหนดไว้ 

 (6) การประกาศใช้นโยบายการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีผลครอบคลมุบงัคบัใช้กับบริษัทย่อยทุก
แห่งด้วย รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ฯลฯ รวมทัง้ส่งเสริมให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม น านโยบาย หรือหลกั
ปฏิบตัิดงักล่าวมาปฏิบตัิ หรือปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 (7) ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความ
เหมาะสม และรัดกมุเพียงพอ  

 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจดัการบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement) 
 
  1.43 การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายไพศาล ร าพรรณ์ ด ารงต าแหน่ง เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีคณุวฒุิการศกึษา
ด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ สนบัสนุน
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทัง้หลาย ดแูล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ อาทิเช่น การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและ  
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กลยุทธ์ขององค์กร การให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารระดบัสงู การสมัมนา Board Off-Site การศึกษาดูงาน การอบรมสมัมนา 
ฯลฯ และประสานงานให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการอย่างครบถ้วน นอกจากนัน้แล้ว เลขานกุารบริษัทยงัได้
ผ่านการอบรมหลกัสตูรต่างๆ 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  

 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทไว้แล้ว ในเร่ือง โครงสร้างการจดัการ หมวด 
เลขานกุารบริษัท นอกจากนัน้แล้วผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อเลขานกุารบริษัทโดยตรงได้ที่  
       นายไพศาล ร าพรรณ์ 
     บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 
      โทรศพัท์ 02-0801739 ต่อ 48010 / โทรสาร 02-0801700 
      E-mail : paisarl_r@pruksa.com 
 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด เลขานกุารบริษัท และหมวด ประวตัิของเลขานกุารบริษัท) 
 

1.44 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ที่จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั  
 
 บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์ให้พนกังาน และผู้บริหาร ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผล
ร้ายแรงต่อคณุภาพบ้าน การให้บริการลกูค้า และการด าเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนกังานคนใดที่พบเบาะแสการ
ทจุริต การคอร์รัปชนั การมีส่วนได้เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทนก็ตาม พนกังานสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ขอความเป็นธรรมได้ 
 
 บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีส่วนส าคญัในการช่วยขับเคล่ือนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ พนกังานที่
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส จนน ามาสู่การลงโทษในกรณีการทุจริตคอร์รัปชนันัน้ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้ รับเงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 
30,000 บาท ต่อเร่ือง พร้อมใบประกาศเกียรติคณุความดีจากผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมลูของผู้
แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลบัและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย 
 
 จากการให้ความส าคญั และยึดมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอย่างจริงจงั มีผลท าให้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (“บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท”) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

mailto:paisarl_r@pruksa.com
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ทจุริต (CAC) เรียบร้อยแล้ว และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลั CAC Change Agent Award  ในการสนบัสนุน ชกัชวน 
และประชาสมัพนัธ์คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ CAC – SME เพื่อขยาย
เครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชนั อีกด้วย ในส่วนรางวลัอื่นๆ ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
 

• บริษัทฯได้รับมอบเข็มกลัด ”จรรยาบรรณ” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 17 พ.ศ.2562          
“Business Ethic for Sustainable Development ” 

• บริษัทฯได้รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชน ตามที่ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน 
ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตรวดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน  

  
 1.45 การไม่กระท าผิดด้านการทุจริต/กระท าผิดจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ 
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไม่มีการกระท าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือ
กระท าผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงในทางลบอนัเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดส่องดแูลของ
คณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
 
2) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
 2.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ริดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น หรือไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ
หุ้น ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุน การปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในการซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการ
เสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งค าถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออก
เสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ สิทธิในการออกเสียง
แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน รวมทัง้หากมีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้ น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทนัที 
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2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจ าทุกปี ทัง้ที่เป็น

ตวัเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ
อื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นท่ีปรึกษา (Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯและอื่นๆ 

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง
ก่อนน าเสนอเร่ือง ค่าตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ คณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล
ก าไรของบริษัทฯ ซึง่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อน
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
      2.3.1 นโยบายการก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริม

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ขึน้ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบญัชีงบดุลประจ าปี และ 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม     
ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย คือ  

(1) ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ และเร่ิมประชุมในช่วงเวลา 
8.30 – 16.00 นาฬิกา อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ 
เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า  

(2) จดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเดินทางไปร่วมประชมุได้ง่าย 

(3) ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิ สามัญ         
ผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ  

(4) ไม่มีการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ   
(5) บริษัทฯ สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจ าเป็นหรือสมควร 

  
 ในปี 2562 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร     
ซึง่เป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีต้องการให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่ องจากอยู่ในย่านใจ
กลางเมือง มีการคมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจ าทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส  รวมทัง้ในการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัส่งแผนที่ของสถานที่ประชมุ ซึง่แสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชดัเจน 
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 2.3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงั
บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมจริงได้ เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการรับ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นช่องทางส าคญัที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกคน รวมทัง้ผู้
ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากนักลงทุนสถาบันจะต้องใช้เอกสารประกอบการประชุม
ค่อนข้างมาก เพราะในกรณีที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมจริง บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และความถกูต้องของเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดมากกว่าผู้ ถือหุ้นทัว่ๆ ไป ซึ่งหากมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกั
ลงทนุสถาบนัหลายราย ก็จะส่งผลให้การรับลงทะเบียนต้องใช้เวลานาน 
 
 ดงันัน้ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาติดขดัแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุม และยงัช่วยให้การลงทะเบียนในวนัประชุมไม่
ล่าช้า ตลอดจนยงัแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีที่สนบัสนนุให้บริษัทฯ ใช้เวลาในขัน้ตอนการรับลงทะเบียนที่รวดเร็วอีกด้วย  
 

2.3.3 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้า ร่วมประชุม โดยไม่คิด

ค่าบริการ ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 
 

 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบง ากิจการที่จะท าให้ฝ่าย

จดัการ หรือผู้มีอ านาจควบคมุใช้เป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส 
เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสดัส่วนของหุ้น free 
float มากกว่ากฎหมายก าหนด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสดัส่วนของหุ้น free float เท่ากบัร้อยละ 28.41 

 
2.5  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวัน   

ประชุม 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค าถามเก่ียวกับ

บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางและหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจนเพื่อแสดงถึงความเป็น
ธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด้วย 

 
 ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อ

กรรมการและส่งค าถามก่อนวนัประชุมเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การก ากับดแูลกิจการ  หน้า 156 

หวัข้อนักลงทุนสมัพนัธ์) ซึ่งภายหลงัพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อ
กรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาให้ส่งค าถามล่วงหน้าแล้ว หากยงัมีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามมายงับริษัทฯ 

ก่อนวนัประชมุอีก บริษัทฯ ก็พร้อมจะรับฟังและรวบรวมค าถามดงักล่าว เพื่อตอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางช่องทางต่างๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมต่อไป  

 
 2.6 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นควรน าเอกสารทีใ่ช้แสดงตวัเพื่อเข้าร่วมประชมุ อาทิ บตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากบคุคลธรรมดา จะต้องน าหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ 
หนงัสือมอบฉนัทะ และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉนัทะจากนติิบคุคลในฐานะ
เป็นผู้แทน จะต้องน าหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะมาแสดงด้วย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะและหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติ
บคุคล ท่ีมีการรับรองส าเนาที่ถกูต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชมุได้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อ 2.3.2 เร่ือง การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 

 
นอกจากนี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ จึง

จัดให้มีการเผยแพร่ภาพสดการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต (Live ผ่าน YouTube) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชมุให้สามารถตดิตามการประชมุได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งในในการตรวจนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ และ
ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น และมีนโยบายให้ คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมโดย

พร้อมเพรียง โดยมีประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ 
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ผู้บริหารล าดบั 4 รายแรก ผู้สอบบญัชีภายนอก หรือตวัแทน จะ
เข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเช่นกนั 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (สามัญประจ าปี) 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 1/1 

2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 1/1 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 1/1 

4. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  1/1 

5. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล  1/1 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (สามัญประจ าปี) 

6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 1/1 
7. นายอนวุฒัน์ จงยินด ี 1/1 
8. นายวเิชยีร เมฆตระการ 1/1 
9. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ 1/1 
10. นายปิยะ ประยงค ์ 1/1 
11. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 1/1 
12. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ 1/1 
13. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม * 1/1 

     หมายเหต ุ      * ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562   
  

     2.6.3 การก าหนดวาระการประชุม 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะก าหนดวาระการประชุม

ไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การก าหนดอ านาจ
กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ  

 
บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่ม

วาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก าหนดไว้ในวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 
 

 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรือ ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจ

นบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยให้ที่ประชมุทราบ
พร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 

 
  2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความ 

                         คิดเหน็ 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ก่อนเร่ิมการประชมุตามวาระ ซึ่งแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ โดยให้มี
การใช้บัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใช้
บตัรลงคะแนนเสียง และภายหลังการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดย
เรียงล าดบัทีละคน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และน ามารวบรวมผลคะแนน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึง่การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง 
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และถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก นอกเหนือจาก
การออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

 
 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
      บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ทัง้ในวาระหลกัทัว่ไปตาม
กฎหมาย และวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทนุ การลดทุน ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลงั รวมทัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีความมัน่ใจในผลของคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชมุ 

 
    2.6.7 การบันทกึรายงานการประชุม   

บริษัทฯ มีนโยบายบนัทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนเร่ิมการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และค าถาม 
ค าตอบ ค าชีแ้จง ความคิดเห็น มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และแจ้งจ านวนบตัรเสีย (ถ้ามี) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชมุอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วม
ประชมุได้รับทราบและ สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ทัง้นี ้กรณี
ที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด กรรมการคนนัน้จะต้องไม่อยู่ในท่ีประชมุและไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 

 
2.7 การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากการประชมุ หรืออย่างช้า

ในช่วงเช้าของวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th อีกด้วย 

 
2.8 การจ่ายเงนิปันผล  
คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรและไม่มียอดขาดทุน
สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

  
 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นี ้เงินก าไร
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ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จดัสรรเป็น
เงินส ารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนส ารอง เพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ
ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน  1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ จะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
และแจ้งการจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

 
2.9 การแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ และก าหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยการเปิด
ให้ส านักงานสอบบัญชีชัน้น าที่ให้บริการในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือก และได้จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุใหม่ ที่ ทจ.
75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กล่าวคือ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบญัชี จะต้องเว้นวรรค 5 รอบปีบญัชี  (ประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ 
นป. 5/2561 ข้อ 2 (2) ภาคผนวก 3  การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในระยะเวลาเปล่ียนผ่าน Transitional period ระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เมื่อผู้สอบบญัชีปฏิบตัิหน้าที่ครบตามจ านวนปีที่ก าหนด และเข้าเกณฑ์ที่จะต้อง
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ให้ผู้สอบบญัชีจดัให้มีการเว้นการปฏิบตัิหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 ปีติดต่อกนั)    

 
ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสีย

ใดๆ กบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
 
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้

ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้บริษัทฯ 
ยงัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั  

 
3.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบคุคล 

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมั่นใจได้ว่า
สามารถเลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคน
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จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมตัิแต่งตัง้จากที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่า

มีคณุสมบตัิ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่
วนัที่ 15 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.psh.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์) 

 
3.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง 

                  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ
มอบฉันทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุ ซึ่งได้ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน า ขัน้ตอน
ในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบ
ฉันทะ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุ้ นต่อหนึ่ง
เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จดัส่งให้
พร้อมกับหนงัสือนัดประชุม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน แต่อย่างใด นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท www.psh.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วย  
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระไว้ จ านวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือ
หุ้น ซึง่การเสนอชื่อกรรมการอิสระ จ านวน 3 คนนี ้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเข้มมากกว่า
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) ที่ก าหนดให้บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยเพียง จ านวน 2 คน 
 

3.2.2  การส่งหนังสือนัดประชุม 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุให้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วนัล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกับวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละเร่ืองจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีการระบุถึงวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ความเห็น
ของคณะกรรมการชดุย่อยที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักล่าวด้วย  
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 ทัง้นี ้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า จ านวน 22 วัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชมุ เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 และจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562  
 

    บริษัทฯ ประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่งติดต่อกนัไม่น้อย
กว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psh.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 และจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลู 
วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
และทนัเวลา  

 
3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น 

การให้กู้ยืมเงิน การค า้ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด  นอกจากนัน้บริษัทฯ ก็ไม่มีการให้
กู้ยืม หรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุอีกด้วย 

 
3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลาย

ลกัษณ์อักษรและมีการแจ้งนโยบายดงักล่าวให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมี
มาตรการที่จะสร้างความมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม โดยได้มีการจดังาน Pruksa CG Day 
2562 “ค่านิยม ส่งเสริมคณุธรรม น าความยัง่ยนื” ขึน้ เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ
คนศึกษา เรียนรู้และท าความเข้าใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางในการปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่และก าหนดให้มีการลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตัิไว้ทกุคน 

 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ครัง้แรก ภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัได้รับการแต่งตัง้และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการ รวมทัง้จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ก าหนดเป็นนโยบายที่เคร่งครัดในเร่ือง การห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซือ้ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน ซึ่ง
ในปี 2562 ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ 

 
นโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
ข้อมลูที่เป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูที่คู่ค้าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท 
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(1) บริษัทฯ มีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบตัิเพื่อรักษาความลบั โดยเอกสารส าคญัและข้อมลู
ที่เป็นความลบัจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมลู 

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้าและข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบัของ
ลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้มีการ
เปิดเผย 

(3) ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะ
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 
 

3.5 การท ารายการเกี่ยวโยงกัน 
 ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลู หรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนท ารายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับชื่อและความสมัพนัธ์ของ
บคุคลที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียดและเหตผุลของการท ารายการ นโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว ได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length)  
 
 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้บริษัทฯ ไม่มี
โครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการเก่ียวโยงกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ คือ เมื่อพิจารณา
ระดบัของการท ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือรายจ่ายจะน้อยกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทัง้บริษัทฯ ไม่ได้
ปฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์แต่อย่างใดด้วย 
 
 3.6 การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2562  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จ านวน 1 รายการ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด รายการระหว่างกนั) 

 
3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซือ้ขายสินทรัพย์ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรัพย์ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบ เก่ียวกับ

การซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนท าการซือ้/ขาย เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้เก็บเป็นฐานข้อมลูส าหรับ
กรรมการและผู้บริหารแต่ละคน 

 
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร 
ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สัญญา เจ้าหนี ้ชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทัง้นี ้เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดี มีความ
มัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม (รายงาน
การพฒันาอย่างยัง่ยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจ าปีด้วย 

 
  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
เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 (1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

 (4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 
  สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 
 (5)   บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” (นวนคร)  และ
โครงการ บ้านเดี่ยวภสัสร สรงประภา เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับทราบข้อมลูการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้ทราบถึง
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กระบวนการขัน้ตอนการผลิตแผ่น      พรีคาสท์และการน าแผ่นพรีคาสท์ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจในกระบวนการผลิต และคณุภาพของบ้านพฤกษา 
 
พนักงาน : พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุ และเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้ าง 
แต่งตัง้และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และ ถือปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกันไม่ค านึงถึงเพศ สญัชาติ เชือ้
ชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ 

 
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  
ทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจัดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวสัดิการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนักงานทุกคนจะ
ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองของเพศ อาย ุเชือ้ชาติ และศาสนา ทัง้นี ้
จะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced 
Scorecard โดยสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จดัให้กบัพนกังาน อาทิ เช่น   
: สวสัดิการเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้า

รักษาตวัที่โรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต และค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ กรณีพนกังาน คู่
สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต การมอบของขวัญในพิธีมงคลสมรส และการให้
ทนุการศกึษาบตุร 

: ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี การประกันสุขภาพ 
ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตกลุ่ม  โดยจะคุ้มครองทัง้ตัวพนักงาน คู่สมรส และบุตรของ
พนกังาน  

: สวัสดิการ ซือ้ที่อยู่อาศัย การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซือ้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมของ 
บริษัทฯ 

: กองทุน เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลกัประกันให้แก่พนกังานและ
ครอบครัว โดยการสะสมเงินเข้ากองทุนจะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน โดย
อตัราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 กองทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทนกรณี
เจ็บป่วย/ได้รับอบุตัิเหตเุนื่องจากการท างาน 

: ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าตอบแทนจงูใจประจ าไตรมาส โบนสั และค่าตอบแทนจูง
ใจระยะยาว (LTI) 
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: สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น   ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน เคร่ืองแบบเพื่อใส่ปฏิบัติงาน รางวัลส าหรับ
พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยดุพกัผ่อนประจ าปี การลาเพื่อกิจธุระจ าเป็น การ
ลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบตุร Fitness & Sport club บตัรชมภาพยนต์ หรือบตัรก านลั
ส าหรับซือ้สินค้าในวนัเกิด ของขวญัในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ  

 
นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้

ความส าคญักบัพนกังาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมอนัดบัแรกที่บริษัทฯ พึงกระท า เพราะการท่ีพนกังานมีความสขุ
ในการท างาน จะสะท้อนออกมาในรูปของผลงานท่ีมีคณุภาพและความยัง่ยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

 
 (1)       ความเป็นส่วนตัว 

 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือ
ข้อมลูส่วนตวัอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือ
บคุคลอื่นใด ทัง้นี ้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดย
สจุริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
1.1 คุ้มครองข้อมลูส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษา

ของบริษัทฯ 
1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ 
1.3 จ ากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูส่วนตวัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เท่าที่

จ าเป็น 
 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม 

         2.1   บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 
  2.2   บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

ค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ จะก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการ
จ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

  2.4   บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Pruksa Resource จะสนนัสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม
และพฒันาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ทัง้การอบรม/สมัมนาที่บริษัทฯ 
จัดขึน้ภายใน และการอบรมสัมมนา/กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า 
“พนกังานพฤกษา” คือ ทรัพยากรท่ีส าคญัที่สดุของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งพฒันา
พนกังานทกุต าแหน่งให้มีความรู้และทกัษะที่พฒันาต่อยอดไม่มีวนัสิน้สดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ก าหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู้ และจัดท าเว็บไซต์ชื่อ Pruksa Academy โดยมี
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วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และ
พฒันาการท างานอย่างมืออาชีพ โดยพนกังานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
การฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน PC Notebook Tablet และ Smart 
phone เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
สามารถรับผิดชอบงานในบทบาทหน้าที่ท่ีสงูขึน้ต่อไป 

 
  ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในจ านวน 39 หลกัสตูร รวม 

96 รุ่น รวมทัง้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จ านวน 
45 หลักสูตร รวม 45 รุ่น  ซึ่งครอบคลุมพนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ ตัง้แต่ระดับ
ปฏิบัติการ ผู้ บังคับบัญชาระดับต้น ผู้ บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้ บังคับบัญชา
ระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ เฉล่ีย 23.8 
ชัว่โมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญิงเฉล่ีย 22.0 ชั่วโมงต่อคน และพนักงานชายเฉล่ีย 
26.5 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House 
Training) เฉล่ียที่ร้อยละ 98.50 และใช้งบประมาณในการพฒันาบคุคลากรเป็นจ านวน 
10 ล้านบาท โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดขึน้ส าหรับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่
ปฏิบตัิงานเดิมมีดงันี ้

 
ประเภทพนักงาน 

 
หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

1. พนักงานใหม่ หมวดวิชาส าหรับพนกังานใหม่ 1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจดัสอนเร่ือง 
- แนะน าองค์กร ผู้บริหาร Pruksa Business 
Knowledge Leadership สวสัดิการพนกังาน 
- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนั 
- จริยธรรมพฤกษา (Ethic) จรรยาบรรณธุรกิจ 
- การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
2. ระบบประเมินผลงาน 
3. CSR 
4. การใช้งานระบบ ESS MSS 
5. Corporate IT System 
6. ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างทัว่ไป 
 

2. พนักงานที่
ปฏิบัติงานเดิม 

หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ 1. พฒันาบคุลิกภาพเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
พนกังานขาย (Personality for Success) 
2. เทคนิคการขายเชิงท่ีปรึกษาและการ
วิเคราะห์ลกูค้าเชิงลึก 
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

3. Consultative Selling Skill (Tele-
Prospecting & Face to Face) 
4. ทกัษะงานขายท่ีเหนือความคาดหมาย และ
ตรงกบักลุ่มลกูค้า 
5. การใช้งาน App. VQ และ ระบบ CRM 
6. Digital Market in Action 
7. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
8. Daily Management 
9. Coaching for Daily Management 
10. BIM for Construction Team 
11. การบริการท่ีเป็นเลิศส าหรับช่างก่อสร้าง
12. พฒันาทกัษะการท างานและการแก้ปัญหา
ส าหรับพนกังานแผนกบญัชีและการเงิน 

 หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้น า  
(Leadership) 

1. Pruksa Leadership Development 
Program 1 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Manager ในหวัข้อ Breeding Pruksa 
Value, Influence People, Building 
Teamwork, Developing Talent และ 
Problem Solving & Decision Making ซึง่
เป็นหวัข้อ Leadership Competency ของ
บริษัทฯ 
2. Pruksa Leadership Development 
Program 2 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Vice President ตามหวัข้อ 
Entrepreneurship Mindset, Strategic 
Planning, Creative & Innovative Thinking, 
Leading Change และ Integration ซึง่เป็น
หวัข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ 

 หมวดวิชาด้านคณุภาพและ 
ความปลอดภยั 

1. Understanding & Transition from 
ISO9001 to ISO Version 2015 
2. การอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น 
3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบับริหาร 
4. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหน้างาน 
5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 
6. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (CPR) 
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ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

7. ผู้ให้สญัญาแก่ผู้บงัคบัปัน้จั่น ผู้ยึดเกาะวสัดุ
เคลื่อนท่ี 

 หมวดพัฒนาตนเองและบริหาร
จดัการ  
(Personal Development & 
Management) 

1. ความรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Mini 
MRE) 96 ชัว่โมง 
2. การน าเสนอให้ตรงใจผู้ ฟัง (Presentation 
Essentials) 
3. Performance Management & Coaching 
& Feedback 
4. การบริหารจัดการส าหรับหัวหน้างานใหม่ 
(The First Time Management) 
5. Finance for Non Finance 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. MS Excel 2016 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. การใช้งานโปรแกรม Info graphic เพื่อการ
น าเสนอผลงาน 
3. ระบบการบริหารงบประมาณงานโครงการ 
4. การใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการ
บริหารโครงการ 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร และการ
ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางอาชีพ/ข้อมลูการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน) 

 
 2.5   บริษัทฯ ตระหนักว่า การส่ือสารที่ดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีใน

การท างานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนกังานได้รับแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่
เสมอตามโอกาสอนัควรและเท่าที่จะท าได้ 

2.6   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองคับ
ข้องใจเก่ียวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและ
ก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนั 

 
 (3)   การล่วงละเมิด 

 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไม่พึงกระท า
การใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

 3.2   พนกังานต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ
การกระท าต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ 
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  3.3   เคารพความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การจดัการด้านสิทธิ

มนษุยชน) 
 

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  
   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนว

ทางการพฒันา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยงัมีแนว
ทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการ
ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยงัลูกค้าทัง้ภายในและภายนอก 
อีกทัง้ความรู้และทกัษะที่พนกังานได้รับนัน้ยงัเป็นความรู้ที่ติดตวัไปกับพนกังาน ซึ่งสามารถน าไปต่อ
ยอดในการท างานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ในใจลกูค้า ไม่ได้เกิดจากการด าเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม หรือผู้บริหารเท่านัน้ แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ  โดยมีวิธีการ
พฒันาที่หลากหลาย อาทิ  

 
  (1) การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa 

Value) และภาวะผู้น า (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคนทัง้องค์กร 
 
  (2) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท างานโดยใช้ Competency Based Interview 

เพื่อให้สามารถรับผู้สมคัรที่สอดคล้องกับวฒันธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบ
ของพฤกษา โฮลดิง้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าส่ิงเหล่านีท้ าให้ประสบความส าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 
20 ปีที่ผ่านมา 

 
  (3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ าปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมที่มีทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิจริง การสร้างวฒันธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบ
การดูแลพนกังานใหม่โดยระบบพี่เลีย้ง (Mentor Program) การพฒันาในรูปแบบการมอบหมายงานที่
ให้พนกังานสามารถฝึกปฏิบตัิจริงได้และมีกรอบการด าเนินงานที่เป็นนโยบายชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้
ให้หวัหน้างานและพนกังานสามารถวางแผนเพื่อรับการพฒันาร่วมกนัได้อย่างเหมาะสม 

 
  (4) การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการก าหนด Talent โดยมีหวัหน้างานร่วมกับ

สายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
และคณุลกัษณะส่วนบคุคลที่มีศกัยภาพ ทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การระบุจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานส าหรับผู้ บ ริหารระดับฝ่ายขึน้ไป 
(Department, Division, SBU/BU) โดยการก าหนดทัง้ Talent, Successor นัน้ ยังค านึงถึงความ
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จ าเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย ทัง้นี ้ในปี 2562 
บริษัทฯ ด าเนินการคดักรองผู้ที่จะมาทดแทนต าแหน่งงานส าหรับผู้บริหารระดบัฝ่ายขึน้ไป ได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้     

 
  (5) สนบัสนุนให้พนกังานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชดัเจน โดยพนกังานจะทราบ

ว่าต าแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการก าหนดความรู้ ทกัษะและตวัวดัผลงาน
ของต าแหน่งถัดไป เพื่อให้พนกังานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหวัหน้างาน ตลอดจนก าหนดวิธีการ
ปฏิบตัิงานและวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพท่ีได้ตัง้ไว้ 

 
  (6) ส ารวจความผูกพนัของพนกังานที่มีต่อองค์กรอย่างสม ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยผลการส ารวจ

ดงักล่าวจะถูกน ามาก าหนดแผนงานร่วมกันทัง้องค์กรในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพนัของพนกังาน
ต่อองค์กรให้มากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของตวัชีว้ดัผลงานของผู้บริหารด้วย 

 (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การพฒันาบคุลากร ) 
 
   นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  

 ในการพัฒนาตนเอง พนักงานทุกคนจะต้องวางแผนการพัฒนาตนเองร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง การวางแผน / การก าหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาของพนกังาน เพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล 
โดยล าดบัความส าคญัในการพฒันา และใช้หลกัในการพฒันาแบบ 70-20-10 คือ 

 (1) มอบหมายหน้าที่งานท่ีท้าทาย ท่ีมุ่งเพื่อการพฒันา (Experiential Learning) ในอตัราส่วน  
70% ซึง่พนกังานจะได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงาน
ดังกล่าว การมอบหมายงานนีเ้ป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้ น า ผู้ เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทหลักในการท าความเข้าใจ ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน 
ความส าเร็จ ส่ิงที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการน าส่ิงที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวดัผลส าเร็จ 

  (2) จัดให้พนักงานได้รับค าแนะน าจากผู้ บริหารระดับสูง หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น          
มีพี่เลีย้ง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บงัคบับญัชา หรือการ
ประชมุทีม เพื่อจะได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในทีม ในอตัราส่วน 20% 

  (3) เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอตัราส่วน 10% 
 
  โดยก าหนดต าแหน่งงานในอนาคตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาตนเอง

ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งในอนาคต ทัง้การโอนย้ายต าแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเล่ือน
ต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชน คือ เร่ือง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลกัจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย เพศ ภาษา 
ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือก าเนิด พืน้เพทางสังคม/ทรัพย์สิน หรือ
สถานะ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ไม่มีการใช้แรงงาน
เด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบงัคบั และบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว่าจ้างพนักงานเข้าด ารงต าแหน่งใดๆ 
โดยที่ผู้ บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกใน
ครอบครัว ท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่งงานนัน้ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายเร่ือง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานท า ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัจ้างพนกังานผู้พิการได้ บริษัทฯ จะส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทนุส าหรับการใช้จ่ายเก่ียวกับการ
คุ้มครองและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการต่อไป นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเคารพในเกียรติ และศกัดิ์ศรี รวมทัง้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และพนักงานทุกคนจะได้รับความ
คุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ 
ประวตัิสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือข้อมูลส่วนตวัอื่นๆ ไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่ โดยสจุริต หรือตามกฎหมาย 
หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยหากพนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ อีกทัง้ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
พนกังานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในด้านสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับความเสมอภาคในการ

จดัซือ้ จดัหา และการปฏิบตัิต่อคู่ค้า และคู่สญัญา โดยมีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกัน และคู่ค้า 
คู่สัญญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การใช้
แรงงานเด็ก เป็นต้น 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” หมวด แนวทางการจดัการด้านสิทธิ
มนษุยชน) 
 
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอและบริหารจดัการสินค้า
และบริการแก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี  ้

 (1) ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
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             (2) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 
เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ
โฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลกูค้า อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

 (3) ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบ และช่องทางการ 
ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 
24 ชัว่โมง ผ่าน  www.psh.co.th และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4) รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น าข้อมลูไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมลูที่
ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 
คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน และด ารงความเป็น
บริษัทฯ ชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ
สนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดให้ 
คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้
ได้มาซึ่งข้อมลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตวัต่อคู่แข่งทาง
การค้า ดงันี ้

 (1)   ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 (2)   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  (3)   ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการท าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทาง 
การค้าอย่างไม่สมเหตสุมผล 

  
 คู่ ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการด าเนินการ
สรรหา คดัเลือกคู่ค้า การจดัซือ้ จดัจ้างผู้ รับเหมา จดัจ้างผู้ออกแบบ จดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษานัน้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมลูงาน เสนอ
ราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดุอุปกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ดังนัน้ ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อจากผู้ บริหาร 
พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ในลกัษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่น
ใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของ
บริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรมในการจดัซือ้ จดัจ้างแก่คู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุก
รายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
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การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัต่อไปนี ้
1.1 มีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั 
1.2 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา 
1.3 จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากับมลูค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเชื่อถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

 4.  ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรับของขวญั ของก านัล 
และมีนโยบายไม่รับงบสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด 

 5.  ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน 

6.  ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น 
 

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเส่ียง ก าหนดแผนการ

แก้ไข ประเมินผลภายหลังด าเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยค านึงถึงคุณภาพ/การส่งมอบ/การ
บริการและความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อก าหนดขัน้ต ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
เป็นต้น 
 

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของคู่ค้า 
1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต มจีริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ท าการใดๆ อนั
เป็นวิธีที่ทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ แต่จะด าเนินการให้ได้มาซึง่สินค้า และบริการท่ีมคีณุภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษทัฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยก าหนดให้มกีาร
ด าเนินการดงันี ้

 1.1  การรักษาความลบัระหวา่งกนั 
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 1.2  ละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 1.3  ละเว้นการละเมดิสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 1.4  ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
 1.5  การมีส่วนร่วมในการพฒันาและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 
บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพหลกัการด้านสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมทัง้
หมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมดิสิทธิมนษุยชน ด้วย
การยอมรับหลกัปฏิบตัิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติ 
และก าหนดให้ 
2.1 คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนษุยชน ค านึงถงึศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเท่าเทียมกนั ไม่

ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ การศกึษา ความพิการ และมีการ
ปฏิบตัิต่อพนกังานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย 

2.2 คู่ค้า จะต้องไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงานโดยที่พนกังานของตนไม่สมคัรใจ 
2.3 คู่ค้า จะต้องไม่จ้างแรงงานเดก็ที่อายไุมถ่ึงเกณฑ์ตามทีก่ฎหมายก าหนด และต้องจดัให้แรงงาน

ได้รับความคุ้มครองตามทีก่ฎหมายก าหนดทกุประการ 
2.4 คู่ค้า จะต้องจา่ยคา่จ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนกังานของตนพึงได้รับอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม 

ตรงตามก าหนดเวลา 
2.5 คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนกังานของตนท างานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายก าหนด หากมคีวาม

จ าเป็นต้องให้ท างานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมคัรใจ 
 

 3.  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานท่ีค านึงถึงมาตรฐานการบริหารจดัการด้านคณุภาพ ความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างต่อเนื่อง ก าหนดและทบทวนนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และ 
อาชีวอนามยั รวมถึงแนวปฏิบตัทิี่ดีเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยที่ 
3.1 คู่ค้า จะต้องจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มคีวามปลอดภยั และมีสขุอนามยัให้แก่

พนกังานของตน รวมถงึจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนกังานของตนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.2 กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจะต้องก าหนดให้มี
การประเมินสถานการณ์ มาตราการการจดัการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภยั และจดัให้มีการ
อบรมให้แก่พนกังานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอยา่งชดัเจน และมีความมุง่มัน่ในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลงังานอย่างประหยดัและเหมาะสม 

3.4 คู่ค้า จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมที่บงัคบัใช้
อย่างเคร่งครัด 
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3.5 คู่ค้า จะต้องมัน่ใจว่าในกระบวนการผลิต มีการตดิตัง้ระบบก าจดั และจดัการของเสีย การปล่อย
มลพิษทัง้ทางอากาศ บนดิน และการระบายน า้ทิง้ทีเ่หมาะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มีการเฝา้ระวงั 
ควบคมุ และตรวจสอบ คณุภาพอยู่เสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ของเสียและผลิตผลจากการผลิตที่ปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 
 4.  จริยธรรมและการปฏิบตัติามกฎหมาย 
 4.1  คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิด้วยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 4.2  คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการให้สินบนในทกุรูปแบบ 
 4.3  คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิด้วยการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
 4.4  คู่ค้า จะต้องมีการจดัท าบญัชีที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจอยา่งถกูต้อง และครบถ้วน 
 4.5  คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า 

  
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การ
เจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั ง้หลีกเล่ียง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนว ปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้
1) พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและ

ข้อมูลผ ลิตภัณ ฑ์  จะ เปิ ด เผย ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รับ อนุญ าต  (Respect the Confidentiality of 
Information) 

2) พนกังานจะต้องท าการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจได้ถึง
ความยุติธรรมในการแข่งขัน และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขายรายที่ 2 สู้ราคา แล้วน าราคา
ใหม่ของผู้ขายรายที่ 2 ไปต่อรองกบัผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต ่ากว่า เป็นต้น 

3) พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4) พนกังานจะต้องปฏิบตัิต่อผู้ขายทุกรายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวด
ราคาเหมือนกนัและในเวลาเดียวกนั 

5) พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนผู้ ขายให้เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา 
(Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขนัที่เป็นธรรมกับผู้ ค้าทุก
ราย 

6) พนักงานจัดซื อ้ต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิ ธีการพิจารณาราคาที่ผู้ ขายส่งเข้าประกวด 
(Transparency in Evaluating Bids) และสามารถชีแ้จงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตาม
หลักเกณฑ์อย่างไร และผู้ ขายรายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the 
Successful Supplier) 
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7) พนักงานจะต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะด าเนินการติดต่อธุรกิจกับผู้ ขายอย่าง
เคร่งครัด โดยต้องรักษาข้อมลูต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้ เสนอราคา หรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ 

8) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความ
สมเหตสุมผล 

9) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค านึงถงึประโยชน์และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ในด้าน
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบคุคลภายนอกด้วย 

10) พนกังานผู้ด าเนินการจดัหาจะต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการท่ีเปิดเผย
และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

11) พนักงานผู้ด าเนินการจดัหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน า
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน 

12) เจรจาต่อรองบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรมทัง้สองฝ่ายเปิดเผยและมีหลกัฐาน 
 

การร้องเรียน 
1. การแจ้งข้อร้องเรียน 
กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดงักล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทนัทีผ่านช่องทาง 
- :  แจ้งโดยตรงที่ 

  (1) ประธานกรรมการบริษัท 

                  (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  
              (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

 

- :  ทางไปรษณีย์ 
       ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
       บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
       อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
        แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
    หรือ 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
         อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
         แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
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:  ทางโทรศัพท์: 1739 
:  ทางเว็บไซต์: www.psh.co.th (หวัข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชนั)   

:  Line ID: @pruksacg  

:  E-mail: cg@pruksa.com 
นอกจากผู้ แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส าคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงิน
รางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเร่ือง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อีกด้วย  
 
2. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
2.1 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกดิความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่
หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้
ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2.2 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตวั ชื่อ
สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตวัผู้แจ้งได้แล้วด าเนินการสืบสวนว่า มีมูลความ
จริงเพียงใดหรือไม่ 

2.3 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2.4 กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

 

 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเจ้าหนี ้ โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขค า้ประกนั 
การบริหารเงินทนุและกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรือ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนดัช าระหนี ้รวมถงึการปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีก้ าหนด
อย่างเคร่งครัด ดงันี ้

http://www.psh.co.th/
mailto:cg@pruksa.com
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(1) ช าระหนีค้ืนตอ่เจ้าหนีต้รงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพื่อมใิห้เกดิการผิดนดัช าระหนี ้
(2) ในการช าระหนี ้เงินกู้ยมื ดอกเบีย้และความรับผิดชอบในหลกัประกนั หรือการค า้ประกนัตา่งๆ 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในสญัญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 
(3) เมื่อมเีหตสุ าคญัอนัอาจกระทบตอ่สถานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหนีท้ี่ต้องช าระ 

บริษัทฯ จะบริหารเงินทนุโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพื่อร่วมกนัหาวิธีป้องกนั หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

(4) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเจ้าหนีก้ าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชมุชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือน
ส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป  
บริษัทฯ จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) พร้อมทัง้ก าหนดเป็นนโยบายด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบตัิ ตลอดทกุกระบวนการทัว่ทัง้องค์กร ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจที่ใส่ใจใน
การส่งมอบที่อยู่อาศยัที่ดีที่สดุ เพื่อช่วยยกระดบัมาตรฐานคณุภาพความสขุที่แท้จริงของการใช้ชีวิตของ
คนไทย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กบัสงัคมและชมุชน ใส่ใจดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมที่ยัง่ยืนโดยรวม ดงันี  ้

   
1.  มีนโยบายการด าเนินงานด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการน า

ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสงัคมอย่างยัง่ยืนไป
พร้อมกนั พร้อมลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองค์กร 

2.  ส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม 
3.  เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถิ่นท่ีบริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ 
4.  ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่

บริษัทฯ ตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชมุชน 

5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่ท่ีบริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควร
แก่กรณี 

6.  ด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด าเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ใน
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

7.  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิต
และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) โดยน าความ
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เชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและ
สงัคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ ผ่านการด าเนินงาน 3 ด้านหลกัๆ คือ 1. Heart to Home : ใส่
ใจในคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart to Earth : ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 3. Heart to 
Society : ใส่ใจสงัคมและให้โอกาสที่ดี และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ความรับผิดชอบต่อสงัคม) 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการด้านการพฒันาที่ยัง่ยืนที่ครอบคลมุทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสงัคมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative ฉบับล่าสุด GRI Standards  และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน  “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การมีส่วนร่วมกบัชมุชน และสงัคม)  

 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อย ด าเนนิการส่งเสริม
ความปลอดภยัให้แก่พนกังาน เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัิเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการท างาน และควบคมุความ
ไม่ปลอดภยัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน และถา่ยทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั ดงันี ้ 

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกของพนกังานทกุคนทกุระดบัและ
ต้องให้ความร่วมมือปฏิบตัติามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผู้อื่น  

2.  บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

3.  บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
รวมทัง้เสริมสร้างจิตส านกึแกใ่ห้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องอย่างสม า่เสมอ 

4.  บริษัทฯ จะสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บคุลากร เคร่ืองมืออปุกรณ์ป้องกนั และอื่นๆ ให้เพียงพอ
เหมาะสม รวมถงึการรักษาไว้ซึง่สขุภาพอนามยัทีด่ี อีกทัง้การดแูลป้องกนัอบุตัิการณ์และโรคที่เกดิจากการ
ท างานของพนกังานทกุคน 

5.  บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการด าเนินงานด้านชวีอนามยัและความปลอดภยั เพื่อการพฒันาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

 
การที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 
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1.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความ
ปลอดภัย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการ และช่วงด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินงานทัง้ 3 ระยะ ครอบคลมุองค์ประกอบ
ทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ดงันี ้

 -  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สัน่สะเทือน การพงัทลายของดิน คณุภาพน า้ 

-  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบนิเวศวิทยาสงัคมเมือง 
-  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เช่น น า้ใช้ น า้เสีย การระบายน า้ การป้องกนัน า้ท่วม การจดัการ

ขยะมลูฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกนัอคัคีภยั 
-  คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพ สงัคม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
2.  ก าหนดให้ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของ

พนกังานทกุคน 
3.  ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จงูใจ

ให้พนกังานปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 
4.  ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
5.  ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ท าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่

ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่เสมอ 
6.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตส านึกของ

พนกังานให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน 
7.  มุ่งมัน่สนบัสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภยัอย่าง

ต่อเนื่อง 
8.  มุ่งมัน่หาหนทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการตรวจ ติดตามและควบคมุการปล่อย

และการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพื่อรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.  ใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน า้ อากาศ     ของ
เสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชมุชน 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยน าระบบการจัดการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัมาประยกุต์ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึงมาตรฐาน 
มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้ Safety 
Management Performance ซึ่งเป็นระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่จดัท าขึน้เพื่อให้โครงการบ้าน
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เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และโรงงานให้มีมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องตามหลกับริหาร
จดัการและกฎหมาย ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั โดยมีกระบวนการควบคุมทุก
ส่วนงานทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม      

ด้านการสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน และคู่ค้า บริษัทฯ ได้ท าการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างในงานที่มีความเส่ียงสงูให้กับพนกังาน และคู่
ค้า เพื่อสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องปลอดภยัเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

 

 
ด้านการป้องกันอนัตรายในงานที่มีความเส่ียงสงู บริษัทฯ ได้มีการควบคุมกิจกรรมการท างานที่มีความเส่ียงสูง

ดงันี ้ 
1. ผู้บริหารลงพืน้ที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นการสร้างภาวะผู้น า 

(Leadership) ด้านความปลอดภยัและประเมินความปลอดภยัในโครงการก่อสร้างต่างๆ 
2. ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ ไฟฟ้าชัว่คราวมีระบบตดัไฟฟ้าอตัโนมัติ 

ELCB ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน รวมทัง้ การออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพกัอาศยัของ
คนงานให้ปลอดภยัในการพกัอาศัย และการจดัท ามาตรฐานในการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าโดยน าระบบ  log out 
มาใช้งาน 

3. งานความเส่ียงสงูอื่นๆ ได้แก่ด้านการท างานบนท่ีสงู งานเก่ียวกับความร้อน งานท่ีอบัอากาศ และงานขดุเจาะได้
มีการก าหมดมาตรฐานให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการท างานให้เกิดความปลอดภยัตัง้แต่
ก่อนเร่ิมงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ในการความคุมคนปฏิบัติงาน อุปกรณ์การท างานให้
ปลอดภยัเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การก ากับดแูลกิจการ  หน้า 182 

4. การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงเป็นการตรวจสอบเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการท างานส่งผลต่อสขุภาพหรือไม่ 
5. บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการท างานและมีการก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั

โดยบงัคบัทัง้องค์กรและคู่ค้า โดยคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
 
ด้านการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินบริษัทฯ ได้จัดอบรมดับเพลิงขัน้ต้น และการช่วยชีวิตเบือ้งต้น (CPR) โดยมี

พนักงานผ่านการอบรมเกินร้อยละ 50 ของพนักงานทัง้หมด ซึ่งมากว่าที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ มีการซ้อมแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ควบคู่กันไป โดยมีการซ้อมอยู่เสมอเพื่อลดความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงาน
สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนอย่างถกูต้องเหมาะสมพร้อมรับกบัสถานะการณ์ที่เกิดขึน้ 

 

 
ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและครอบคลมุการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานครบถ้วนและมีการปฏิบตัิตรงกนัทกุภาคส่วน จึงมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานเชิงนโยบาย โดยหลกัๆ มีดงันี  ้
1. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสงู  

เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบตัิงานความปลอดภยัในการท างานแนวสงูครอบคลมุการ
ท างานทัง้ในส่วนของพนกังานบริษัทฯ ผู้ รับเหมา ผู้ควบคมุงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบ 
เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานแนวราบครอบคลุม
การท างานทัง้ในส่วนของพนกังานบริษัทฯ ผู้ รับเหมา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3. นโยบายการด าเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการ
ด าเนินงาน เมื่อมีอุบตัิเหตจุากการท างาน การรายงานอุบตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหตุ การป้องกันแก้ไขเพื่อ
ไม่ให้เกิดซ า้ 

4. นโยบายอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล 
(PPE) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในบริษัทฯ ครอบคลมุทุกกิจกรรมที่ปฏิบตัิงาน 

5. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับผู้ รับจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสญัญา 
(TOR) โดยระบรุะเบียบปฏิบตัิด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัส าหรับผู้ รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กับ
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม  

6. แผนการจดัการความปลอดภัยประจ าโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในโครงการ 

7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify ส าหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการด าเนินงาน
ระบบ Safety ในโครงการก่อสร้างแนวราบ 

8. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฎิบตัิงานส าหรับผู้ รับเหมา
เพื่อความปลอดภยัในแนวราบ 

9. ประกาศบริษัทฯ เร่ือง มาตรการในการด าเนินงานด้านความปลอดภยัที่มีความอนัตรายสงู เก่ียวกับไฟฟ้า 
และเคร่ืองจกัร เป็นมาตรการควบคมุการท างานท่ีมีความเส่ียงสงู 

10. มาตรฐานตู้ไฟฟา้ชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตู้ไฟฟา้ในบริษัทฯ ให้ทกุโครงการใช้มาตรฐาน
เดียวกนั 

11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เร่ือง กฎเหล็ก 
ด้านความปลอดภยั เป็นประกาศเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

12. นโยบายความปลอดภยัในการท างานส าหรับผู้ รับเหมา เป็นนโยบายมาตรฐานการท างานของผู้ รับเหมาที่
ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ 

13. นโยบายในการรับมือฝุ่ นท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังาน และโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
กรณีค่าฝุ่ นเกินมาตรฐาน 

14. ประกาศบริษัทฯ เร่ืองแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัส าหรับการท างานของพนกังานซึง่จะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม 

 
การควบคุมการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภัย 
บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงสงู ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot Work) 

งานที่สูง (High Work) งานที่อบัอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบังคบัส าหรับการปฏิบัติงานที่ชดัเจน 
ในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบงัคบังานอยู่ 46 ประเภทกิจกรรมที่ด าเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
แต่ละประเภทอย่างสม ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชดัเจน โดยกฎระเบียบข้อบงัคบังาน 46 ประเภทกิจกรรมจะมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการสวมใส่ PPE 
2. กฎระเบียบความปลอดภยัการท างานของแม่บ้าน 
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3. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการป้องกนัไฟไหม้ 
4. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานบนท่ีสงู 
5. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานในท่ีอบัอากาศ 
6. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัการตกหลมุ 
7. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัความร้อน 
8. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้ลิฟท์โดยสาร 
9. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองมือไฟฟ้า 
10. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ (Office) 
11. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการจดัการทางเดิน 
12. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุจราจร 
13. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการควบคมุยานยนต์ 
14. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้นัง่ร้าน 
15. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ Footing 
16. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Caissons 
17. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Pile Driving 
18. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Bored Pile 
19. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 
20. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสายพาน โซ่ สลิง 
21. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Mobile Crane 
22. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Hoists 
23. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสารเคมีอนัตราย 
24. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุเสียง 
25. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุฝุ่ น 
26. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุขยะอนัตราย 
27. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุถนนในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
28. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้โครงสร้างเหล็ก 
29. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองตดัไม้ 
30. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการรือ้ถอน 
31. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ (เข็มเจาะ) 
32. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้เคร่ือง Vibro 
33. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Tower Crane 
34. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Precast 
35. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานรังสี 
36. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้คอมพวิเตอร์ (Office) 
37. กฎระเบียบเร่ืองการควบคมุสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Office) 
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38. กฎระเบียบความปลอดภยักรณีไฟไหม้อาคารสงู (Office) 
39. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัแผ่นดินไหวบนอาคารสงู (Office) 
40. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสาร (Office) 
41. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัสนึามิ 
42. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานใน Office 
43. แผนการจดัการความปลอดภยัประจ าโครงการ (Project Safety Plan) 
44. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
45. ระเบียบข้อบงัครับมาตรการเพื่อความปลอดภยัในแนบราบ 
46. มาตรการความปลอดภยังานความเส่ียงสงู และบทลงโทษ 

 
การด าเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

1. บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุม ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ไม่ให้
ส่งผลต่ออนัตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนกังาน 

2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านความอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 

3. บริษัทฯ ได้น าระบบ Safety Management Performance ความคมุ 4 ด้าน เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัของโครงการก่อสร้างแนวราบเพื่อดแูนวโน้มด้านความปลอดภยั 

4. บริษัทฯ ได้จดัตัง้บคุลากรท่ีถ่ายทอดความรู้ความปลอดภยัในแตล่ะโครงการก่อสร้างผ่านการอบรมในการท างาน
ที่โครงการก่อสร้าง 

5. บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมพนกังานผ่านรูปภาพด้ายสื่อ OPL (One Point Lesson) 
6. บริษัทฯ มีการตรวจสอบการท างานอย่างสม ่าเสมอผ่านการท า Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้น าตรวจ 
7. บริษัทฯ มีประชมุความปลอดภยัในทกุเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภยัที่เกิดขึน้ในโครงการก่อสร้าง 
8. บริษัทฯ ได้จดัท าแคมป์คนงานตามมาตรฐานเพื่อให้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกนัใน

ทกุโครงการก่อสร้าง และยงัเป็นโครงการตวัอย่างส าหรับศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 
9. บริษัทฯ ได้จดัท ากฎระเบียบและความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภยั มาตรฐานการท างาน แปลเป็นภาษาต่างๆ 

รวม 4 ภาษา เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถท าความเข้าใจ 
10. บริษัทฯ จัดท าชุมชนสัมพันธ์กับพืน้ที่ข้างเคียงกับโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุน

ช่วยเหลือชมุชน 
11. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน 
12. บริษัทฯ มีการส่ือสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลายช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ ให้กบัพนกังานและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
13. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนกังาน เพื่อให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลกัษณะงาน

ต่างๆ การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัอย่างถกูวิธี ตัง้แต่เร่ิมงาน และทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
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14. บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจใน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ 

15. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้
หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินยั 

16. บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึน้ทุกครัง้ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นัน้ๆ และเข้าไป
ด าเนินการควบคมุให้ตรงจดุ เพื่อป้องกนัการเกิดซ า้ 

17. บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล 

18. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนกังาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัดท า Training Need ตาม
กิจกรรมที่มีความเส่ียง ครอบคลมุทกุกิจกรรม 

19. บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพติดพนกังาน และผู้ รับเหมา จากหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงต่ออาชญากรรม   

20. บริษัทฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมทัง้ในส านกังานและโครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เหมาะสมกบัพนกังาน 

21. บริษัทฯ ประสานงานกบัโรงพยาบาลในการส่งตวัพนกังานเข้ารักษาทนัทีที่ประสบอบุตัิเหต ุหรือเจ็บป่วย 
22. บริษัทฯ มีการติดตามคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อพนักงานทุกวนัเพื่อคอยเตือนการปฏิบัติตัวของพนักงานและ

บริษัทฯ สนบัสนนุงบประมาณในการแจกหน้ากากกนัฝุ่ นขนาดเล็กให้กบัพนกังาน 
23. บริษัทฯ ได้จดัท ามาตรการลดฝุ่ นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยท าการสเปรย์น า้ปกคลมุแหล่งก าเนิดฝุ่ น

และจดัเก็บส่ิงที่อาจส่งผลกระทบอยู่เสมอ 
24. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ในการท างานเป็นประจ าทกุสปัดาห์ และมีการติดสติกเกอร์ 

(Tag) เป็นหลกัฐานผ่านการตรวจสอบ 
 

 
 

ความปลอดภัยการใช้วตัถุดิบ วัสดุ อปุกรณ์ และสารเคมี 
1. บริษัทฯ มีการเลือกวตัถดุิบที่ไมเ่ป็นอนัตรายต่อลกูค้าและผู้ปฏิบตัิงาน เช่น เลือกใช้วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่

มีสารระเหยทีเ่ป็นมลพิษ (VOCs) จ าพวก Formaldehyde 
2. บริษัทฯ มีการควบคมุการจดัเก็บสารเคมีทีใ่ช้ โดยมีการจ าแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้

พนกังานเก่ียวกบั Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีตา่งๆ มปี้ายบ่งชีช้ดัเจน ตามระเบียบปฏิบตัิและ
มาตรฐานของบริษัทฯ 
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3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วตัถดุิบที่ได้
มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ 

 
การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตส านึก ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2562 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 9 หลกัสตูร รวม Class อบรม 41 Class เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานรวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องได้รับ
ความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึน้ทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน
และผู้ ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัรรับรอง โดยมีหลกัสตูรจดัฝึกอบรมดงันี ้

1 จิตส านึกความปลอดภยัในการท างาน 
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 
3 เจ้าหน้าที่ระดบับริหาร (จป.บริหาร) 
4 เจ้าหน้าที่ระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 
5 คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน (คปอ.) 
6 อบรมเร่ืองดบัเพลิงขัน้ต้น 
7 การชว่ยชวีิตเบือ้งต้น (CPR) 
8 บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภยัส าหรับผู้บริหารโครงการ 
9 ระบบ Safety Work Permit ส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสงู 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการอบรม

ภายนอก ได้แก่ การพฒันาการออกแบบที่ยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ฯลฯ   
 
นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร และล าลกูกา มีกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสขุภาพ ดงันี ้
1. การคดัแยกขยะและก าจดัตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อสามารถน าขยะที่ Reuse และ Recycle ได้น าไปใช้

ประโยชน์ต่อ 
2. การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจดัเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการน ากระดาษมา Reuse ใช้ 2 หน้า 
3. การจดัท าสวนสขุภาพ และการปลกูต้นสนตามแนวร่องระบายน า้ 
4. ระบบไฟแสงสว่างที่ใช้ระบบอตัโนมตัิในการเปิด-ปิดไฟ ในส านกังานในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ 
5. ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน โดยการลดวัตต์ และเปล่ียนชนิดของหลอดไฟจาก 

High Bay เป็น LED เพื่อประหยดัการใช้พลงังาน 
6. ลดจ านวนเที่ยวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิน้งาน 
7. ก าหนดให้รถบรรทกุขนส่งสินค้าดบัเคร่ืองยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท์ 
8. ให้ใช้จกัรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวั 
9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในส านักงานเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศ 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูแ้ทนนายจา้ง 
ระดบับงัคบับญัชา 

กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 
ระดบัปฏบิตักิาร 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน และหมวด การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม) 

 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ มีการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึง่มาจากการ
แต่งตัง้ (ระดบับังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบตัิการ) รวมจ านวนทัง้สิน้ 25 คน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน เพื่อป้องกัน
และลดการเกิดอบุตัิเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ อนัเนื่องจากการท างานหรือ
ความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอต่อผู้บริหาร 
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อผู้ บริหารเพื่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
ผู้ รับเหมาและบคุคลภายนอก ท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ 

3. ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
4. พิจารณาข้อบงัคบัและคู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการ

ท างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผู้บริหาร 
5. ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึน้ใน

บริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครัง้ 
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหาร 
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7. วางระบบการรายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัให้เป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคนทกุระดบัต้องปฏิบตัิ 
8. ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอต่อผู้บริหาร 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทัง้ระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการเมื่อปฏิบตัิหน้าที่ครบหน่ึงปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
10. ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
11. ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัในการท างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
 
การด าเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ 

 

 
 

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการดูแลพนักงานให้มีสขุภาพที่ดี ดงันัน้ จึงจดัให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชัน้น า 

มาตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังานทกุระดบัทัง้ฝ่ายปฏิบตัิการและผู้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามยัที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนี ้การลดความเส่ียงต่อโรคและความเส่ียงต่อการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน เป็นนโยบายหลกัในการ
ดแูลพนกังาน จึงมีการก าหนดมาตรการการดแูลที่เหมาะสมครอบคลมุกบัทกุสภาพการท างานของพนกังาน อาทิ 
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• บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงตามกิจกรรมการท างานท่ีพนกังานสมัผสั 

• ไซต์งานก่อสร้าง พนกังานในโรงงาน ท่ีอาจได้รับผลกระทบอนัเกิดจากฝุ่ นละออง เสียงดงั เส่ียงต่อการ
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จัดมีการตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกัน
อนัตรายจากฝุ่ นละออง จดัให้มีอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นต้น 

• บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกปีเพื่อติดตาม
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการท างาน และก าหนดแนวทางแก้ไขป้องกนั 
 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นที่ร้อยละ 55 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้และ
บริษัทฯ มีทีมอพยพหนีไฟประจ าชัน้เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
1. ผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ (Emergency Commander) ท าหน้าที่ 

• เป็นผู้ตดัสินใจให้อพยพเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผู้แจ้งหวัหน้าทีมอพยพและสมาชิก (พนกังาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) 
2. หวัหน้าทีมอพยพ 1 (Floor warden I) ท าหน้าที่ 

• ปฏิบตัิตามค าสัง่ผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ 

• ให้ความรู้กบัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผู้น าสมาชิก (พนกังาน) ในทีมอพยพตามทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟน าไปสู่จดุรวมพล 

• ตรวจนบัรายชื่อสมาชิก ณ จดุรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่ 

• รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 
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3. หวัหน้าทีมอพยพ 2 (Floor warden II) ท าหน้าที่ 

• รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

• ให้ความรู้กบัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 
4. สมาชิกประจ าทีม ท าหน้าที่ 

• ปฏิบตัิตามแนวทางการอพยพฉกุเฉินอย่างเคร่งครัด 

• อพยพไปสู่จดุรวมพล 

• รายงานตวัต่อหวัหน้าทีมอพยพ 
 
คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 มีดงันี ้

1. สามารถระงบัเหตเุพลิงไหม้เบือ้งต้นได้ (ผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น) 
2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บในเบือ้งต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสตูรการปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือชีวิตเบือ้งต้น) 
โดยบริษัทฯ ได้ซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี เพื่อให้พนกังานรู้วิธีการปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน รู้จกัทางหนีไฟของชัน้ที่

ตนเองปฏิบตัิงาน รวมถึงผู้บริหารอพยพ และ หวัหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 ได้ท าการซ้อมการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงเป็นการ
ทดสอบระบบรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทัง้ทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และ มีส่ือวิดิทศัน์เพื่อให้พนกังาน
และผู้มาติดต่อบริษัทฯ สามารถเข้าใจและปฏิบตัิตามได้ 
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บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบด้วย 
1. แผนการตรวจตรา 
2. แผนการอบรม 
3. แผนการรณรงค ์
4. แผนการดบัเพลิง 
5. แผนการอพยพหนีไฟ 
6. แผนบรรเทาทกุข์ 

 
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉนิ  
1.  จดัให้มเีคร่ืองดบัเพลิงติดตัง้ไว้ทกุ 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจากสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ในบริเวณที่

จะน าออกมาใช้ได้สะดวก มีสญัลกัษณ์ชดัเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเวลาจ าเป็น 
2.  จดัให้มีระบบไฟฉกุเฉินและปา้ยทางออกฉกุเฉินน าทางกรณีเกดิเหต ุ
3.  จดัให้มีไฟฉายส ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉกุเฉินทกุจดุ 
4.  จดัให้มีปา้ยเตือน (Safety Sign) ตามจดุตา่งๆ 
5.  จดัให้มีทางหนีไฟท่ีเหมาะสม สะดวกให้พนกังานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกดิไฟไหม้ 
6.  จดัให้มีสญัญาณเตือนไฟ/ควนั อตัโนมตัิติดตัง้ไว้ทกุห้อง ถ้าเป็นไปได้ 
7.  มีเคร่ืองดบัเพลิงทีเ่หมาะสม พร้อมใช้ติดตัง้ไว้ในบริเวณทีจ่ดัเก็บสารเคมี และ/หรือ เชือ้เพลิง 
8.  มีป้ายห้ามสบูบหุร่ีหรือใช้ไฟ ติดตัง้ไว้ในบริเวณสถานท่ีเก็บสารเคมี /เชือ้เพลิง 
9.  สายไฟฟ้าที่ใช้ในส านกังาน และในสถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้า

สากลก าหนด 
10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อปุกรณ์รับเหตอุย่างสม ่าเสมอ 
11. จดัให้มีหวัหน้าทีมอพยพประจ าจดุตา่งๆ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
12. จดัให้มีการจดัฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นประจ าทกุเดือน เพื่อให้พนกังานสามารถใช้อปุกรณ์รับเหตเุป็นและ 

ถกูต้อง 
13. จดัให้มีการซ้อมรับเหต ุการปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจ าทกุปี 
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บริษัทฯ ได้น าผลจากการเก็บสถติิการเกิดอบุตัิเหต ุในทกุๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพฒันาที่ส าคญัที่มุ่งมัน่ท่ีจะ
ลดการเกิดอบุตัเิหตใุห้เป็นศนูย์ (Zero Accident) เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ซึง่เป็นส่ิงที่บริษัทฯ 
ใส่ใจและให้ความส าคญัเสมอ 
 

สรุปสถิติการเกดิอบุัติเหตุจากการท างาน ปี 2559 -  2562 

 
 

จากข้อมูลสถิติในปี 2562 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บลดลง อัตราวันขาดงานลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 
4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีการรณรงค์ในเร่ือง การประหยดัพลงังาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการน าทรัพยากรกลบัมาใช้
ใหม่ ซึ่งจากนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรที่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ในปี 2562 ที่
ผ่านมา โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว                         
(Green Culture)”  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  ซึง่มีแนวปฎิบตัิตามรายละเอียดดงันี ้ 
 

(1) ด้านพลงังาน  
-  การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเที่ยง  
-  การเปิดไฟเฉพาะจดุที่ต้องการใช้งาน  
-  การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไม่สงู  
-  การใช้รถร่วมกนัในทางเดียวกนั 
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(2) ด้านคณุภาพน า้  
-  การน าระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบแสงสว่างและระบบสบูน า้ เพื่อท าการ Reused น า้ ส าหรับรดน า้
ต้นไม้ ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรน า้อย่างคุ้มค่า  

- การน าหินทรายที่คดัแยกจากระบบ Recycling System น ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตใหม่
เป็นร้อยละ 2 ของการใช้ปริมาณหินทรายทัง้หมด และน า้ปูนที่ผ่านจากระบบ Recycling System น า
กลับมาผสมผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น า้ในการผลิตทัง้หมด ท าให้ไม่มีการ
ปล่อยน า้เสียสู่ชมุชนหรือที่สาธารณะ  

-  การน ากากที่ได้จากบ่อตกตะกอนไปถมที่ดิน หรือถมถนนท าให้ไม่มีเศษวสัดุเหลือทิง้จากการผลิตซึ่งเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยที่น าระบบนี ม้าใช้ใน
อตุสาหกรรมการผลิต Precast Concrete  

 (3) ด้านการจดัการของเสีย 
 -  การน าระบบ หรือเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียที่อาจ

เกิดขึน้ เช่น เศษน า้มนัท่ีเหลือจากโต๊ะหล่อแบบ 
(4) ด้านการบริหารจดัการวสัดุ 
 -  การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอื่นๆ โดยโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้น าระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ 

Automated Mesh Welding Plant แ ล ะ  Automated Mesh Welding Plant with Automated Placing 
ส าหรับโรงงานแห่งใหม่มาใช้งาน ท าให้การผลิตเหล็กเสริมส าหรับการผลิตชิน้งานพรีคาสท์ทกุแผ่น ถกูต้อง 
แม่นย า สมบูรณ์ทุกชิน้งาน และสามารถลด Waste การใช้เหล็กเสริม ท าให้มีการใช้วสัดุส าหรับการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  การใช้คอนกรีตปริมาณสูง และเป็นต้นทุนหลักในการผลิต Precast Concrete ส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในปริมาณสงู ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดลด
ปริมาณการใช้ซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต แต่ยงัคงความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลกัวิศวกรรม ซึง่จาก
แนวคิดในการประกวด SGA (กิจกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ จากความคิดริเร่ิมของพนักงาน) เร่ือง 
การลดขนาด key joint ส่งผลให้สามารถปรับเปล่ียนส่วนผสมของคอนกรีตในการผลิต ท าให้ลดการใช้
ปริมาณซีเมนต์ลง และท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยซีเมนต์ลดลง 35 กก./ลบ.ม. รวมทัง้ใช้ขีเ้ถ้าลอย  
(Fly ash) แทนปนูซีเมนต์ร้อยละ 10 ในการผสมคอนกรีต ท าให้ซีเมนต์ลดลงอีก 32 กก./ลบ.ม.   

 (5) ด้านการประหยดัทรัพยากร 
 -  การน า I-PAD มาใช้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแทนการใช้แฟ้มเอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษ 
 

 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 
 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ เพ่ือมิให้ข้อมลูร่ัวไหล 
(2) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนกังานที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อ

รับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ท่ีได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการ
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ค้า สิทธิบตัร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ซึ่งรวมไป
ถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์เถ่ือน หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทาง
บริษัทฯ 

(3) ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของ
บคุคลอื่นโดยไม่ได้รับอนญุาต 

(4) พนกังานต้องเคารพ และไม่น าผลงานซึง่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนไปใช้ 
โดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของ 
 

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบน  
 บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั และห้ามจ่ายสินบนทกุรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การให้และรับ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์อื่น 
1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคลในครอบครัว ให้และรับของขวญั ของก านัล 

หรือผลประโยชน์อื่น แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

1.2 การให้ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลกูค้า คู่ค้า ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่มีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ การให้ตามประเพณีนิยม 
เทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดง
ความยินดี แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตาม
มารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถท าได้ 

(2) การเลีย้งรับรอง / รับเลีย้งรับรอง 
ห้ามมิให้มีการเลีย้งรับรอง/รับเลีย้ง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพล มีผลต่อการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ หรือเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ขดัต่อกฎระเบียบ เข้าข่ายติดสินบน เว้น
แต่เป็นการเลีย้งเพื่อติดต่อท าความรู้จกั ให้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ้ามีการเลีย้งรับรอง
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่ มเฟือยเกินสมควร 
 

4.5  นโยบายการสรรหาที่ดิน 
 บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยก าหนดให้ทุกกระบวนการที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และพิจารณาคดัเลือกที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
รวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการจัดซือ้ที่ดิน คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก ตามอ านาจด าเนินการจากมูลค่าโครงการที่น ามา
พฒันา 
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กระบวนการสรรหาที่ดิน ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการพิจารณาอนมุตัิซือ้ที่ดิน 
บริษัทฯ ด าเนินการส ารวจ และจดัท ารายงานกายภาพท่ีดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่า ท่ีดินแปลงเป้าหมาย
สามารถน าไปพัฒนาโครงการได้ โดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแลการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ก าหนดให้มีการส ารวจส่ิงแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง โดย ค านึงถึง
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศยั และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั 
 
ในส่วนของมุมมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาซือ้เฉพาะที่ดินเกรด A ในท าเลที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาโครงการให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี ้ยังให้
ความส าคญักบัการซือ้ที่ดินให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อควบคมุ และรักษา Portfolio ของกลุ่มธุรกิจ
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ให้อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลย์ และเติบโตได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะ
ทางการตลาด    
 

 4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาล
ต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ 

  

 นิยามการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลัก      
ธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ  
(1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 

การรับลงทะเบียนที่ดิน 
ผู้เสนอขายส่งข้อมลูที่ดิน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ อีเมล์ ไลน์ ฯลฯ 
และบนัทึกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมลูของบริษัทฯ 

การคัดกรองที่ดิน 
คดักรองที่ดินตาม 
ท าเลเป้าหมายของบริษัทฯ 
 

การประเมินศักยภาพ 
ที่ดิน 
วิเคราะห์ด้านการตลาด 
ภาวะการแข่งขนั 
ตลอดจนกายภาพท่ีดิน 
และกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
โครงการ 

การเจรจาต่อรองราคา 
และเงื่อนไข 
เจรจากับเจ้าของที่ดิน 
ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ โดยเงื่อนไข 
และราคาท่ีตกลง 
ยินยอมร่วมกันระหว่าง 
ผู้ซือ้ (บริษัทฯ) และผู้ขาย 

การน าเสนอที่ดินเพื่อ 
พิจารณา 
น าเสนอท่ีดินอย่างน้อย 
3-5 แปลงต่อการน าเสนอ 
เพื่อเปรียบเทียบราคา 
และความเป็นไปได้ในการ 
พฒันาโครงการ โดยน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดิน 
คณะกรรมการจดัการ 
และคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิตาม 
อ านาจด าเนินการ 
ด าเนินการ 
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(2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไม่มีเหตผุล 
(3) การซือ้ที่ดินตดัหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน และน ามาขายในราคาที่สงูขึน้ 
(4) การน าข้อมลูภายในท่ีส าคญัของพฤกษาฯ ไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
(5) การปิดบงัข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน 
(6) การให้ หรือใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัแปลงที่ดินอนัเป็นเท็จแก่พฤกษาฯ 
(7) การแอบอ้างชื่อพฤกษาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน 
(8) การเสนอให้สินบน ส่ิงตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนกังานพฤกษาฯ 
(9) พนักงานที่มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น พฤกษาฯ ถือว่ามี

ความผิดร้ายแรง และเป็นการทจุริตต่อหน้าที่ 
(10) การปฏิบตัิการอื่นๆ อนัเป็นการส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ที่ดินของพฤกษาฯ  

  
 วตัถปุระสงค์ 

(1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ว่าพฤกษาฯ ไม่สนับสนุนให้มีการด าเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ที่ดินของพฤกษาฯ 

(2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาล
ต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ 

(3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ เมื่อพบพฤติกรรม การกระท าที่ส่อไปในทางทจุริต
และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดิน 

(4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังาน ท่ีด าเนินการซือ้ขายที่ดิน
อย่างสจุริต โปร่งใส 

 

หลกัการและเหตผุล 
เพื่อหลีกเล่ียง และป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ที่อาจเข้าข่าย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดิน นายหน้า ผู้บริหาร หรือพนกังานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ
ผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ ดงันัน้ พฤกษาฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายด้านการจัดการ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุริต และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของพฤกษาฯ ขึน้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายรับทราบ และน าไปปฏิบตัิเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั อนัเป็นการสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

ขอบเขต 
นโยบายฯ นีค้รอบคลมุผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้
(1) เจ้าของที่ดิน 
(2) นายหน้า 
(3) ผู้บริหาร และพนกังานของพฤกษาฯ  รวมทัง้บริษัทในเครือ 
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 ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 
 แนวทางการปฏิบตัิเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น จึงก าหนดให้มีมาตรการดงันี ้

(1) ผู้บริหารต้องเป็นตวัอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้
(2) ผู้บริหารมีหน้าที่ส่ือสารให้พนักงานรับทราบว่าพฤกษาฯ ไม่สนับสนุนให้มีการด าเนินการทางธุรกิจกับ

เจ้าของที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขาย
ที่ดินของพฤกษาฯ 

(3) ผู้ บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ฝ่ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) 
รับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในนโยบายนี ้สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสของพฤกษาฯ ได้แก่ 
-  Website : www.psh.co.th (หัวข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตและ      

คอร์รัปชนั) 
-  E-mail : cg@pruksa.com 
-  Line : Line ID : pruksacg 
-  ไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group-CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

(4) กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เจ้าของที่ดิน หรือนายหน้ามีพฤติกรรมตามค านิยามข้างต้น ให้
เป็นหน้าที่ผู้ บริหารของหน่วยงานสรรหาที่ดินน าเสนอคณะกรรมการจัดซือ้ที่ดินพิจารณาอนุมัติการ 
Blacklist โดยเร็ว 

(5) ในกรณีที่เจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า พบว่าผู้บริหาร หรือพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิด
หลกัธรรมาภิบาล สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของพฤกษาฯ ข้างต้นได้เช่นกัน โดยเมื่อได้รับ
แจ้งแล้ว บริษัทฯ จะจดัตัง้คณะท างาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป 

(6)  กรณีสงสยัว่า พนกังาน หรือผู้บริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุริต มีส่วนได้เสีย หรือปฏิบตัิงานผิดขัน้ตอน
อนัอาจเป็นเหตุให้พฤกษาฯ ได้รับความเสียหายต่อการซือ้-ขายที่ดิน ให้คณะกรรมการแจ้งไปยงัฝ่ายบุคคล
และผู้บงัคบับญัชาของพนกังาน ให้ด าเนินการพกังาน เพื่อการสอบสวนพนกังานผู้นัน้ หรือจะพิจารณาเป็น
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป 

(7) หากพบว่า ผู้บริหาร และพนักงานมีการด าเนินการขัดต่อนโยบายฯ นี ้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินยั และให้
เป็นหน้าที่ของผู้บงัคบับญัชาที่ต้องพิจารณาตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป  
 

 4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
 นอกจากการก าหนดนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท าให้คนทัง้
องค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทาง E-mail, Intranet, Digital 
Signate, EC News, การท าแบบทดสอบ CG ประจ าปี และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวัน
ปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและ

mailto:cg@pruksa.com
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พนกังานของบริษัทฯ ในเร่ืองการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตให้ดียิ่งขึน้ 
  
 4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 และ  ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชนั โดยการประเมินความเส่ียงในกระบวนการหลกัที่
มีความเส่ียงต่อการทุจริตสงูและจัดท าแผนบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายใน
องค์กร 
 
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การได้ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตแยกออกจาก
ความเส่ียงด้านอื่นๆ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทกุไตรมาส 

 
 4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากับดแูลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต
คอร์รัปชนัโดยสรุป ดงันี ้

(1) ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการจดัซือ้ จดั
จ้าง ตลอดจนกระบวนการก าหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ ไว้อย่างเป็น
มาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบตัิ  

(2) เปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนกังาน ประชาชนและภาครัฐ 
(3) มีเคร่ืองมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงาน

ความเส่ียงไปยงัคณะกรรมการบริษัทในทกุๆ ไตรมาส  
(4) จดัตัง้หน่วยงาน CG ขึน้ เพื่อก าหนดแผนงานก ากบัดแูลและจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้   

     
4.10 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
       ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ จริยธรรมของพฤกษา นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

ให้แก่พนกังานทกุคน โดยเร่ิมต้นตัง้แต่เข้าท างานกบับริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร โดยภายหลงัจาก
การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน ยงัได้มีการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ในประกาศต่างๆ เก่ียวกบัคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส ขัน้ตอนการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ระเบียบการให้ การรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น  ข่าวกรณีการปฏิบตัิงานโดยทจุริตและผล
การลงโทษ ซึ่งข้อมลูได้มีการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบวิดีทศัน์ ผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน Website, Screen 
Desktop, Employee Communication (EC News) และ X-Stand ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและให้
ความรู้อย่างสม ่าเสมอแก่พนกังาน ดงันี ้
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(1) อบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ส าหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และทุกคนจะต้องผ่านการ
อบรม และผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบในแบบฟอร์มการให้สัตยาบันและ
ค ามัน่สญัญาในสปัดาห์แรกของการเข้ามาเป็นพนกังานบริษัทฯ  

(2) การอบรมพนักงานในโครงการ (Zone Visit) ให้ความรู้ในโครงการที่ก าลงัก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการ ตัง้แต่ระดบั Foreman, Site Engineer รวมทัง้พนักงานธุรการ ให้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลกัธรรมาภิบาล และกฎหมาย 

(3) จัดเสวนาการก ากับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้กับ
เจ้าหน้าที่โครงการ ทัง้นีม้ีการบรรยายความรู้ และเสวนาในหลายหัวข้อ อาทิ จรรยาบรรณกับการท างาน 
Lessons learnt from Complaints & Investigation : ถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนฯ 
ความรู้การก ากับดูแลการก่อสร้างตามแบบขออนุญาต การสรุปและบนัทึกผลระบบบ าบดัน า้เสีย และป้าย
โฆษณา และ ขอบเขตและหน้าที่การท างานเพื่อป้องกนัและควบคมุความเส่ียง (Three Line of Defense) 

(4) จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลให้แก่
ผู้บริหารและพนกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) จดักิจกรรม CG Day เป็นประจ าทกุปี ทัง้ที่ส านกังานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ ล าลกูกา และนวนคร    
(6) ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นกรณีศกึษา โดยเป็น

ทัง้การป้องกนัและป้องปรามมิให้พนกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 
 4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม และตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลกัดนัให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงการดแูล เอาใจ
ใส่ส่ิงแวดล้อมรอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมแก่พนักงานทุกคน ทัง้ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อื่นๆ รวมทัง้ ยังมีการ
เผยแพร่ความรู้เร่ือง การดแูลส่ิงแวดล้อมแก่ นิสิต นกัศกึษา และองค์กรที่สนใจ ณ โรงงานพรีคาสท์อีกด้วย 

 
 หน่วยงาน Pruksa Academy ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเร่ือง การอบรมสมัมนาโดยเฉพาะ ได้จดัอบรม/สมัมนา และ

สนบัสนุนพนักงานให้อบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสตูรต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์แก่พนักงาน เพื่อน าไปใช้สนบัสนุนการ
ท างาน และเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยหลักสูตรเร่ือง ส่ิงแวดล้อมก็เป็น 1 ในหัวข้อที่บริษัทฯ ให้
ความส าคญั  

 
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยการให้ความรู้ ความตระหนัก 

และสร้างจิตส านึก ทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการอบรมภายนอก ได้แก่ การพฒันาการออกแบบที่ยัง่ยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ   

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม) 
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4.12 การร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเร่ืองที่อาจท าให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้
(1)    การแจ้งข้อร้องเรียน 

  หากพนกังาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระท าที่สงสยัว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ รับผิดชอบ 
ดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 

ทาง Website  : www.psh.co.th หรือ www. pruksa.com ( หวัข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส  

      ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชนั)  

ทาง E-mail : cg@pruksa.com 

ทาง Line ID : @pruksacg 

ทางโทรศพัท์    : 0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 084 555 2364 
   

(2) กระบวนการตดิตาม และแนวทางการจดัการให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ  
 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

รบัเรื่องรอ้งเรยีน 
โดยจะแยก
ออกเป็น

ประเภทต่างๆ 

ตรวจสอบ
ขอ้มลู
เบือ้งตน้ 

สอบ
ขอ้เทจ็จรงิ 

ตดัสนิ
ความผดิ
วนิัย 

ลงโทษวนิัย สื่อสาร ชดใช้
ค่าเสยีหาย-
ด าเนินคด ี

รายงานผลต่อ 
คณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปิดเคส 

 
(3) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมวด คู่ค้า คู่สญัญา เร่ือง การร้องเรียน) 

 
 4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว และมีการก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คณุวฒุิวิชาชีพ 
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มี
การก าหนดโครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน  และก าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือน
พนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพื่อรักษา

mailto:cg@pruksa.com
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ความสามารถในการแข่งขนัด้านการจ้างงานเมื่อเทียบกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเพื่อรักษาพนกังานให้
ท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป 

 
นอกจากนัน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

บริษัทฯ จึงน าแนวคิด BSC (Balanced Scorecard) ตัวชีว้ัดผลงาน (KPI) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core 
Competency มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผนัแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนัสตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่พนกังานปีละ 2 ครัง้ และได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนสัให้มีความเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน 

 
ส าหรับนโยบายค่าตอบแทนพนกังานในระยะยาว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการออม เพื่อให้พนกังานมีความมัน่คงใน

ชีวิตหลงัเกษียณจากการท างาน โดยจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานทกุระดบั นอกจากนีย้งัมีค่าตอบแทนจงู
ใจระยะยาวส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (Long Term Incentive) เพื่อเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ให้
สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไปในอนาคต รวมทัง้ การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อกรรมการ หรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP) และมีโครงการสะสมหุ้ นส าหรับ
พนกังานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) อีกด้วย 

 
4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 
ในปี 2562 ทีผ่่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า ส่ิงแวดล้อม 
 
4.15 การถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศข้อมลูจากเหตุการณ์ส าคญัภายในระยะเวลาที่ทางการก าหนด ดังนัน้ 

บริษัทฯ จึงไม่ได้ถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลแต่อย่างใด 
 
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อ ถือได้
อย่างสม ่าเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (Annual Report) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและส่ือมวลชนต่างๆ พร้อมกนันีบ้ริษัทฯ 
ยงัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
และผู้ เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

อย่างครบถ้วน สม ่าเสมอ ทัว่ถึง เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุและทนัเวลา เช่น  
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(1)  โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และการแจกแจงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชดัเจนและ
เป็นข้อมลูล่าสดุที่แสดงให้ผู้ใช้ข้อมลูสามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชดัเจน  

(2) การถือหุ้ นของกรรมการ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี หมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร  

(3) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
(4) จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(5) นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง  
(6) นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
(7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
(8) รายงานของผู้สอบบญัชี  
(9) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

รายจ่าย R&D (ถ้ามี)  
(10) ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ  
(11) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย  
(12) จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา  
(13) การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ  
(14) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  
 
ทัง้นี ้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
 

             5.1 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส าคญักบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบตัิตามแนวทางการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมัน่ต่อนกัลงทุนและสร้าง
คณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ตลอดจนให้เป็นท่ียอมรับและน่าเชื่อถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างตามความมุ่งหวงัของ
ทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสงัคมโดยรวม นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังดูแลให้ฝ่ายจดัการน าหลักการดังกล่าวไปใช้
พฒันาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด 
สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คู่มือจรรยาบรรณ และกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 
และน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลว่าเพราะเหตใุดจึงไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว
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ได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทฯ ได้น ามาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานทกุคน 

 
ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าหลักการ

ดงักล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สดุ ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจ าเป็น 
1. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากัด
จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 
ปี 

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกบั
กับ บ ริษั ท ฯ  ถื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี ศั ก ยภ าพ  มี ค วาม รู้ 
ความสามารถ มีวิจารณญาณในการตัด สินใจ และ
ประสบการณ์ ในการท างานร่วมกับบริษัทฯ จะท าให้
กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ ได้มากขึน้ รวมทัง้
สามารถวางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งๆ ขึน้ไป รวมถึงกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้มกว่า
ข้อก าหนดเร่ือง คณุสมบตัิของกรรมการอิสระอีกด้วย 

2. บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) 

บริษัทฯ เห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) จะท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียง
ทัง้หมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตนต้องการ
เลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่
ได้รับการเลือกตัง้เข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ 
ในเร่ืองคุณสมบัติที่บ ริษัทฯ ต้องการซึ่งจะท าให้การ
บริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานและการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ ยงัไม่มีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ได้มีเจตนากีดกันทางเพศแต่
อย่างใด ทัง้นี ้แม้ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะ
ประกอบด้วยกรรมการเพศชายทุกคนก็ตาม แต่กรรมการ
อิสระแต่ละคนก็มีมุมมองที่ละเอียดอ่อน รอบด้าน และยัง
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ข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจ าเป็น 
ยืนยนัว่าสามารถสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้
เช่นเดียวกนั   
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจุบนัจะประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นเพศหญิงรวม 2 คนด้วยกนั 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การของ 
    บริษัทฯ ไม่ได้เป็นระดบักรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการ
อิสระที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และสร้างประโยชน์ไว้มาก จ านวน 2 คน  
และกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ซึง่มีประสบการณ์ตรง 
และมีศกัยภาพในระดบัสงู จ านวน 3 คน   ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ถือว่าเป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และมีความสามารถเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วย
สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการชุดนี ้และจะน าพา
บริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ในอนาคต  

 5.2 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษั ทฯ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562 ที่ ผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ น าองค์กร 
(Governing Board) ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance 
Code for listed companies 2017 (“CG Code”) ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลกัปฏิบัติของ CG Code กับนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการด าเนินการ และปฏิบตัิงานตามหลกัปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเหมาะสม รวมทัง้มีการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติปรับปรุงแก้ไข
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยให้สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของ 
CG Code ด้วย ซึง่โดยภาพรวมแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่สอดคล้อง
กบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code แล้ว    
 

ส าหรับประเด็นท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้ปฏิบตัิและจะน าไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป คือ  
หลักปฏิบัตติาม CG Code เหตุผล หรือมาตรการทดแทนของบริษทัฯ 

จ านวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควร
เกิน 12 คน (หลกัปฏิบตัิ 3.1.2) 

บริษัทฯ มีกรรมการ จ านวน 13 คน โดยบริษัทฯ อยู่ในช่วง
ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจอื่น จึงมีความจ าเป็นต้องมีความ
หลากหลายของกรรมการ ทั ง้ด้านคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางให้เหมาะสม เพียงพอกับการ
ขยายธุรกิจ 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 11. การก ากับดแูลกิจการ  หน้า 206 

5.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลกัจากเงินปันผลที่

ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวตัถุประสงค์/
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า คิดค้นพฒันาสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตความเป็นอยู่สมยัใหม่อยา่งต่อเนื่อง พร้อมขบัเคลื่อนธุรกจิให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 
พันธกิจ 
พฤกษา โฮลดิง้ มุ่นมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ คิดค้นพัฒนานวตักรรมที่
ตอบโจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคณุค่าที่ยัง่ยืนให้กบัลกูค้าและผู้มีส่วนได้
เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูค้าฐานรายได้ใหม่ 
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ

สงูสดุให้กบัลกูค้า 
3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income) 
4. มุ่งพฒันาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
ค่านิยม 
1. มุ่งมัน่เพื่อลกูค้า 

:  มุ่งมัน่ ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทกุกลุ่มลกูค้าด้วยบ้านท่ีมคีณุคา่ และบริการท่ี
ประทบัใจ 

2. ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม 
:  ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพื่อให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 

3. สร้างนวตักรรมที่สร้างสรรค์ 
:   คิดสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการชัน้ยอดที่เหนือความคาดหมายและประทบัใจ 
    ลกูค้า 

4. มีวินยัปฏิบตังิาน 
:  มีวินยัในการปฏิบตัิงานให้แล้วเสร็จ ทนัเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานท่ีมีคณุภาพ 

5. ยึดมัน่จริยธรรม 
:  ใจเราคดิ เราพดู เรากระท า เพือ่ประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 
5.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ)  
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5.5 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงนิ)  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้ติดต่อทุกท่าน จึงให้ความส าคัญกับการ

พฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายที่
บริหารจดัการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้า และผู้ติดต่อในแต่ละขัน้ตอนท่ีมีการติดต่อกบับริษัทฯ โดยพฒันาระบบประเมินความ
พึงพอใจในขัน้ตอนต่างๆ ท่ีเป็นขัน้ตอนส าคญัแบบอตัโนมตัิ และผลการประเมินจะถูกรายงานให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง
ทราบแบบ Real Time ท าให้สามารถ วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีกบัลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งมัน่เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัและใส่ใจ

ในการบริหารจดัการเพื่อความพึงพอใจของลกูค้า และผู้ติดต่อ ซึง่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคญัยิ่ง โดยมีการประเมินความพึง
พอใจในขัน้ตอนหลกัๆ ที่ส าคญั 5 ขัน้ตอน ตัง้แต่ลกูค้าเยี่ยมชมโครงการ โอนกรรมสิทธ์ิ ไปจนถึงการบริการหลงัการส่งมอบ
การบริหารงานให้นิติบคุคลฯ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมลู
และการเยี่ยมชมโครงการ 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้า และผู้ติดต่อท าการประเมินความพึง
พอใจ หลงัจากเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว 1 วนั กรณีไม่มีการประเมิน
ผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด Contact Center 
จะติดต่อลกูค้า และผู้ติดต่อ เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจต่อไป  

2. ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ  ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมิน ความพงึพอใจ หลงัจาก
วนัโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 1 วนั  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

3. ความพึงพอใจของลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิ 
3 เดือน 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมิน ความพงึพอใจ หลงัจาก
ท่ีได้โอนกรรมสิทธ์ิไปแล้ว 3 เดือน  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

Visit Project Purchase Transfer Living 

จอง/ทำสัญญา 

Search  

โอนกรรมสิทธิ์ 

Juristic 
Person 

เยีย่มชมโครงการ หาขอ้มลู เขา้อยูอ่าศยั สง่มอบใหน้ติบิคุคล
ฯ 
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ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 
4. ความพึงพอใจของลกูค้าด้านบริการและ
คณุภาพการซ่อมแซม 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมินความพึงพอใจ หลงัจาก
เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อย
แล้ว  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

5. ความพึงพอใจในการดแูลลกูค้าหลงั ส่ง
มอบการบริหารให้แก่นติิบคุคลฯ 
 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมินความพึงพอใจ หลงัจาก
ที่มีการจดัตัง้นิติบคุคลฯ หรือมีการรับมอบสาธารณปูโภคจากบริษัทฯ 
แล้ว 

 
ภาพรวมองค์กร 
จากผลการด าเนินการในปี 2562 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลกูค้า และผู้ติดต่ออยู่ที่ร้อยละ 91.17 

ซึง่สงูกว่าปี 2561 ที่มีคะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ที่ ร้อยละ 87.04 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.13 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการน า
ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปีที่ผ่านมา มาท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน และตัง้เป้าหมายให้ผลการ
ประเมินเพิ่มขึน้ 

 
การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึน้ของ

ลกูค้าโดยเฉพาะในช่วงหลงัจากโอนกรรมสิทธ์ิ ได้แก่  
1) การพัฒนาทีมบริหารหลังการขายของโครงการให้มีการสอบถามแนะน าบริการ กับลกูค้าที่เข้าอยู่แล้ว เพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า และจดัท าจดหมายประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งความคืบหน้าเก่ียวกับ
การใช้พืน้ที่ส่วนกลาง การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ รวมทัง้จัด
ประชาสัมพันธ์การท ากิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ
และลกูค้า 

2) การพัฒนาการให้บริการเก่ียวกับการแจ้งซ่อม โดยจดัตัง้ทีม CS Center เพื่อประสานงานนดัตรวจสอบ นัด
ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้าซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทัง้ มีการ
ตรวจสอบงานที่แก้ไขไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครัง้เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและความพึงพอใจใน
เบือ้งต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงานไม่เรียบร้อย นอกจากนีย้ังมีการเน้นย า้ให้ทีมผู้ รับเหมาคัดคนงานที่มี
ประสบการณ์ความช านาญเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ลกูค้า และประเมินผู้ รับเหมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พฒันา และรักษาผู้ รับเหมาที่ดีให้ท างานอย่างต่อเนื่องกบัโครงการ   

3) การพฒันาการให้บริการหลงัจากจดัตัง้นิติบุคคล (ส าหรับแนวราบ) หรือประชมุใหญ่สามญัครัง้ที่ 1 (ส าหรับ
อาคารชุด) โดยการแนะน าคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจดัให้มีกิจกรรมหลกั ปีละ 4 
ครัง้ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในโครงการ และพฤกษาฯ รวมทัง้ก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และ 
การอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และน าเสนอคณะกรรมการ   
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นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัได้พัฒนาช่องทางส าหรับสอบถามความพึงพอใจลกูค้าให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงลกูค้า
ได้มากขึน้ คือ ทาง E-Mail และ SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพื่อท าการประเมินผลโดยอตัโนมตัิ ในแต่ละช่วงเวลา
ของลูกค้าที่ปฏิสัมพันธ์กับพฤกษาฯ เพื่อให้ได้ผลคะแนนความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อมทัง้มีระบบส าหรับประมวลผลคะแนนความพึงพอใจแบบอตัโนมัติท าให้สามารถดู
คะแนนได้ทนัทีตลอดเวลา แต่ละหน่วยงานจึงสามารถน าข้อมลูไปใช้เพื่อพฒันาความพึงพอใจได้ทนัที 

 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ  
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 
 
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 
 
5.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัข้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 

 
 5.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 
 

5.8 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการด าเนินธุรกิจ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ปัจจยัความเส่ียง) 

 
5.9 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 
5.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การร้องเรียน) 

 
5.11 ประวัติของคณะกรรมการ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.12 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจดัการ และหมวด ประวตัิกรรมการ
และผู้บริหาร) 
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5.13 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชัน้น าอื่นๆ โดยมีแนวทางก าหนด
ค่าตอบแทนดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทน
รวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหาร 

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (Employee Stock Option Program : ESOP) 
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) เงิน
สะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 

5.14 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้ บริหาร
ระดับสูงไว้ ซึ่งมีขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัในการประเมินผลงานหลายด้าน เช่น ตัวชีว้ัดผลงานหลัก Key 
Performance Indicators (KPIs) ซึง่สอดคล้องกบัภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบัติงานด้านการเงินซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และสมรรถภาพในการท างาน 
(Competency) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม และน าผลการด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดเป็นกลยุทธ์ทัง้ 5 มุมมอง ได้แก่  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Intrernal Process Perspective) มมุมองด้านการเรียนรู้และ
เติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมทัง้มุมมองด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มาเป็นตัวชี ว้ัดในการ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู ในรูปแบบ BSC (Balanced Scorecard) เป็นต้น 
 

ส าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้ก าหนดภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม มีความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดบัสงู มีขัน้ตอนดงันี ้
(1) สายงานทรัพยากรบุคคลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดบัสงู 
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ และผล
การปฏิบตัิงานในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา ซึง่องค์ประกอบในการประเมินจะพิจารณาจาก Corporate KPI 
และภาวะผู้น าที่สะท้อนจากการเติบโตของบริษัทฯ 
 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.15 การเปิดเผยข้อมูลจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2562) 

 
5.16 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการ) 
 
5.17 การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เร่ือง การท ารายการเก่ียวโยงกัน 

และรายการระหว่างกนั) 
 

5.18 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ท่ีมีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ รายงานการซือ้-ขายหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการทราบในทกุไตรมาส 

 
5.19 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

หน่วย:หุ้น 

ชื่อ ต าแหน่ง 

ในรอบปี 2561 ในรอบปี 2562  
จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 
2561 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

ระหว่างปี 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ* ประธานกรรมการ 
- - - 

  และกรรมการอิสระ 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ 1,314,009,986 1,314,009,986 - 
3. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ - - - 
4. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ - - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ในรอบปี 2561 ในรอบปี 2562  
จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

จ านวนหุ้น
คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 
2561 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

ระหว่างปี 

5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์   กรรมการอิสระ - - - 
6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ - - - 
7. นายอนวุฒัน์ จงยินด ี กรรมการอิสระ - - - 
8. ศ.พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์** กรรมการอิสระ - - - 
9. นายวเิชยีร เมฆตระการ  กรรมการ - - - 
10. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการ - - - 
11. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ 43 43 - 
12. นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการ 1,375,518 1,388,938   13,420 
13. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 42,423,183 42,528,017   104,834 
14. นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงานจดัซือ้จดัจ้างและซพั
พลายเชนกลุ่ม 

46,213 7,057   (39,156) 

15. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงาน
ทรัพยากรบคุคลกลุ่ม 

9,623 19,954   10,331 

16. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์*** รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงาน
การเงินกลุ่ม 

- 3,079 3,079 
 

17. นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ**** รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงาน
การตลาดองค์กรกลุ่ม 

- 5,963 5,963 

หมายเหต ุ       การถือครองหุ้นของคู่สมรส ผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวติักรรมการและผู้บริหาร 
* ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
** ศ.พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562 

*** นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นรักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
**** นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นรักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 

  

5.20 การรายงานการมีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บคุคลที่เก่ียวข้อง

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมลูส่วนได้เสียดงักล่าวไปยงัเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งส าเนา
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รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ี 
บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ 

ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบบัแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส าเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 
 5.21 นโยบายการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนนโยบายการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญไว้ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิการท ารายการดงักล่าวต่อไป 
ทัง้นี ้ในบางรายการที่มีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการที่มีความส าคัญ บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้บริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพราะบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปี 2562) 
 

5.22 งบการเงนิของบริษัทฯ 
บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจในความโปร่งใสของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเชื่อมัน่แก่ผู้ ถือ

หุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรอง
โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

 
5.23 การเผยแพร่รายงานประจ าปี 

บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานประจ าปีทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่การเผยแพร่รายงานประจ าปีในระยะเวลาดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ให้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีด้วย  

 

5.24 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี) 
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5.25 นโยบายการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้และมอบหมายให้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ ถือ

หุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ก าหนดทิศทางด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์อย่างชดัเจน เพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่า ข้อมลูที่ให้เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงาน
สารสนเทศผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทัง้
รายงานสารสนเทศต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว
และข้อมลูในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.psh.co.th หวัข้อ นกัลงทุน
สมัพนัธ์ (Investor Relations)   

 
บริษัทฯ มีนโยบายจดักิจกรรมนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุน และผู้ที่สนใจ 

ได้รับข้อมลูอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี ้  
• จดัประชมุนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

3 ครัง้ แถลงผลประกอบการประจ าปีพร้อมแผนธุรกิจประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจด
ทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จ านวน 3 ครัง้ รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปีละ 1 ครัง้ 
ภายหลังจากที่ได้น าส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  (Operating Results) ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  

• 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/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงความคืบหน้าด้านการ
ด าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้อาจมกีารแลกเปล่ียนมมุมองเชงิธุรกจิ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทนุ การสร้างความเชื่อมัน่และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2562 
มี Company Visit 5 ครัง้ และมี Conference Call 3 ครัง้ และเยี่ยมชมโครงการ รวม 2 ครัง้ 

• การพบปะนกัลงทนุสถาบนั จ านวน 4 ครัง้  

• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จ านวน 4 ครัง้  

• ร่วมงาน Roadshow ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามค าเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล
ตอบข้อซกัถามรวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจของผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนัโดย
ในปี 2562 มี Roadshow ในประเทศและต่างประเทศ 3 ครัง้ 
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• เปิดโอกาสให้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทศัน์   รวมถึงการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะได้น ามา
พฒันางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ    
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทุนได้ที่หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท์ (66) 2080 
1739 ต่อ 49110, 49114  
 
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้องและการบริหารความเส่ียง  

 
6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบและให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จดัตัง้เป็นอิสระ รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีความมัน่ใจว่า ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้
คู่มือแจกแจงอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการด าเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ บริหารที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ       
นายเปรมศกัดิ์ วิลลิกลุ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 
6.2 การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มี
การสอบทานปัจจยัความเส่ียงในทกุๆ ด้านอย่างสม ่าเสมอ ครอบคลมุถึงความเส่ียงเชงิกลยทุธ์ ความเส่ียงทางการเงิน การ
บริหารการก่อสร้าง และความเส่ียงด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสที่จะ
เกิดความเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การก าหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบ ตลอดจนการก าหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การเป็นผู้ ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ /หรือนโยบายในการก ากับดูแล
เก่ียวกบัความเส่ียงที่ส าคญั 

 
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น  
แนวทางเดียวกันภายใต้สภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ประกาศ  “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความ
ซื่อสตัย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม การต่อต้าน
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การทุจริตคอร์รัปชนั การต่อต้านการให้สินบน การเก่ียวข้องกับการเมือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด การเคารพ
กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
พร้อมต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตัิ โดยก าหนดให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท าหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ
ยอมรับและศรัทธามาตัง้แต่ปี 2549  

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ กฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

และได้เผยแพร่บนระบบ Intranet บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.psh.co.th หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ วารสารใต้ร่ม
พฤกษา E-mail และจดัเตรียมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนกังานสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการบริษัท
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วย    

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัท าวีดีทศัน์ (VDO) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ รวมทัง้จัดให้มีการฉายให้
พนกังานใหม่รับทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์   
พนัธกิจ วฒันธรรม ค่านิยมของบริษัทฯ และพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมี
จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 

11.2 การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหาร ในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดงันี ้

1.   นโยบายการเกบ็รักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
 บคุลากรทกุระดบัขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อปกป้องข้อมลู

อนัเป็นความลบัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูดงักล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักล่าว 

ข้อมลูที่เป็นความลบัให้หมายถึงข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่
ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูที่คู่ค้าและลกูค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทกุประเภท  

1. บริษัทฯ มีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบตัิเพื่อรักษาความลบั โดยเอกสารส าคญัและข้อมลู
ที่เป็นความลบัจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท
ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านีอ้าจแบ่งล าดับชัน้ความลับเป็นหลายล าดับตามความส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่
เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบัมาก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่
และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเท่านัน้ 

2. บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมลูผู้บริหาร พนกังาน คู่ค้า ลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั เว้น
แต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายที่ให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้มีการเปิดเผย 

http://www.psh.co.th/
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3. ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ต้องค้นหาและศึกษา
ข้อตกลงการรักษาความลบัที่บคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่
กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะ
ก่อให้เกิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 

4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมลูมีนยัส าคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้
ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่ง
รับผิดชอบงานโดยหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ส่วนการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ 
โดยจะประสานงานกบัหน่วยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 

5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือ
ได้รับมอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านัน้ หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่างๆ ด้วยความสภุาพ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบุคลากรทุกระดบัขององค์การ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว เก่ียวกบัหน้าที่ที่
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงนิ ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้สอบ
บญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอื่นใด 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่ 
บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ 

3. เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารง
ต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุร
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และ
ยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่ มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และ
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดงักล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บุคคลอื่น เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง 
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หรือผ่านนายหน้า ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนัน้น า
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน 

4. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบ
ข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และในช่วง 15 วนัก่อน และ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้จะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมลูภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

 
2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ ดงัต่อไปนี ้

1. จ ากัดการเข้าถึงข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูสดุเท่าที่จะท าได้ และ
เปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนกังานทราบว่า
เป็นสารสนเทศที่เป็นความลบัและมีข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 

2. จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อป้องกนัการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั 
3. เจ้าของข้อมลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก าชบัผู้ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นจากกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA       
ที่เปล่ียนไปและการพฒันาเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ภายในบริษัทฯ เอง 

5. บริษัทฯ มีระบบควบคมุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น ก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหสัส่วนตวัในการเข้าระบบ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบตัิที่เชื่อมโยงถึง
อ านาจในการอนมุตัิที่สอดคล้องกบัการท างานต่างๆ ของบคุคลนัน้ในบริษัทฯ 

 
3. มาตรการลงโทษ 

หากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณา
ลงโทษตามสมควรแล้วแต่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างและด าเนินคดีใน
กรณีที่มีการกระท าผิดกฎหมาย 
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11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ให้แก่
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในประเทศ และส าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียโดยได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มี
รายละเอียดดงันี ้

 
ค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 
รายการ 2562 2561 2560 

 
ค่าสอบบญัชีบริษัทฯ 1,200,000 1,200,000 1,100,000 
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในประเทศ 4,050,000 3,900,000 3,680,000 
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ* - - 514,478 
ค่าใช้จา่ยอื่น 176,000 202,700 198,000 
รวม 5,426,000 5,302,700 5,492,478 

*ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

นอกจากนี ้ยงัมีค่าบริการอื่นๆ ดงันี ้
 
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
                       หน่วย : บาท 

รายการ 2562 2561 2560 
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 1,070,000 535,000 535,000 

 
 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
          หน่วย : บาท 

รายการ 2562 2561 2560 
สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption 347,750 - - 
ค่าที่ปรึกษาโครงการ Collective  Action Coalition 
(CAC) 

- - 481,500 

ตรวจสอบ  Accountability  - - 674,100 
ตรวจสอบ IT System Integration - - 203,300 
รวม 347,750 - 1,358,900 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด เป็นคนละนิติบุคคลกบั บริษัท 
เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานที่ให้ค าปรึกษาดงักล่าวไม่ซ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
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3. บริษัท ส านักภาษี เคพเีอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

                หน่วย : บาท 
รายการ 2562 2561 2560 
ค่าจดัท าสญัญาบริษัท 2,450,000 4,535,500 1,741,000 
 หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั บริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย จ ากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั  
บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานที่ให้ค าปรึกษาดงักล่าวไม่ซ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
 

11.4 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
       บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ ในเร่ืองอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชมุของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อย ฯลฯ   
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12. การพัฒนาที่ยั่ งยืน 

             
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ด า เนิ น กิ จ ก รรม เพื่ อ สั งค ม  (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่ งสู่ ก า รพัฒ น าที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 
Development: SD) โดยน าความเชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงชมุชนและสงัคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ ผ่านการด าเนินงาน 3 ด้านหลกัๆ คือ 1. Heart to Home: ใส่ใจ
ในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart to Earth: ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 3. Heart to Society: ใส่ใจสงัคม
และให้โอกาสที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ดงันี ้

 

• โครงการ Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน  
พฤกษา ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยการติดตัง้ Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้า บริเวณพืน้ที่ส่วนกลางของโครงการ

ทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิติบคุคล บ่อบ าบดัน า้เสีย รวม 10 โครงการ 
- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม : ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 121,533 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)/ปี และช่วยลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 68,180 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  
- ช่วยสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้กบันิติบคุคลและลกูค้าของโครงการ ลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ 850,729 

บาท/ปี 
 

• โครงการ “พฤกษาใส่ใจ...คืนน า้ใสให้คูคลอง” ปีที่ 2  
พฤกษา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบโครงการ จดักิจกรรมขุดลอกคูคลอง “พฤกษาใส่ใจ...คืนน า้ใสให้คู

คลอง” เพื่อปรับปรุงคณุภาพของแหล่งน า้ในคลองต่างๆ เช่น รังสิต คลอง 3 คลองบางหวัเสือ คลองหกขดุ คลองหนองงเูหา่ 
คลองบางม่วง และคลองบางเสาธง ในพืน้ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ ให้มีความ
สะอาดและปลอดภัยต่อชุมชน และยังได้มอบคู่มือและจัดอบรมเร่ืองการบริหารจัดการน า้อย่างยั่งยืนให้กับนิติบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และชมุชน รังสิตคลอง 3 จ.ปทมุธานี เพื่อร่วมกนัดแูลรักษาน า้ในคลองให้สะอาดอย่างยัง่ยืน  

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณขยะในคลอง 203.30 ตนั และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 472 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

- ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบัลกูค้าและชมุชนรอบโครงการ 9 โครงการ รวมกว่า 31,104 คน มีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึน้  
 

• โครงการ “60+ Earth Hour 2019” ปีที่ 2 
พฤกษา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR 2019) จัดโดย 

กรุงเทพมหานคร มลูนิธิส่ิงแวดล้อมศกึษาเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (ประเทศไทย): FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย 
เพื่อรณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้า รวมถึงประชาชนทัว่ไป ปิดไฟที่ไม่จ าเป็น 1 ชัว่โมง  
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- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,514 เมกะ
วตัต์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 749 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

- ชว่ยสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศไทย ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 6,050,021 บาท/ปี 
 

• กิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน” 
พฤกษา ร่วมกับส านักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม  “DIY เปล่ียนขยะเป็นออกซิเจน” เพื่อชวนพนักงาน นักเรียน 

นกัศกึษา และคนในชุมชนพืน้ที่เขตพญาไท มาร่วมกันลดการทิง้ขยะพลาสติก และส่งเสริมการน าแก้วน า้/ขวดพลาสติกที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ซ า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุก่อนทิง้เป็นขยะ ด้วยการน ามาดดัแปลงเป็นกระถางต้นไม้ และน ามาใช้ปลูก
ต้นไม้ฟอกอากาศ 7 ชนิด ได้แก่ ต้นเศรษฐีเรือนใน/เศรษฐีเรือนนอก ต้นพลดู่าง ต้นบอลเซล ต้นหนวดปลาดุก ต้นลิน้มงักร
แคระ ต้นเฟิร์นข้าหลวง และต้นโฮย่า รวมจ านวน 2,090 ต้น 

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 2,090 ชิน้ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 45.504 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 246.48 ตนั/ปี 
 

• กิจกรรม “พฤกษาท าความดีปลูกต้นรวงผึง้ถวายในหลวง ร.10” 
พฤกษา ร่วมกับ ส านกังานเขตพญาไท จดักิจกรรม “พฤกษา ร่วมใจปลกูต้นรวงผึง้ ท าดีเพื่อในหลวง” ชวนผู้บริหาร

และพนกังานร่วมกันปลกูต้นรวงผึง้ ซึง่เป็นต้นไม้ประจ าในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ จ านวน 300 ต้น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภกัดี เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั และเพื่อช่วยเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้กบัคนกรุงเทพมหานคร 

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 1,204.50 ตนั/ปี 
 

• โครงการ “Pruksa Save the World”  
พฤกษา ชวนผู้บริหารและพนกังาน ร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว จ านวน 15,870 ชิน้ ส่งมอบให้กับวัดจาก

แดง จังหวดัสมทุรปราการ เพื่อน าไปผ่านกระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล และตดัเย็บเป็นผ้าไตรจีวร 
จ านวน 1,058 ผืน เพื่อสร้างรายได้ให้กบัชมุชนคุ้งบางกะเจ้า 

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 154 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 0.36 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

- ช่วยสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้กบัชมุชนบางกะเจ้ามีรายได้จากการจ าหน่ายผ้าไตรจีวรท่ีท าจากพลาสติกรีไซเคิล 
 

• โครงการ “Pruksa Lady’s Month”  
พฤกษา ชวนผู้บริหารและพนกังาน ร่วมกันบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้ว จ านวน 288 ตัว เพื่อน าไปรีไซเคิลท าเป็นงาน

ฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพกัฉุกเฉิน ในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ และน าบราที่
เส่ือมสภาพเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตปนูซีเมนต์  

- ช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณขยะ 28.80 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
0.07 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  
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• โครงการ Pruksa No Plastic Bag  
พฤกษา ชวนผู้บริหารและพนกังาน ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวนัส่ิงแวดล้อมไทย ด้วยการใช้ถงุผ้า ลด และเลิกการใช้

พลาสติก และโพสต์ภาพการปฏิเสธการรับ/ใช้ถุงพลาสติกบน Facebook เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ให้กบัโลกร่วมกนั 

 

• โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” 
ที่พฤกษาเราอยากให้ทุกคนมี “บ้าน” เราจึงใส่ใจส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับทุกคน และบ้านที่มีคุณภาพก็มาจาก

ช่างฝีมือที่มีคุณภาพที่มาจากการบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ จากครูมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์จริง พฤกษา ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล เปิด
โอกาสให้ครูอาชีวศึกษาสาขาก่อสร้าง จ านวน 5 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี วิทยาลยัเทคนิคล าปาง วิทยาลยัการอาชีพหวัไทร จ.นครศรีธรรมราช และวิทยาลยัการอาชีพ
นครสวรรค์ มาร่วมพฒันาศกัยภาพผ่านหลกัสตูรการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมการก่อสร้างบ้านท่ีทนัสมยัเพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้กบันกัเรียนอาชีวศกึษาได้จบออกเป็นช่างที่มีคณุภาพสู่สงัคมต่อไป 

- ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนกัเรียนอาชีวศึกษา สาขาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จ านวนกว่า 120,000 คน 
เตรียมพร้อมสู่การการเติบโตเป็นช่างที่มีคณุภาพสู่สงัคมต่อไป 
 

• โครงการ “ความร่วมมือพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0” ปีที่ 2   
พฤกษา ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนการ

ฝึกงานสาขาก่อสร้าง/โยธาในระดับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของ
อตุสาหกรรมก่อสร้างในยคุ 4.0 ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในแบบเฉพาะพฤกษา และเปิดโอกาสให้นกัเรียนจากวิทยาลยัเทคนิคธัญบรีุ จ านวน 10 คน มาฝึกปฏิบตัิงานจริงเป็นเวลา 
8 เดือน เพื่อช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถและมีศกัยภาพในเชิงปฎิบตัิ และสามารถด าเนินงานท าตามธุรกิจใหม่ๆ 
ในยคุ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนกัเรียนอาชีวศึกษา เตรียมพร้อมสู่การการเติบโตเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สงัคม
ต่อไป จ านวน 10 คน 
 

• โครงการ "Pruksa Innovation Learning Center" ปีที่ 10 
พฤกษา สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 9 สถาบัน ได้แก่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั สถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย และมหาวิทยาลยัเจ้อเจียง ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเรียนด้านเทคโนโลยีการผลิตชิน้ส่วนส าเร็จรูปแผ่นพรีคาสท์ 
(Pruksa Precast) และนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรม (Pruksa REM) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศให้ยัง่ยืนต่อไป 
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- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับความรู้และมี
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ที่หน้างานจริง เพื่อน าไปต่อยอด สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้กับ
ประเทศไทย จ านวน 592 คน 
 

• โครงการ "ทุนพฤกษา" ปีที่ 18 
พฤกษา สนบัสนนุการศึกษาให้กับบุตรของพนกังาน ด้วยการมอบ “ทนุพฤกษา” ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศกึษา 

และอาชีวศกึษา ที่มีผลการเรียนดี จ านวน 121 ทนุ เป็นจ านวนเงิน 840,000 บาท  
- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษาและเติบโตสู่การเป็น

เยาวชนไทยที่มีคณุภาพต่อไป จ านวน 121 คน 
 

• โครงการ "ทุนต้นกล้า" ปีที่ 6  
พฤกษา สนบัสนนุการศกึษาให้กบัเยาวชนไทย ด้วยการมอบ “ทนุต้นกล้า” กบันกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 6 ทนุ ทนุละ 100,000 บาท รวมเป็นทนุการศกึษา จ านวน 600,000 บาท 
- ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีิตที่ดด้ีานการศกึษาให้กบัเยาวชนไทยเติบโตไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีคณุภาพต่อไป จ านวน 6 

คน 
 

• นิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พฤกษา โฮลดิง้ 
พฤกษา จดัแสดงนิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พฤกษา โฮลดิง้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความส าเร็จ

ของการเดินทางบนเส้นทางอสงัหาริมทรัพย์ นบัตัง้แต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบนั รวมถึงนวตักรรมที่อยู่อาศยัที่เป็นมิตรต่อทัง้ผู้
อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม  เพื่อร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา  จาก 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 

- ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาให้มีความรู้เก่ียวกับโครงการและ
นวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยในแบบพฤกษา เพื่อน าไปต่อยอด สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ให้กบัประเทศไทย จ านวน 19 คน 
 

• การแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารระดบัสูงของพฤกษา ให้ความส าคญัต่อพัฒนาการศึกษาในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จึงร่วมเป็นวิทยากร

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึง การตลาดและการสร้างแบรนด์ ให้กับ
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มลูนิธิสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย หลกัสตูร The Next 
Real สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ 

- ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กบัคณาจารย์ นิสิตและนกัศกึษา และคนทัว่ไป จ านวน 480 คน 
ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารระดบัสงูของพฤกษา เพื่อน าไปพฒันาต่อยอดความรู้ทาง
การศกึษาต่อไป  
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• โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa”  
ที่พฤกษา เราอยากให้ทุกคนมี “บ้าน” เพราะ...บ้านคือที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุด พฤกษาจึงช่วยยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพความสุขให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสงัคม จัดโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ร่วมกับ 
มลูนิธินวตักรรมทางสงัคม โรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่ายในชุมชน อ าเภอบ้านแฮด จงัหวดัขอนแก่น ด าเนินการสร้าง
และปรับปรุงที่อยู่อาศยัของคนพิการจ านวน 6 หลัง ให้มีความปลอดภยั ลดการเกิดอุบตัิเหตุในบ้าน พฤกษาจึงใช้ Core 
Business เข้ามาขบัเคล่ือน เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของผู้พิการให้แข็งแรง ปลอดภยั และอยู่
อาศยัได้อย่างได้ยัง่ยืน 

- ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ จ านวน 8 คน และคนที่เก่ียวข้องในการดูแลคน
พิการมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ จ านวน 300 คน 
 

• โครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ” ปีที่ 5 
พฤกษา ร่วมกับมลูนิธินวตักรรมทางสังคม ส่งเสริมโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ” มีงานท าและมีรายได้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการมีชีวิตที่ดีขึน้ จ านวน 31 คน โดยท างานที่พฤกษา จ านวน 7 คน และ

ท างานในองค์กรสาธารณประโยชน์ใกล้บ้าน (พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น) จ านวน 24 คน 
 

• ห้องตัวอย่างส าหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเลิดสิน 
พฤกษา ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนานวัตกรรมบ้านผู้ สูงอายุ พร้อมเปิดห้องสอนแสดงใน

โครงการ “รู้ทัน…กันหักซ า้” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างที่มีการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่
ทนัสมยั เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สงูอายุและผู้ ป่วยกระดูกสะโพกหกั รวมถึงการให้ความรู้ในการเตรียมพืน้ที่
ส าหรับผู้สงูอายหุลงัรับการฟืน้ฟจูากโรงพยาบาลเมื่อกลบัไปใช้ชีวิตประจ าวนัปกติที่บ้านเพื่อป้องกนัการหกล้มซ า้ 

- ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ ป่วยกระดูกสะโพกหักมีความรู้ในการป้องกันการหกล้มซ า้จาก
สภาพท่ีอยู่อาศยัที่ไม่ปลอดภยั จ านวน 59 คน 
 

• โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหติ” ปีที่ 12 
พฤกษา ร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และส านกังานเขตพญาไท จดัโครงการ “พฤกษา จิตอาสา 

บริจาคโลหิต” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และคนทัว่ไป ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ ป่วยที่รอรับการ
รักษาจากการเสียโลหิตอนัมีสาเหตมุาจากอุบตัิเหต ุการผ่าตดั หรือโรคที่จ าเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต ท่ีก าลงัขาดแคลนให้
ทนัท่วงที  

- ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีิตที่ดใีห้กบัผู้ ป่วยที่ก าลงัรอรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 2,400 
คน จากปริมาณโลหิตที่ส่งมอบให้กบัสภากาชาดไทยจ านวน 360,000 ซีซี 
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• โครงการ “Pruksa Health Check” 
พฤกษา ร่วมกบัคลินิกบ้านหมอวิมตุ และส านกังานเขตพญาไท จดักิจกรรมตรวจสขุภาพฟรี “Pruksa Health Check” 

ให้กบัผู้สงูอาย ุเนื่องในวนัผู้สงูอายสุากลและวนัสายตาโลก เพื่อเป็นการตรวจประเมินสขุภาพเบือ้งต้น พร้อมให้ค าแนะน า
ในการดแูลสขุภาพ และการป้องกนัความเส่ียงที่เกิดจากการเกิดอบุตัิเหตหุรือการหกล้มให้กบัผู้สงูอายุ 

- ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีเขตพญาไท ให้มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรง จ านวน 60 คน   
 

• โครงการ Happy Home  
พฤกษา ร่วมกบัโรงพยาบาลเปาโลฯ จดัโครงการตรวจสขุภาพฟรี “Happy Home” ให้ความรู้เร่ืองการดแูลสขุภาพจาก

นักโภชนาการ พร้อมด้วยวิธีการท าน า้ป่ันสูตรชะลอวัยให้กับลูกค้าโครงการบ้านพฤกษา จ านวน 30 โครงการ ในพืน้ที่
กรุงเทพฯ จ.ปทมุธานี จ.สมทุรปราการ และ จ.นนทบรีุ ให้มีสขุภาพท่ีดีอย่างยัง่ยืน 

- ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัลกูค้าของพฤกษา ให้มีสขุภาพท่ีดี แข็งแรง จ านวน 25,647 คน   
 

• โครงการ “สนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ปีที่ 3 
พฤกษา ร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ด้วยการซือ้ผลิตภณัฑ์จากชมุชน โดยวิสาหกิจ

ชมุชน OTOP และ Bangkok Brand เพื่อเป็นอาหารว่างในการจดักิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  
- ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน จ านวน 7 ชุมชน คิดเป็นมูลค่า 46,000 

บาท 
 

• โครงการ “ร้านธงฟ้า”  
พฤกษา ร่วมกับส านกังานพาณิชย์จงัหวดันนทบุรี จดัโครงการ “ร้านธงฟ้า” เพื่อสนบัสนุนให้ลกูค้าของโครงการบ้าน

พฤกษา จ านวน 5 โครงการ ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมทุรปราการ และนนทบรีุ ได้ซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคณุภาพ
ดีในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

- ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัลกูค้าของพฤกษา มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีจ านวน 25,647 คน   
 

• โครงการ “พฤกษา อิ่มบุญ…อิ่มใจ” ปีที่ 7 
พฤกษา จัดโครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ บริหาร และพนักงาน จ านวน 50 คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ด้วยการบริจาคสิ่งของและปัจจยั เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ HIV ณ วดัพระบาทน า้พ ุจงัหวดัลพบรีุ  
- ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ HIV จากสิ่งของและปัจจยั จ านวน 90,169 บาท 
 

• โครงการ “เทศน์ ทอล์ค น าทาง” ปีที่ 6 
พฤกษา ร่วมกับอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และส านกังานเขตพญาไท จดักิจกรรมฟังธรรมในหวัข้อ ท างานให้มีความสขุ 

สนกุเพราะได้ “ธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต ภายใต้โครงการ “เทศน์ ทอล์ค น าทาง” เพื่อปลกูฝังให้ผู้บริหารและ
พนกังานมีคณุธรรมจริยธรรมและท างานอย่างมีความสขุ  

- ช่วยยกระดบัจิตใจให้กบัผู้บริหาร พนกังาน และคนทัว่ไป มีคณุธรรมจริยธรรมและท างานอย่างมีความสขุ 102 คน 
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• กิจกรรท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา  
พฤกษา ร่วมกบัอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และส านกังานเขตพญาไท จดักิจกรรมท าบุญตกับาตรเนื่องในวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันขึน้ปีใหม่ วนัมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และ
ประชาชนในพืน้ที่เขตพญาไท มีจิตใจให้เป็นผู้ให้ มีใจเมตตา ผ่านการแบ่งปันเคร่ืองอุปโภคบริโภคและปัจจยัให้กบัวัดบวร
นิเวศราชวรวิหาร 

- ช่วยยกระดบัจิตใจให้กับผู้บริหาร พนกังาน และคนทัว่ไป มีคุณธรรมจริยธรรมและท างานอย่างมีความสขุกว่า 800 
คน และช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัพระสงฆ์ จ านวน 36 รูป 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Report) ประจ าปี 2562 โดยท่านสามารถ
ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th  
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

        
13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  
โดยได้จัดท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม และให้ผู้บริหารท าการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากนัน้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบอย่างครบถ้วน
และเหมาะสมเพียงพอ ซึง่ได้แก่  
 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Environmental Control) 
  บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอือ้อ านวยให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปตามที่ 
บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน และชีว้ัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ ยงัได้
จัดให้มีวัน CG Day อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
พนกังาน ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และเน้นย า้ให้เกิดการตระหนกัถึงความส าคญัของการมีหลกั  ธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใส ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ค านึงถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมายขององค์กร
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
โดยฝ่ายบริหารความเส่ียงได้รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส ส าหรับในปี 2562 ได้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงที่เกิดขึน้
ใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง ท าการประเมินผลกระทบ จดัท าแผนการจดัการ
ความเส่ียง และน าเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียง
จากการประกาศใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเส่ียงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างปี 2562 เป็นต้น   
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 นอกจากนีย้งัมีการก าหนดความเส่ียงที่ส าคญัที่กระทบกับธุรกิจ เพื่อจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง ร่วมกับการ
จัดท านโยบาย และแผนกลยุทธ์ โดยน าหลักการและแนวคิดเก่ียวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของ และได้
พฒันาระบบการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) โดยจดัให้
มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน  (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสาร ภายใต้สถานการณ์จ าลองเหตกุารณ์
เพลิงไหม้ที่โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนการกอบกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan 
: DRP) ของส านกังานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
 การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Activities Control) 
 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยน าระบบการบริหารงานและประเมินผลทัง้องค์กร (Balanced Scorecard) 
และดชันีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ ต่อเนื่องมาโดย
ตลอด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบตัิงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงต่อความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าการปรับปรุงอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขต และวงเงิน
อนมุตัิตามอ านาจหน้าที่ในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคล่องตวัและมีการควบคมุที่เหมาะสมเพียงพอ  
 
 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อการจดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมัน่ใจว่า ข้อมูลการ
ร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลบัไม่ร่ัวไหลไปสู่บคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากนีเ้พื่อให้มีการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง 
และสอดคล้องกบักฎระเบียบบริษัทฯ มีการก าหนดวิธีการและการสอบทานที่ชดัเจนเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติโดยผู้ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูการท าธุรกรรมดงักล่าว ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนัตามมาตรฐานการบญัชี 
 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอย่างต่อเนื่อง โดยจดัให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการ
ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียง
พอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการส่ือสารภายในนัน้ บริษัทฯ ได้ให้
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ ระบบการส่ือสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก บริษัทฯ มีระบบการติดต่อส่ือสารที่มีการให้
ข้อมลูข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) รวมทัง้จดัส่งรายงานการด าเนินงานให้สถาบนัต่างๆ ตาม
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ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามก าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่ง หรือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และอ านาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านัน้ 
 
 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทนัท่วงที  ผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมี
การประชมุเป็นประจ าทกุเดือน  
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจมีในอนาคต 
โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตัง้ดงักล่าวไว้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวส าหรับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตนัน้ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และความเห็นชอบของผู้ ร่วมทนุในอนาคตด้วย  
 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีกระบวนการสอบทาน โดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
ระบบควบคุม การบริหารความเส่ียง และการก ากับดแูลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ น าไปปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
 
 นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงาน   
ที่ส าคญัของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างโดย
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ความคืบหน้าของงานก่อสร้างโดยบริษทั เค-บิซซา กรุ๊ป จ ากดั และการ
ตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูบนระบบงานบริหารบุคคล และเงินเดือน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด โดยผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดแูลเก่ียวกับความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ 
ซึง่ไม่พบจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั  
 

13.2 ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระส าคญัที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง และมีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป                      
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14. รายการระหว่างกัน 

         
   ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มกีารท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจ าเป็น 

มูลค่าของรายการ 
เกี่ยวโยงกัน 
 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา    
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัท เช่าพืน้ที่ใน
อาคาร Pearl 
Bangkok จ านวนพืน้ที่ 
20,726 ตารางเมตร 
ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั 
เพ่ือเป็นอาคาร
ส านกังาน 

159.6 
 

สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร  
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ พฤศจิกายน 
2560 - 31 ตุลาคม 2563 และสญัญาเช่าพืน้ที่และ
บริการของโรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  ระยะเวลาเช่า 22 เดือน เร่ิม 1 มกราคม 
2562 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่ า เช่ าและ
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่
ใก ล้ เคียงกับ ราคาตลาด  และใน เงื่อน ไขที่ ไม่
แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าท ากับบุคคลภายนอก 
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ที่ และค่าบริการที่ 
บริษัทฯ ให้เช่ากบัผู้ให้เช่ารายอ่ืน 
 

 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มกีารท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจ าเป็น 

มูลค่าของรายการ 
เกี่ยวโยงกัน 
 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา    
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัท เช่า 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 โดยอัตราค่ า เช่ าและ
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่
ใก ล้ เคียงกับ ราคาตลาด  และใน เงื่อน ไขที่ ไม่
แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าท ากับบุคคลภายนอก 
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ที่ และค่าบริการที่ 
บริษัทฯ ให้เช่ากบัผู้ให้เช่ารายอ่ืน 
 

รายการที่ 2 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 
 
 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 
จ่ายค่าจดัท ารายงาน
สิ่งแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมในการ
ขอแบบก่อสร้างอาคาร 
 

2.3 
 

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต 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  
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์และบริการ และขนาด



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ / 14. รายการระหว่างกนั  หน้า 232 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ
และความจ าเป็น 

มูลค่าของรายการ 
เกี่ยวโยงกัน 
 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

 
 
 

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 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาล
วิมตุ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ได้จ่ายค่า
แบบ Conceptual 
Design ของ Façade 
อาคารโรงพยาบาล  
 

2.2 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต 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)   
 
รายการดงักล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และ
ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
 
 

รายการที่ 4 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา  
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

กลุ่มบริษัท พฤกษา 
ได้แก่ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท 
พนาลี เอสเตท จ ากดั 
บริษัท พทุธชาด 
เอสเตท จ ากดั และ
บริษัท เกสร ก่อสร้าง 
จ ากดั จ่ายค่างาน
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  
รายการดงักล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และ
ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
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ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มกีารท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั จ านวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ
ความจ าเป็น 

มูลค่าของ
รายการ 

เกี่ยวโยงกัน 
(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1. 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) เช่าพืน้ที่ใน
อาคารหลกัสี่พลาซ่า ชัน้ 10 
ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ นาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ เพื่อ
ใช้เป็นศนูย์ฝึกอบรม
ส่วนกลาง 

2.9 สัญญาเช่าและบริการพื น้ที่  425.68 ตารางเมตร 
ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และต่อ
สัญญาถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอัตราเดือนละ 
268,148 บาท โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าว
เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคา
ตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่พฤกษาฯ เข้า
ท ากับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่
และค่าบริการที่พฤกษาฯ เช่ากบัผู้ให้เช่ารายอ่ืน 
 

รายการที่ 2. 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา   
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัซือ้
ที่ดินเปล่าจากบริษัท ที ซี ที 
จ ากดัเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของ
โครงการฯ ตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ 

950.0 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้
ซือ้ที่ดินเปล่าจากบริษัท  ที ซี ที จ ากัด จ านวน  10 
แปลง มีพืน้ที่รวม 4 ไร่ 55.60 ตารางวา จ านวนเงิน 
950 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของโครงการฯ  บริษัทฯ 
พิจารณาซือ้ที่ดินดงักล่าวโดยเงื่อนไขและราคาเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา  
 
รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเป็น
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของ
รายการดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต ่ากว่าร้อย
ละ 3 ของมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตวัตนสุทธิของบริษัท
จดทะเบียน ทัง้นีร้ายการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุ 
คณะกรรมการบ ริษัท  ครัง้ที่  3/2560 เม่ือวันที่  24 
มีนาคม 2560 เนื่องจากการซือ้ที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็น
ที่ตัง้โครงการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และราคาซือ้ที่ดินมีความเหมาะสมและต ่า
กว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระจ านวน  2 
รายซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รายการที่ 3. 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท เกสร ก่อสร้าง จ ากดั 
ได้ซือ้ที่ดินแปลงพฒันาการ 
32 เนื่องจากปัจจบุนัที่ดิน
แปลงนีมี้สภาพเป็นทางเข้า-
ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากกบัลกูค้า

2.0 ที่ดินแปลงพฒันาการ 32 พืน้ที่ 0-1-55 ไร่ จ านวนเงิน 
1,998,381.25 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมโอน)  
ราคาประเมิน  3,797,500 บาท  จากคุณ ทองมา   
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ เนื่องจากปัจจบุนัที่ดินแปลงนีมี้สภาพ
เป็นทางเข้า-ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่ เป็นประโยชน์
อย่างมากกบัลกูค้าในกลุ่มโครงการพฒันาการ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ
ความจ าเป็น 

มูลค่าของ
รายการ 

เกี่ยวโยงกัน 
(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

ในกลุ่มโครงการพฒันาการ รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเป็น
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ และขนาดของ
รายการดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอ านาจอนุมัติจาก
ฝ่ายจดัการ 

รายการที่ 4. 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ
จ ากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี 
ที จ ากดั (ถือหุ้นโดย  
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้
จ่ายค่าแผนผงัและการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 

8.0 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้
จ่ายค่าแผนผังและการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ให้กับ บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดย
บริษัท ที ซี ที จ ากดั (คือ นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ) 
เป็นจ านวนเงิน 8 ล้านบาทรายการดังกล่าวถือเป็น
รายการที่ เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และบริการ และขนาดของรายการดังกล่าว
น้อยกว่า ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สทุธิ ซึง่อยู่ในอ านาจอนมุตัิจากฝ่ายจดัการ   

รายการที่ 5. 
บริษัท ที ซี ที จ ากดั                           
(ถือหุ้นโดย นายทองมา    
วิจิตรพงศ์พนัธุ์) 

กรรมการบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 
พืน้ที่ในอาคาร Pearl 
Bangkok จ านวนพืน้ที่ 
19,125 ตารางเมตร ซึง่เป็น
กรรมสิทธ์ิของ บริษัท ที ซี ที 
จ ากดั เพ่ือเป็นอาคาร
ส านกังาน 
 

57.6 สัญญาเช่าพื น้ที่และบ ริการ 19,125 ตารางเมตร  
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี  เร่ิมตัง้แต่  พฤศจิกายน 
2560  - 31 ตุลาคม  2563 โดยอัต ราค่ า เช่ าและ
ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่าง
จากที่บริษัทฯเข้าท ากับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับ
อัตราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการที่บริษัทฯเช่ากับผู้ ให้
เช่ารายอ่ืน 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม  และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้ เชี่ยวชาญดงักล่าวจะถูกน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษัทฯ อาจมีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป (ยกตวัอย่างเช่น การ
ขายบ้านหรืออาคารชุดให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในราคาปกติที่ตัง้ไว้เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป หรือในราคาที่หักด้วย
ส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้เคยอนมุตัิไว้แล้ว) บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรม
ดงักล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท
ถ้วน) หรือมีมูลค่ารายการโดยรวมในการเข้าท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องรายใดราย

หน่ึงในไตรมาสมีมลูค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในทกุไตรมาส 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ก าหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการอย่างชดัเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  ในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่มีผลใช้บงัคบัอย่างเคร่งครัด 

 
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้
มีความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 
                     



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน/ 15. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  หน้า 236 

15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
                             

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“PS”) ซึ่งบริษัทได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) โดยการแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของบริษัทได้ส าเร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลท าให้บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีถื้อเป็นการ
รวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนัน้บริษัทได้จัดท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตัง้แต่ต้นปี 2559 

 
15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
รายชื่อผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีสิน้สดุ 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 19 ก.พ. 2561 31 ธ.ค. 2560 
นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 21 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2561 
นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ 4098 20 ก.พ. 2563 31 ธ.ค. 2562 

 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นสงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและออก

รายงานผู้สอบบัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ผลการด าเนินงาน
รวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
งบการเงินปี 2560 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2561 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินรวม) 
งบการเงินปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,774 2.0 1,445 1.8 1,348 1.9 

ต้นทุนในการได้มาซึง่สญัญาท่ีท ากับลกูค้า 163 0.2 - - - - 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 76,244 87.9 71,960 87.9 63,791 88.3 

เงินมดัจ าค่าซือ้ท่ีดิน  842 1.0 1,569 1.9 622 0.9 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 491 0.5 302 0.4 266 0.4 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 242 0.3 392 0.5 201 0.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 79,756 91.9 75,668 92.5 66,228 91.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในการร่วมการค้า 108 0.1 108 0.1 108 0.1 

ต้นทุนในการได้มาซึง่สญัญาท่ีท ากับลกูค้า 301 0.3 - - - - 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 711 0.8 706 0.9 641 0.9 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 5,238 6.1 4,739 5.7 4,633 6.4 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 427 0.5 345 0.4 334 0.5 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 27 0.1 55 0.1 52 0.1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 214 0.2 224 0.3 248 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,026 8.1 6,177 7.5 6,016 8.3 

รวมสินทรัพย์ 86,782 100.0 81,845 100.0 72,244 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                               
(หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีส้ินหมุนเวียน           

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,000 6.9 5,600 6.8 2,800 3.9 

เจ้าหนีก้ารค้า- บริษัทอื่น 2,192 2.5 2,284 2.8 2,379 3.3 

เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน 1,664 1.9 2,755 3.4 1,698 2.4 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ  
    ภายในหน่ึงปี 50 0.1 - - - - 

หุ้นกู้ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,100 8.2 6,400 7.8 6,000 8.3 

เงินมดัจ าจากลกูค้า 2,786 3.2 2,689 3.3 1,062 1.5 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 529 0.6 672 0.8 296 0.4 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4,253 4.9 3,974 4.9 3,404 4.7 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 24,574 28.3 24,374 29.8 17,639 24.4 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 450 0.5 500 0.6 - 0.0 

หุ้นกู้ระยะยาว 17,500 20.1 14,600 17.8 15,500 21.5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 442 0.5 424 0.5 374 0.5 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 24 0.1 73 0.1 71 0.1 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 18,416 21.2 15,597 19.0 15,945 22.1 

รวมหนีส้ิน 42,990 49.5 39,971 48.8 33,584 46.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560   
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทนุเรือนหุ้น            

ทุนจดทะเบียน  2,226 - 2,226 - 2,226 - 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,189 2.5 2,189 2.7 2,187 3.0 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,872 2.1 1,872 2.3 1,819 2.5 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั - - 4 0.0 32 0.0 

ก าไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว       

   ทนุส ารองตามกฎหมาย 224 0.3 224 0.3 224 0.3 

ยงัไม่ได้จดัสรร 38,876 44.8 36,960 45.2 33,695 46.6 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผ้ถือหุ้น (106) (0.1) (78) (0.1) (48) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 43,055 49.6 41,171 50.3 37,909 52.5 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 737 0.9 703 0.9 751 1.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  43,792 50.5 41,874 51.2 38,660 53.5 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 86,782 100.0 81,845 100.0 72,244 100.0 
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 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้           

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 39,885 99.3 44,900 99.6 43,935 99.6 

รายได้อื่น 267 0.7 170 0.4 178 0.4 

รวมรายได้ 40,152 100.0 45,070 100.0 44,113 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์* 25,754 64.6 28,815 64.2 28,222 64.2 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,285 8.2 4,396 9.8 4,383 9.9 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,775 9.4 4,034 9.0 4,154 9.4 

ต้นทุนทางการเงิน 324 0.8 139 0.3 197 0.4 

รวมค่าใช้จ่าย 33,138 82.5 37,384 82.9 36,956 83.8 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 0.0 - 0.0 - 0.0 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,014 17.5 7,686 17.1 7,157 16.2 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,555 3.9 1,555 3.5 1,583 3.6 

ก าไรส าหรับปี 5,459 13.6 6,131 13.6 5,574 12.6 
หมายเหต:ุ * อตัราส่วนในงบก าไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์แสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ) 
                                                                                                                                  (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน   

  
  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน  
ต่างประเทศ (28) - (31) -  7 - 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิของ 
   เงินลงทนุเผื่อขาย - - - - - - 

 (28) - (31) - 7 - 
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง       
ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี 
   ก าหนดไว้ 76 - - - (12) - 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทไว้ในก าไรหรือ  
   ขาดทนุในภายหลงั (15)      

 61 - - - (12) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 33 - (31) - (5) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,492 - 6,100 - 5,569 - 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562  
จ านวน  จ านวน  จ านวน  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,359 - 6,022 - 5,456 - 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านวจควบคมุ 100 - 109 - 118 - 
        
ก าไรส าหรับปี 5,459 - 6,131 - 5,574 - 
ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 2.45 - 2.75 - 2.50 - 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด - - - - - - 
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งบกระแสเงนิสด  
                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2562  
2561 2560  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรับปี 5,459 6,131 5,574 
รายการปรับปรุง    
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อการลดมลูค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ระหว่างการพฒันา (7) 1 5 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 450 497 467 
กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมดัจ าค่าซือ้ท่ีดิน - - (23) 
กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (6) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (1) 1 18 
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (5) - - 
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (6) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36) (39) 9 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 25 
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ  (23) 4 106 
ต้นทุนทางการเงิน 324 139 197 
ภาษีเงินได้ 1,555 1,556 1,583 
รวม 7,716 8,290 7,949 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    
ต้นทุนในการได้มาซึง่สญัญาท่ีท ากับลกูค้า (464) - - 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา (3,798) (7,639) (3,785) 
เงินมดัจ าค่าซือ้ท่ีดิน 727 (946) 37 
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า (188) (36) (71) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 150 (191) 2 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 10 25 (52) 
เจ้าหนีก้ารค้า –บริษัทอื่น (93) (95) 384 
เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน (1,091) 1,056 (1,952) 
เงินมดัจ าจากลกูค้า 97 1,627 252 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 244 562 364 
ผลประโยชน์พนกังาน 80 49 70 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,390 2,702 3,198 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
                                                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2562   
2561 

 
2560  

จ่ายภาษีเงินได้ (1,662) (1,175) (1,770) 

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (26) (2) (37) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,702 1,525 1,391 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - - 8 

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (887) (551) (1,404) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 4 22 18 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (145) (67) (58) 

ซือ้เงินลงทนุชั่วคราว - - (57) 

ขายเงินลงทุนชั่วคราว - - 303 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,028) (596) (1,190) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (775) (747) (741) 

จ่ายเงินปันผล (3,502) (2,780) (2,996) 

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (68) (36) (118) 

เงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 400 2,800 902 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว                    -                    500             - 

เงินสดรับจากการหุ้นกู้ระยะยาว 10,000 5,500 9,500 

ช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (6,400) (6,000) (6,000) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 28 15 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ                         -                    (97) - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (345) (832) 562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 329 97 763 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,445 1,348 585 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 1,774 1,445 1,348 

รายการท่ีมิใช่เงินสด:   
 

เจ้าหนีค้่าอปุกรณ์เพิ่มขึน้ (ลดลง) 3 18 (10) 
รับโอนอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ระหว่างการพฒันา, สทุธิ 

 
(5) 

 
(66) 

 
(391) 
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15.3 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  

ประจ าปี (งบการเงินรวม)   2562  
2561 2560  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.25 3.10 3.75 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.07 0.07 0.08 

อตัราส่วนการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่า 0.35 0.42 0.46 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 1,050 860 799 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(PROFITABILITY RATIO)      

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 35.43 35.83 35.76 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 17.59 17.12 16.29 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 13.35 13.36 12.37 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.74 15.23 14.88 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ  8.70 10.16 10.61 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 0.48 0.58 0.64 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 1.00 0.97 0.89 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.72 0.66 0.64 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  ร้อยละ  63.30 56.36 83.60 
หมายเหต ุ:   (1) เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560 ได้รับอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 2.09 บาทต่อหุ้น จากที่ประชมุผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 ในวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

    (2) เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2561 ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.55 บาทต่อหุ้น จากที่ประชมุผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   
ในวนัที่ 26 เมษายน 2562  

    (3) เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ในอตัรา 
1.55 บาทต่อหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น เม่ือวนัที่  9 สิงหาคม 2562 จึง
คงเหลือเงินปันผล ส าหรับปี 2562 ที่จะจ่ายในครัง้นีใ้นอัตราหุ้ นละ 0.95 บาทต่อหุ้น ทัง้นีก้ารอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
ขึน้อยู่กบัการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที่ 29 เมษายน 2563 หากมีมติอนุมตัิ บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องในล าดบัถดัไป 

 
จากการชีแ้จงผลการด าเนินงานของปี 2562 ในข้างต้นส่งผลให้อตัราส่วนทางการเงินของปี 2562 ดีกว่าปี 2561 

เล็กน้อย โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง โดยภาพรวมในปี 2562 บริษัทสามารถบริหารจดัการสินทรัพย์ได้เพิ่มขึน้จากปี 2561 
โดยอตัราการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียสงูขึน้กว่าปี 2561 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไรเก่ียวกับอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานดีขึน้จากปี 2561  จาก

การบริหารและควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 
8.70 และอตัราการหมนุของสินทรัพย์เท่ากบั 0.48 เท่า ซึง่ลดลงกว่าปี 2561 

 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่ส าคญั ประกอบด้วย อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ  1.00 

และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.72 บริษัทสามารถด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของเงินทุนที่
เหมาะสม และบริษัทยงัคงรักษาอตัราส่วนทางเงินได้ตามข้อก าหนดของสญัญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้  อีกทัง้หุ้นกู้ของบริษัท
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ยงัได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัทริสเรทติง้ โดยหุ้นกู้ไม่มีประกนัในชดุปัจจบุนัอยู่ในระดบั “A”  โดยแนวโน้มยงัคง “คงที”่ 

 

ค านิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวยีน / หนีสิ้นหมนุเวยีน (เท่า) 
   

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียน (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ = ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (วนั) 
   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรจากการด าเนินงาน / รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 
   

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม (ร้อยละ) 
   

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 
   

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 
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อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
= หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
(เท่า) 

   

อตัราการจ่ายเงินปันผล* = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share) / ก าไรต่อหุ้น (EPS) (ร้อยละ) 
 

 
หมายเหต:ุ *ค านวนจากงบการเงินรวม 
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16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
                             

ในการอ่านค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน นกัลงทนุควร
ศกึษาข้อมลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อมลูทางการเงินท่ีน าเสนอไว้ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นข้อมลูจากงบการเงินรวมประจ าปี การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินต่างๆ เป็นการใช้ข้อมลูเฉล่ียในงบแสดงฐานะการเงินซึง่เป็นการค านวณจากงบการเงินรวมรายปีของบริษัทฯ 

 
16.1  ผลการด าเนินงาน 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของพฤกษาฯ โดยการ
แลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ส าเร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลท าให้พฤกษาฯ เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และจากการปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีถื้อเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดัท า
งบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของพฤกษาฯ เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตัง้แต่ต้นปี 2559 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้แสดง
ข้อมลูงบการเงินรวมของพฤกษาฯ 

 
ณ วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้สรุปจ านวนหุ้นสามญัของพฤกษาฯ ที่รับซือ้ได้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

97.90 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วของพฤกษาฯ ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เสร็จสิน้ หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 แทนหุ้นสามญัของ
พฤกษาฯ ซึง่ถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกนั 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียในพฤกษาฯ เพิ่มเติมร้อยละ 0.3 เป็นเงินสดจ านวน 97 ล้านบาท 
ท าให้สดัส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึน้จากร้อยละ 97.9 เป็นร้อยละ 98.2 จนถึงปัจจบุนั 
 
เปรียบเทียบยอดขายส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ มาจากพฤกษาฯ ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย ดงันี ้
 หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์ 

ยอดขายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 2561 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 2560 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

ทาวน์เฮ้าส์ 15,990 (33.7) 24,118 10.9 21,751 (6.3) 

บ้านเดี่ยว 6,447 (33.9) 9,756 26.8 7,693 (20.2) 

อาคารชดุ 13,164 (23.6) 17,228 (4.8) 18,093 57.4 

ต่างประเทศ - - - 100.0 (1) (100.8) 

รวม 35,601 (30.3) 51,101 7.5 47,536 7.0 
หมายเหตุ   ยอดขายปี 2562 เป็นยอดขายสุทธหิลงัหกัโปรโมชัน่ 
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โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ทัง้หมด จ านวน 56 โครงการ มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 
(Project value) 59,247 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จ านวน 36 โครงการ มูลค่ารวม 
28,942 ล้านบาท โครงการบ้านเดี่ยวจ านวน 10 โครงการ มลูค่ารวม 10,180 ล้านบาท และ โครงการอาคารชดุจ านวน 10 
โครงการ มลูค่ารวม 20,125 ล้านบาท 

 
บริษัทฯ มียอดขายส าหรับปี 2561 เท่ากบั 51,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,566 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2561  มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 55 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 
54,353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 56 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 59,247 ล้าน
บาท โดยยงัคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จ านวน 35 โครงการ มลูค่ารวม 21,318 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 
9  โครงการ มลูค่า 10,297 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจ านวน 11 โครงการ มลูค่า 22,738 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
เดอะทรี ลาดพร้าว 15 โครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร โครงการเดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ โครงการเเชปเตอร์วนั โฟลว์ บาง
โพ โครงการพลัมคอนโด สะพานใหม่ โครงการพลัมคอนโด รังสิต อไลฟ์ โครงการไพรเวซี่ จตุจักร โครงการเดอะทรี 
หวัหมาก โครงการพลมัคอนโด มิกซ์ แจ้งวฒันะ โครงการแชปเตอร์ ทองหล่อ 25 และโครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ 

 
บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึน้จากปีก่อน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว มูลค่า 2,367 ล้านบาท 

2,063 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 และ 26.8 ตามล าดบั   
 

บริษัทฯ มียอดขายส าหรับปี 2562 เท่ากบั 35,601 ล้านบาท ลดลง 15,500 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.3 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2561  มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 
41,177 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 55 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 54,353 ล้าน
บาท โดยยงัคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จ านวน 21 โครงการ มลูค่ารวม 16,513 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 
8  โครงการ มูลค่า 9,573 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจ านวน 7 โครงการ มูลค่า 15,091 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
เดอะทรี จรัญ-บางพลดั โครงการไพรเวซี่ เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ เฟส 1 โครงการเเชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน โครงการเเชปเตอร์ 
เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ โครงการไพรเวซี่ สขุมุวิท 101โครงการ เดอะทรี พฒันาการ และโครงการพลมั คอนโด ดอนเมือง 

 
               บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อน ลดลง 15,500 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 เม.ย. 2562 
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ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 
 หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุ 31 ธ.ค. 62    ร้อยละ 31 ธ.ค. 61    ร้อยละ 31 ธ.ค. 60 ร้อยละ 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 39,885 99.3 44,901 99.6 43,935 99.6 

รายได้อื่น 267 0.7 170 0.4 178 0.4 
รายได้รวม 40,152 100.0 45,071 100.0 44,113 100.0 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 25,754 64.6 28,815 64.2 28,222 64.2 
ก าไรขัน้ต้น  14,398 36.1 16,256 36.2 15,891 36.2 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 7,060 17.6 8,430 18.7 8,537 19.4 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,285 8.2 4,396 9.8 4,383 9.9 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,775 9.4 4,034 9.0 4,154 9.4 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและค่าใช้จา่ย
ภาษีเงินได้ 

7,338 18.3 7,826 17.4 7,354 16.7 

ต้นทนุทางการเงิน 324 0.8 139 0.3 197 0.4 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการ
ร่วมค้า 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7,014 17.5 7,686 17.1 7,157 16.2 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,555 3.9 1,556 3.5 1,582 3.6 
ก าไรส าหรับปี 5,459 13.6 6,131 13.6 5,574 12.6 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

100 0.2 (108) (0.2) (118) (0.3) 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท 5,359 13.3 6,022 13.4 5,456 12.4 
หมายเหตุ : - อตัราส่วนในงบก าไรขาดทนุแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ และก าไรขัน้ต้นแสดงเป็นร้อยละ

ของรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 
- รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ปี 2562 เป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชัน่ 
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รายได้ 
รายได้ตามผลิตภัณฑ์ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560  มาจาก บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 
      หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ 

รายได้ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

ทาวน์เฮ้าส์ 17,880 44.8% 22,566 50.3 22,694 51.7 

บ้านเดีย่ว 7,783 19.5% 8,924 19.9 9,159 20.8 

อาคารชดุ 14,137 35.4% 13,411 29.9 12,068 27.5 

ต่างประเทศ - - - - 13 0.0 

อื่นๆ * 85 0.2% - - - - 

รายได้อสังหาริมทรัพย์ 39,885 100.0% 44,901 100.0 43,935 100.0 

หมายเหต ุ* อ่ืนๆ เป็นรายได้จากการขายที่ดินเปล่า  
 - รายได้ปี 2562 เป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชัน่ 

 
ส าหรับปี 2560 มีรายได้ทัง้หมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เท่ากบั 43,935 ล้านบาท และรายได้อื่น 178 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากบั 44,113 ล้านบาท  
 
ส าหรับผลประกอบการของปี 2560 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 43,935 ล้านบาท ลดลง 2,991 ล้าน

บาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากผลิตภณัฑ์อาคารชุด 1,781 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 12.9 เน่ืองจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธ์ิ 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 และยงัไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่มเติม 

 
ส าหรับปี 2561 มีรายได้ทัง้หมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เท่ากบั 44,901 ล้านบาท และรายได้อื่น 170 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากบั 45,071 ล้านบาท  
 
ส าหรับผลประกอบการของปี 2561 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 44,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 966 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากผลิตภัณฑ์อาคารชุด 1,343 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในปีนีเ้พิ่มขึน้ได้แก่ 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
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ร้อยละ 2.6  และรายได้ส าหรับโครงการต่างประเทศลดลง เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้ว และบริษัทยงั
ไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม 

 
ส าหรับผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 39,885 ล้านบาท ลดลง 5,016 ล้าน

บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 เม.ย. 2562  
 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
ส าหรับปี 2560 มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 28,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 31,184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ อัตราต้นทุนขายส าหรับปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นผลมาจากการบริหาร
และควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ 

 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 28,815 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 28,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.2 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่อยู่ในสดัส่วนเดียวกนัเป็นผลมาจากการบริหารและควบคมุต้นทนุได้ดี 

 
ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากบั 28,815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.2 
ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 5,016 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.2 
ส าหรับร้อยละต้นทุนขายต่อรายได้ที่เพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปี 2562 แสดงรายได้สทุธิ
หลงัหกัค่าส่งเสริมการขายตามมาตรฐานบญัชี TFRS 15 ส่งผลให้ ร้อยละต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์สงูกว่าปีก่อน 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0 สาเหตุ
มาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึน้ 190 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการส าหรับอาคารชุด
เพิ่มขึน้ 125 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2560 มีการเปิดโครงการอาคารชุดใหม่ 10 โครงการ ในขณะที่ปี 2559 มีการเปิด
โครงการอาคารชุด 9 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโครงการอาคารชุดในกลุ่มธุรกิจพรีเมียม 4 โครงการ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์โครงการค่อนข้างสงู แต่ก็ได้ผลตอบรับอย่างดี ท าให้บริษัทมียอดขายโดยภาพรวมเพิ่มขึน้ 
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 92 ล้านบาท เนื่องจากเดือน ม.ค. - เม.ย. 2559 ยงัอยู่ในช่วงมาตรการรัฐในการ
ลดค่าธรรมเนียมการโอน  ค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากบั 4,154 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลกัๆ ยงัคงมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาต ่ากว่ารอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 
 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 45 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.0 ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการส าหรับอาคารชุดเพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท 
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เนื่องมาจากในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการอาคารชุด 11 โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะเพิ่มขึน้ 30 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากบั 4,034 
ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับคดีความลดลง 141 
ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาลดลง 64 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากค่าเช่าส านักงาน เพิ่มขึน้ 76 ล้านบาท 
เนื่องจากได้มีการย้ายส านกังานมาที่แห่งใหม่และมีการเปล่ียนระบบจดัเก็บข้อมลูใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 3,285 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,111 

ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากับ 3,775 ล้านบาท ลดลง 259 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
ล้านบาท      ร้อยละ  ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายโฆษณา 1,092 33.2 1,336 30.4 1,399 32.2 
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,655 50.4 1,788 40.7 1,758 40.4 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 486 14.8 1,202 27.3 1,094 25.1 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ 52 1.6 70 1.6 100 2.3 
รวม 3,285 100.0 4,396 100.0 4,351 100.0 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท       ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 2,403 63.7 2,520 62.5 2,501 59.8 
ค่าที่ปรึกษา 100 2.7 154 3.8 219 5.2 

ค่าเช่า 339 9.0 348 8.6 272 6.5 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 107 2.8 128 3.2 117 2.8 
อ่ืนๆ 826 21.8 884 21.9 1,077 25.7 
รวม 3,775 100.0 4,034 100.0 4,186 100.0 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรับปี 2560 ต้นทุนทางการเงินประมาณ 197 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉล่ียลดลง 

 
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 139 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉล่ียลดลง 
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ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 324 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้เป็นหลกั 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.72 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.68 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนีสิ้นของ
บริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 เท่ากับ 5,456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของรายได้รวม และก าไรสทุธิของปี

ก่อน เท่ากบั 5,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของรายได้รวม โดยมีก าไรสทุธิลดลงเท่ากบั 484 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 8.1 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และเปิดโครงการใหม่   

ก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 เท่ากับ 6,022 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ของรายได้รวม และก าไรของปีก่อน 
เท่ากับ 5,456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้ 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.4 มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจากการบริหารและควบคมุค่าใช้จ่าย
ได้ดีขึน้ 

ก าไรสทุธิส าหรับปี 2562 เท่ากับ 5,359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวม และก าไรของปีก่อน 
เท่ากับ 6,022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีก าไรลดลง 663 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.0 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 

โครงสร้างเงนิทุน 
บริษัทฯ ท าธุรกิจหลกัคือการลงทนุในธุรกิจอื่น ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุในพฤกษาฯ ซึง่เป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จ ากัด โดยพฤกษาฯ ใช้เงินทุนส าหรับพัฒนาโครงการจากการออกหุ้นกู้  รวมถึงผล
ก าไรที่เกิดขึน้ในแต่ละรอบด าเนินงาน เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อัตราส่วน
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.72 และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้หกัเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากบั 0.68 ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีดีจากการบริหารจดัการหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
ในปี 2562 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พฒันาปรับปรุงสินค้า

และบริการท่ีดี สามารถส่งมอบให้ลกูค้าตามความต้องการได้ทกุระดบั จึงมีนโยบายส่งเสริมการคิดค้นนวตักรรมต่างๆ ใน
องค์กร เพื่อปรับปรุงกระบวนท างานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ตวัอยา่งเช่น การน านวตักรรม
การก่อสร้างที่ทนัสมยัระดบัโลก “Pruksa Precast” ผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป ที่น ามาใช้ในการกอ่สร้างบ้านในโครงการ
ต่างๆ ของพฤกษาฯ การคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ “Pruksa REM” (Real Estate Manufacturing) ซึง่เป็นระบบการก่อสร้าง
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บ้านคณุภาพแบบอตุสาหรรม การน าระบบ “Pruksa BIM” (Building Information Modeling) มาชว่ยในการออกแบบและ
บริหารจดัการข้อมลูตา่งๆ ส าหรับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง และพฤกษาฯ มกีารพฒันาภายในของบริษัท 
โดยน า “Pruksa Living Tech” ทีเ่กิดมาจากการเข้าใจ Insight ของลกูบ้านและคนไทยอย่างแท้จริงมาตอบโจทย์
เทคโนโลยีการอยู่อาศยัที่ท าให้ชวีิตคนไทยดขีึน้    

 “PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกนั โดย
มีองค์ประกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคือ 

1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวตักรรมที่พัฒนาขึน้มาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ
การอยู่อาศยัที่ดี 

2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดล้อมส าหรับ
คนไทย ท าให้สงัคมและส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึ่งเป็นอีกทางของการท าให้คุณภาพการอยู่อาศัย
ของคนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดล้อมและโลกของเราตามล าดบั   

3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึน้มาเพื่อ
ยกระดบัระบบความปลอดภยัส าหรับลกูบ้านของพฤกษาฯ  

4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่ อความสะดวกสบายเชื่ อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้บริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็น
หน่ึงในปัจจยัส าคญัการใช้ชีวิต พฤกษาฯ เข้าใจและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกบัส่ิงที่เปล่ียนแปลงไป  

ทัง้นีใ้นปี 2562 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาจากกลุ่มพฤกษาฯ ไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
 
16.2 ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

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 และเงินลงทุนชัว่คราวลดลง 246 ล้านบาท ในขณะที่
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 3,953 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่า
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3,202 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของที่ดินและบ้านพร้อมขาย 380 ล้านบาท จากการเพิ่ม
โครงการท่ีอยู่ระหว่างขายและพฒันา ทัง้นีท้ี่ดินรอการพฒันาลดลง 95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากเร่งการเปิด
โครงการและน าที่ดินมาพฒันาเพิ่มขึน้  

 
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 มาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 8,897 ล้านบาท จาก
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การเพิ่มโครงการที่อยู่ระหว่างขายและพัฒนา ทัง้นีท้ี่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึน้ 981 ล้านบาท เนื่องจากซือ้ที่ดินเพื่อเปิด
โครงการในอนาคต  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 86,782 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,937 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 

จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยสิน้ปี 2562 มีเงินสดเพิ่มขึน้ 330 ล้านบาท และโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพิ่มขึน้ 
4,284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของที่ดินและบ้านพร้อมขาย 5,566 ล้านบาท 

 
หนีส้นิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 3,404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.3 จาก ณ สิน้ปี 2559 จาก

การออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2560 จ านวน 9,500 ล้านบาท และช าระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระ 6,000 ล้านบาท 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 6,386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.0 จาก ณ สิน้ปี 2560 มา

จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 2,800 ล้านบาท เจ้าหนีค้่าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้ 1,057 ล้านบาท และเงินมดัจ า
จากลกูค้าเพิ่มขึน้ 1,627 ล้านบาท 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 3,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 จาก ณ สิน้ปี 2561 มา

จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 400 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ เพิ่มระหว่างปี 10,000 ล้านบาท ขณะที่มีการ
ช าระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระ 6,400 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2,496 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.9 จากสิน้ปี 2559 ซึง่

ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2560 เท่ากับ 5,574 ล้านบาท แบ่งเป็นก าไรส่วนของบริษัทใหญ่
เท่ากบั 5,456 ล้านบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเท่ากบั 118 ล้านบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 3,215 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 จากสิน้ปี 2560 ซึง่

ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2561 เท่ากับ 6,130 ล้านบาท แบ่งเป็นก าไรส่วนของบริษัทใหญ่
เท่ากบั 6,022 ล้านบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเท่ากบั 108 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 1,918 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 จากสิน้ปี 2561 ซึง่

ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของปี 2562 เท่ากับ 5,459 ล้านบาท แบ่งเป็นก าไรส่วนของบริษัทใหญ่
เท่ากบั 5,359 ล้านบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเท่ากบั 100 ล้านบาท 
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เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและมีสถานะทางการเงินที่มีความมัน่คงมากขึน้ 
เมื่อวันที่ 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 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ มีการอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,313 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 ทัง้นีส่้วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุปี แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง  
 

งบกระแสเงนิสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 762 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 97 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2560 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มยีอดเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 330 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 
 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

 
ส าหรับปี 2560 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 1,391 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 467 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 70 ล้านบาท 
ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 197 ล้านบาทและ 1,582 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 3,785 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 70 ล้านบาท จ่ายเจ้าหนีค้่าซือ้ที่ดิน
เพิ่มขึน้ 1,952 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,770 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานเท่ากบั 1,391 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 1,190 ล้านบาท โดยลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 1,405 

ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 58 ล้านบาท เป็นการลงทุนในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร ภายในปียังมีเงินสดรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
จ านวน 8 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จ านวน 18 ล้านบาท อีกทัง้ยังมีเงินรับจากการซือ้ขายสุทธิเงินลงทุน
ชัว่คราวจ านวน 246 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในระหว่างปี 2560 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 9,500 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 
902 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจดัหาเงินดงักล่าวเพื่อน 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 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2561 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 1,525 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน
สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 497 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 4 ล้านบาท ต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 139 ล้านบาทและ 1,556 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 7,639 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจ าค่าซือ้ที่ดิน
เพิ่มขึน้ 946 ล้านบาท รับเงินมดัจ าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 1,627 ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,175 ล้านบาท ส่งผล
ให้มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,525 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในระหว่างปี 2561 มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 552 ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนจ านวน 67 ล้านบาท เป็นการลงทุนในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการท างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร และภายในปีมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จ านวน 22 ล้านบาท ท าให้ปี 2561 มีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 596 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในระหว่างปี 2561 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 5,500 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 
2,800 ล้านบาท โดยเงินท่ีได้จากการจดัหาเงินดงักล่าวเพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน  6,000 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,815 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 747 ล้านบาท ท าให้ปี 2561 มี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 832 ล้านบาท 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการด าเนินงาน 1,703 ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่เงิน
สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 451 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 324 ล้านบาทและ 
1,555 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 3,799 ล้านบาท จ่าย
ล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึน้ 188 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจ าค่าซือ้ที่ดินลดลง 726 ล้านบาท รับเงินมดัจ าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 97 
ล้านบาท อีกทัง้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1,662 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 
1,703 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในระหว่างปี 2562 มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 887 ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนจ านวน 145 ล้านบาท เป็นการลงทนุในด้านของซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการท างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร และภายในปีมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จ านวน 4 ล้านบาท ท าให้ปี 2562 มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 1,028 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในระหว่างปี 2562 มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวใหม่จ านวน 10,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 
400 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจดัหาเงินดงักล่าวเพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน  6,400 
ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,502 ล้านบาท และจ่ายต้นทนุทางการเงิน 775 ล้านบาท ท าให้ปี 2562 มี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 345 ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ 
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว   

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักล่าวข้างต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

   
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ ์
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายงานการเงินกลุ่ม และผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 260 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ล าดับที่ 1 
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
อายุ  67 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
การศึกษา - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand 
 - Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA 
 - Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA 
 - บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ
 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 - ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติตมิศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 261 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

  บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอส ซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท สยามสินธร จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
 - ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
 - ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 - ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพย์สิน วชิราวธุวิทยาลยั 
 - กรรมการ โครงการทนุเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย 
 -  Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 
 - ที่ปรึกษาอาวโุส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 
 - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการจดัการทรัพย์สิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
 - ที่ปรึกษา ส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย 
ประสบการณ์หลกัในอดตี - ปี 2542 - 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 - ปี 2547 - 2553 กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท  หน้า 262 

ประสบการณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ปี 2559 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 9 / สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 / วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.15) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 263 

ล ำดับที่ 2 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 
อำยุ  62 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น)   
2. 3.8839% (85,000,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น) 
2. 3.8839% (85,000,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร พี่ชายนางรัตนา พรมสวสัดิ ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  ประธานกรรมการบริหาร / 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
 - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 - ปริญญาปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วมิตุติ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 264 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2528 - 2530 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สยามเอ็นจเินียร่ิง 
 - ปี 2541 - 2548 บริษัท เกสร ภตัตาคาร จ ากดั 
                        (ปิดกิจการเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2548) 
 - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 265 

ล ำดับที่ 3 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ 
อำยุ  66 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics) London School of Economics  
   มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ London School of Economics มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

- ปี 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดล้อม 
 - มีนาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
 - ปี 2551 - 2552 ประธานท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - 2555 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - กรกฏาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 267 

ล ำดับที่ 4 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์
อำยุ  57 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
   บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จ ากดั (มหาชน)  

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

   บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 268 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ บริษัท ออดิท วนั จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลชูัน่ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท สมายล ์พี จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท ดบับลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2528 - 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 
 - ปี 2535 - 2539 ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 
 - ปี 2539 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั 
 - ปี 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น ประเทศไทย 
 - ปี 2546 - 2558 กรรมการ บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
                           กรรมการ บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและบญัชี จ ากดั 
 - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 /  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 269 

ล ำดับที่ 5 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 
อำยุ  65 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี เคมีวศิวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาโท วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
 - ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  
 - กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 -  
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2549 - 2551 สมาชิกสภานิตบิญัญัติแห่งชาติ / กรรมาธิการและเลขานกุารคณะกรรมาธิการพลงังาน 
 - ปี 2550 - 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 270 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2551 - 2554 กรรมการสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
 - ปี 2551 - 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (TBCSD) 
 - ปี 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 
 - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 
 - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จ ากดั 
 - ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - 2558 กรรมการ บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
 - ปี 2556 - 2559 กรรมการ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 - ปี 2557 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Finance for Non - Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 - Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 1/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 
 - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 10 / สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10) 
 - ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 5 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปรม. 5) 
 - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 1 /   
   สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 271 

ล ำดับที่ 6 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
อำยุ  61 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 กมุภาพนัธ์ 2560) 
กำรศึกษำ - ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2525 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand) 
 - ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London 
 - ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) 
 - ปี 2551 หลกัสตูรผู้บริหารยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
 - ปี 2558 Fellow of  American College of Physician 
 - ปี 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON) 
 - ปี 2561 หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ.) รุ่นท่ี 6 วิทยาลยัศาลรัฐธรรมนญู 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ แพทยสภา 
 - หวัหน้าคลสัเตอร์วจิยัหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2526 - 2528 แพทย์ใช้ทนุโรงพยาบาลเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
 - ปี 2531 อาจารย์ประจ าหน่วยโรคหวัใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 - ปี 2533 - 2535 แพทย์โรคหวัใจประจ า Hammersmith Hospital 
 - ปี 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2539 รองศาสตราจารย์ประจ าหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการการสอบแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ แพทยสภา 
 - ปี 2545 - 2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2548 แพทย์ดเีด่นด้านวชิาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 - กนัยายน 2549 ศาสตราจารย์ประจ าหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2549 - 2553 รองหวัหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2550 - 2553 ผู้อ านวยการศนูย์หวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2551 - 2554 เมธีวิจยัอาวโุส ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
 - ตลุาคม 2553 - 2557 หวัหน้าภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล 
 - ปี 2554 - 2560 หวัหน้าคลสัเตอร์วิจยัหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ปี 2555 - 2560 ประธานวิชาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย 
 - ปี 2558 - ปัจจบุนั คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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ล ำดับที่ 7 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

ชื่อ-สกุล นายอนวุฒัน์ จงยินด ี
อำยุ  62 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง
2. คู่สมรส
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

1. -
2. -
3. -

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

(วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 1 กมุภาพนัธ์ 2562) 
กำรศึกษำ - วิทยาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- ปี 2551 - ปัจจบุนั อปุนายก กรรมการตรวจสอบและบญัชีของสมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- ปี 2557 - ปัจจบุนั ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
- ปี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร มลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ 
- ปี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทท่ีมีการวางแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการทจุริต 

  (CAC Certification Committee) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 275 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ)  - ปี 2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านการวางระบบบญัชี สภาวชิาชีพการบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - ปี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการวชิาชีพบญัชี ด้านการบญัชีบริหาร สภาวิชาชีพการบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - ปี 2561 - ปัจจบุนั คณะกรรมการองคก์รต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
 - ปี 2561 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมการธรรมาภิบาล - กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 - ปี 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพฒันาองคก์รรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน 
 - ปี 2561 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบสภากาชาดไทย 
 - ปี 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
 - ปี 2562 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
 - ปี 2562 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงนิและการลงทนุ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2544 ผู้จดัการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน 
 - ปี 2546 ผู้จดัการส านกังานบญัชี บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ Share Services Function 2 บริษัท ซิเมนต์ไทยการบญัชี จ ากดั 
 - ปี 2548-2553 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553-2560 ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบ บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 82/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 11/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
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ล ำดับที่ 8 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ ์
อำยุ  64 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจกิายน 2562) 
กำรศึกษำ - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - หลกัสตูรเนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
 - นิติศาสตร์มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 - นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยับริตชิ โคลมัเบีย 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
 - ประธานกรรมการ บริษัท ชวีามติร วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
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ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการบริหารบริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ บริษัท กลยทุธ์ธุรกจิโฮลดิง้ จ ากดั 
 - รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 

  ในระยะเร่งด่วน (คปก.) 
 - ประธานอนกุรรมการคณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก. 
 - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยตุธิรรมแห่งชาติ 
 - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 
 - ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
 - ปี 2557 - 2561 กรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 5/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of Chairman Program - รุ่น RCP 21/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ประกาศนยีบตัรส าหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) / เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น (พ.ศ. 2542) 
 - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) / สถาบนักรรมการแห่งออสเตรเลีย 

(พ.ศ. 2543) 
 - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี  (Director Executive Program) School of Management / มหาวิทยาลยัเยล 

(พ.ศ. 2545) 
 - วฒุิบตัรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนกับริหารระดบัสงู / สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545) 
 - ประกาศนยีบตัร การฝึกอบรมโนตารี พบัลิค / สภาทนายความ (พ.ศ. 2546) 
 - ประกาศนยีบตัรของสถาบนัธุรกิจ / มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด เร่ืองธุรกิจครอบครัวไทย (พ.ศ. 2547) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 278 

กำรฝึกอบรม (ต่อ) - วฒุิบตัรสถาบนัผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 9 (พ.ศ. 2547) 
 - ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 18 (วปรอ.) (พ.ศ. 2548) 
 - วฒุิบตัรผู้บริหารระดบัสงู / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 4 (พ.ศ. 2550) 
 - วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 1 / สถาบนัวิทยาการค้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551) 
 - วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 8 / สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559) 
 - ประกาศนยีบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปธพ.5) (พ.ศ. 2560) 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 279 

ล ำดับที่ 9 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายวเิชยีร เมฆตระการ 
อำยุ  66 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pomona, USA 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)   
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 

 - ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - มถินุายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 - มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 280 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2560 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซเีอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Advanced Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - 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 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 / สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 281 

ล ำดับที่ 10 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ 
อำยุ  56 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม   
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท เมรากี ้จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2532 - 2535 ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 282 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2535 - 2539 ผู้จดัการวจิยัตลาดผลิตภณัฑ์เส้นผม ศนูย์นวตักรรมเส้นผม เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
             บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2539 - 2540 ผู้อ านวยการแผนกวิจยัตลาด บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2541 - 2543 ผู้อ านวยการบริการทางการตลาด บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2544 - 2546 ผู้อ านวยการ การตลาด ผลิตภณัฑ์ดแูลท าความสะอาดผ้า บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2547 - 2548 รองประธานกรรมการบริหาร ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ส่วนบคุคล  
             บริษัท ยนูิลีเวอร์ ประเทศมาเลเซยี 
 - ปี 2549-2552 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพฒันาแบรนด์ ผลิตภณัฑ์อาหาร ภมูิภาคจีนและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
           บริษัท ยนูิลีเวอร์ (พ านกัทีเ่มืองเซีย่งไฮ้) ประเทศจีน 
 - ปี 2552-2555 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารและไอศกรีม บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2556 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเคร่ืองใช้ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2559 - 2561 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 
 - ปี 2560 - พฤษภาคม 2561 ประธานท่ีปรึกษาด้านนโยบายความยัง่ยืน บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
กำรฝึกอบรม - ปี 2555 คอร์สผู้น าหญิงโลก โดยสถาบนัอินเซส (INSEAD) ที่ประเทศองักฤษ 
 - ปี 2557 คอร์สสร้างผู้น า 2020 จากวิสยัทศัน์สู่ความส าเร็จ เป็นคอร์สผู้บิรหารระดบัสงูของยนูิลีเวอร์ จดัที่ประเทศสิงคโปร์และองักฤษ 
 - ปี 2557 คอร์สผู้น าธุรกจิระดบัโลก เจาะตลาดเอเซีย โดยรัฐบาลสิงคโปร์ จดัที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย 
 - ปี 2558 คอร์สผู้น าธุรกจิโลก มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 264/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 283 

ล ำดับที่ 11 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางรัตนา พรมสวสัดิ ์
อำยุ  58 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 1.9385% (42,423,183 หุ้น) 
2. 0.5803% (12,700,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. 1.9432% (42,528,017 หุ้น)  
2. 0.5849% (12,800,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. 104,834 หุ้น 
2. 100,000 หุ้น 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - 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 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 284 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2529 - 2544 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สยามเอ็นจิเนียร่ิง 
 - ปี 2536 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
 - ปี 2541 - 2547 กรรมการ บริษทั เกสรภตัตาคาร จ ากดั (ปิดกิจการเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2548) 
 - ปี 2546 - 2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - กมุภาพนัธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 52/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 285 

ล ำดับที่ 12 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายปิยะ ประยงค ์
อำยุ  50 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0629% (1,375,518 หุ้น) 
2. 0.0037% (80,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. 0.0635% (1,388,938 หุ้น) 
2. 0.0037% (80,000 หุ้น) 
3. ไม่มี 

1. 13,420 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท-แวล ูบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2546 ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
 - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
 - ปี 2551 รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 286 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2553 รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร /  
                          กรรมการผู้อ านวยการ กลุ่มธุรกจิพฤกษาเรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 8/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่น 25/2560 / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 287 

ล ำดับที่ 13 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 
อำยุ  52 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0000% (43 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0000% (43 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. - 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ 
 (วนัท่ีเข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท-พรีเมียม 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - นายกกิตตมิศกัดิ์และท่ีปรึกษา สมาคมอาคารชดุไทย 
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย  
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 288 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2536 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั   
 - ปี 2542 - 2545 ผู้จดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกจิ บริษัท ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั  
 - ปี 2545 - 2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
             บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2548 - 2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัพฒันาธรุกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัปฏิบตัิการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 - 2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ ส านกัพฒันาธรุกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 - 2559 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร / กรรมการผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียม 
                                         บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 ประสบการณ์ในต าแหน่งอื่นๆ ทางสงัคม 
 - ปี 2558 - 2561 นายกสมาคมอาคารชดุไทย 2 สมยั สมาคมอาคารชดุไทย 
 - ปี 2558 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการด าเนินการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (REIC) 
 - กรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเกา่เอม็บเีอจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 
 - กรรมการ ในคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 - คณะกรรมการธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
 - ที่ปรึกษากรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - คณะกรรมการโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัของกรุงเทพมหานคร 
 - รองประธานกรรมการ มลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 289 

กำรฝึกอบรม - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 1/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรวิทยาการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 8 / สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 21 / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 3) / วิทยาลยัพฒันามหานคร มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
 - หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5/2459 / สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 10 (RECU 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 290 

ล ำดับที่ 14 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ ์
อำยุ  58 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0001% (3,079 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 3,079 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั  รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2562) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พทุธชาด เอสเตท จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 291 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั (ต่อ) - กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                   
บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงำนอื่นๆ) - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2526 - 2531 Senior Accountant บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์นวธนกิจ จ ากดั 
 - ปี 2531 - 2535 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จ ากดั 
 - ปี 2535 - 2537 System Development Manager,  American Engineering Company Limited 
 - ปี 2537 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงนิ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 54/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 7/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Chief Finance Officer Certification Program - CFO / สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นท่ี 4 / ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 292 

ล ำดับที่ 15 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายพรเทพ ศภุธราธาร 
อำยุ  57 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0021% (46,213 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0003% (7,057 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. (39,156) หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานจดัซือ้จดัจ้างและซพัพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบริหาร 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจกิายน 2559)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2532 - 2540 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนดแ์กมเบิล แมนเูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ปี 2540 - 2543 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนดแ์กมเบิล แคนาดา จ ากดั 
 - ปี 2543 - 2548 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนดแ์กมเบิล แมนเูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ปี 2548 - 2551 Associate Director บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เวียดนาม จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 293 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโรงงาน วิศกวกรรมและคณุภาพ บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 - ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารบคุคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 294 

ล ำดับที่ 16 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น 
อำยุ  58 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0004% (9,623 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0009% (19,954 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 10,331 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคลกลุ่ม / กรรมการบริหาร 
 (วนัท่ิเข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวมิตุ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2539 - 2540 ผู้จดัการส่วนบคุคล บริษัท ไทยวนภณัฑ์ จ ากดั เครือซเิมนต์ไทย 
 - ปี 2541 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินหนองแค บริษัท สยามมิชลิน จ ากดั 
 - ปี 2543 - 2548 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินพระประแดง บริษัท สยามมชิลิน จ ากดั 
 - ปี 2549 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมชิลินพระประแดง บริษัท สยามมชิลิน จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 295 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2554 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินแหลมฉบงั บริษัท สยามมิชลิน จ ากดั 
 - ปี 2556 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลสายงานอตุสาหกรรม บริษัท สยามมชิลิน จ ากดั 
 - ปี 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารทรัพยากรบคุคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Management Development Program รุ่นท่ี 17/2546 จดัโดยศนูย์ฝึกอบรมปนูซเิมนต์ไทย  
 - Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam 
 - Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam 
 - Director Certification Program - DCP รุ่น 275/2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 296 

ล ำดับที่ 17 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ 
อำยุ  44 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0003% (5,963 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 5,963 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม 
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 1 สิงหาคม 2562) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2545 - 2550 ผู้จดัการกลุ่มผลิตภณัฑ์บรีสประเทศไทย บริษัท ยนูิลีเวอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 - ปี 2550 - 2551 ผู้จดัการอาวโุสด้านการพฒันาแบรนด์ผลิตภณัฑ์ผงซกัฟอกภาคพืน้ประเทศจีน บริษัท ยนูิลีเวอร์ ประเทศจีน 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้อ านวยการภาคพืน้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แบรนด์คนอร์ บริษัท ยนูิลีเวอร์เอเชีย ไพรเวท ลิมเิต็ด 

  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 297 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2553 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอาวธุโส บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จ ากดั 
 - ปี 2555 - 2560 รองกรรมการผู้จดัการด้านการตลาด บริษัท ซีพเีอฟประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท  หน้า 298 

ล ำดับที่ 18 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร 

ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ 
อำยุ  55 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 

1. ตนเอง
2. คู่สมรส
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0002% (3,297 หุ้น)
2. ไม่มี
3. ไม่มี

1. 0.0003% (5,981 หุ้น)
2. ไม่มี
3. ไม่มี

1. 2,684 หุ้น
2. -
3. -

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

(วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559) 
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อนปุริญญาโท สารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาโท บริหาร มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
- วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 

ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
- รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากดั 
- ปี 2542 - 2545 ผู้จดัการ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 299 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2546 - 2547 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จ ากดั 
 - ปี 2547 - 2550 ผู้จดัการ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551 ผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2558 - 2559  ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2560 - ปัจจบุนั รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน   
                              บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 300 

ล ำดับที่ 19 
ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร  
ชื่อ-สกุล นายไพศาล ร าพรรณ์ 
อำยุ  60 ปี 
สัดส่วนในกำรถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0000% (2,575 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0003% (6,408 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 3,833 หุ้น 
2. - 
3. - 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  - 
ต ำแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท  
 (วนัท่ีเข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)                     
กำรศึกษำ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงำนอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 
 - เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ประสบกำรณ์หลกัในอดตี - ปี 2535 - 2548 ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
            อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชวีิตไทย 
 - ปี 2548 - 2549 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกจิผ่านนายหน้า บริษัท อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หน้า 301 

ประสบกำรณ์หลกัในอดตี (ต่อ) - ปี 2552 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กำรฝึกอบรม - Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - CGR Workshop ปี 2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - CGR Workshop 3/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หน้า 302 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย 
 
ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 

 
ชื่อ 

 
บริษัทฯ 

 
บมจ.
พฤกษา 
เรียล

เอสเตท 

 
บจ.  
เกสร 

ก่อสร้าง 

 
บจ.  

พนาลฯี 

 
บจ. 

พทุธชาดฯ 

 
บจ.

พฤกษา 
อินเตอร์ฯ 

 
บจ. 

พฤกษา 
โอเวอร์ซีส์ 

 
บจ. 

พฤกษา 
เวนเจอร์ 

วัน   

 
บจ. ร.พ.
วิมุต 
โฮลดิง้ 

 
บจ.  

ร.พ.วิมุต 
อินเตอร์
เนชั่นแนล 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ(3) X - - - - - - - - - 
2. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ /&// - - - - X X - X - 
3. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ / - - - - - - - - - 
4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ / - - - - - - - - - 
5. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล / - - - - - - - - - 
6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา / - - - - - - - - - 
7. นายอนวุฒัน์ จงยินดี(1) / - - - - - - - - - 
8. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์(2) / - - - - - - - - - 
9. นายวเิชยีร เมฆตระการ /&// - - - - - - - / - 
10. นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ / - / - - / / - - - 
11. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์  / & // - - - - - - - / - 
12. นายปิยะ ประยงค ์ / & // X / - - - - / - - 
13. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต / & // / - - - - - - - - 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หน้า 303 

 

 
ชื่อ 

 
บริษัทฯ 

 
บมจ.
พฤกษา 
เรียล

เอสเตท 

 
บจ.  
เกสร 

ก่อสร้าง 

 
บจ.  

พนาลฯี 

 
บจ. 

พทุธชาดฯ 

 
บจ.

พฤกษา 
อินเตอร์ฯ 

 
บจ. 

พฤกษา 
โอเวอร์ซีส์ 

 
บจ. 

พฤกษา 
เวนเจอร์ 

วัน   

 
บจ. ร.พ.
วิมุต 
โฮลดิง้ 

 
บจ.  

ร.พ.วิมุต 
อินเตอร์
เนชั่นแนล 

14. นายธีรเดช เกิดส าอางค ์ // / - / - - - - - - 
15. นายนมิิตร พลูสวสัดิ ์ - / - - - - - - - - 
16. นายพรเทพ ศภุธราธาร // / - - - - - - - - 
17. นายอดุมศกัดิ ์แย้มนุ่น // / - - - - - - - / 
18. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ - / / / / / / / - / 
19. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม(5) X - - - - - - - - - 
20. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ(4) // / - - - - - - / X 

หมายเหต ุ:    X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร    
(1) นายอนุวัฒน์ จงยินดี ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เน่ืองจากครบเกษียณอายุตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการ  

(2) ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562   

(3) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

(4) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

(5) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 

 



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 3 รายงานเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวังานก ากับดูแลการปฎิบตัิงานของบริษัท        หน้า 304 

เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษทั 

 
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  
ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลิกลุ 
อายุ  55 ปี 
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 
2. คู่สมรส 
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง (เพิม่/ลด) 

1. 0.0002% (3,297 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 0.0003% (5,981 หุ้น) 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 

1. 2,684 หุ้น 
2. - 
3. - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ต าแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

(วนัที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)                     
การศึกษา - ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - อนปุริญญาโท สารสนเทศ มหาวทิยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 
 - ปริญญาโท บริหาร มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
 - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  
 บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ 

 - รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
  



                                                                 
  

 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

  
เอกสารแนบ 3 รายงานเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวังานก ากับดูแลการปฎิบตัิงานของบริษัท        หน้า 305 

ประสบการณ์หลกัในอดตี - ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากดั 
 - ปี 2542 - 2545 ผู้จดัการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 
 - ปี 2546 - 2547 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จ ากดั 
 - ปี 2547 - 2550 ผู้จดัการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2550 - 2551 ผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2551 - 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2552 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2558 - 2559  ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2560 - ปัจจบุนั รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงาน   
                            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 
โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เติมได้ใน ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการตา่งๆ 
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เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยในระหว่างปี 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 มี
มติแต่งตัง้นายอนุวฒัน์ จงยินดี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 (แทนนายอดุลย์ จนั
ทนจลุกะ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบก าหนดเกษียณอายุ) ต่อมาในวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้เป็นประธานกรรมการบริษัท 
จึงลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าให้ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ และ นายอนวุฒัน์ จงยินดี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอนัจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี
มาตรฐาน        

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ด้ร่วมประชุมกบัผู้บริหาร 
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ     
ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตัิ โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชีและผู้บริหารในเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอใน
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง
ประเด็นส าคญัๆ ในการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนีย้งัได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจ าปี 
2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดท ารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษั ทฯ มีการ
ควบคมุที่เพียงพอให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 
 
2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
ประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึน้
ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 
3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้ 
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดเป็น
ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ ต้องตรวจสอบ รวมทัง้ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงาน ก ากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance) ท่ีท าหน้าที่เข้าดูแลการท างานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการก ากบัดแูลการฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง โดยมีการจดัประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายก ากับดูแลกิจการและก ากับการ
ปฏิบตัิงาน (Corporate Govenance & Compliance) ของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส  
 
 จากการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่
ปฏิบตัิตาม และ/หรือ มีการด าเนินการใดๆ ท่ีขดัแย้งกบัข้อก าหนดของกฎหมายที่มีสาระส าคญั 
 
4.  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ผ่านผลการประเมินที่จัดท าโดยผู้บริหาร ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทาง
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุตัิ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัทท่ีปรึกษา
ภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานที่ส าคัญ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูบน
ระบบงานบริหารบุคคลและเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุม
ภายในที่เป็นสาระส าคญั อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้าง
จิตส านึกการควบคมุภายในให้เกิดขึน้ในองคก์ร ในเร่ืองการควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน โดยใช้แนวทางป้องกนั 3 
ระดับ (Three Lines of Defense) รวมถึงการประเมินตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละระดับ
รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อการสร้างระบบการควบคมุภายในขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
  นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมายขององค์กร
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยัง่ยืนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
โดยฝ่ายบริหารความเส่ียงได้รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็น
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ประจ าทุกไตรมาส ส าหรับในปี 2562 ได้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงที่เกิดขึน้
ใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงท าการประเมินผลกระทบ จดัท าแผนการจดัการ
ความเส่ียง และน าเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การ ยกตัวอย่างเช่น ความเส่ียง
จากการประกาศใช้มาตรการ Loan to Value (LTV) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ความเส่ียงจากการประกาศใช้ พรบ.ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างปี 2562 เป็นต้น   
 
  นอกจากนีย้งัมีการก าหนดความเส่ียงที่ส าคญัที่กระทบกบัธุรกิจ เพื่อจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง ร่วมกบัการ
จัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์ โดยน าหลักการและแนวคิดเก่ียวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานขององค์กร 
และได้พัฒนาระบบการบ ริหารจัดการความต่อเนื่ องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System: 
BCMs) โดยจดัให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ฉกุเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกบัแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อทดสอบการติดต่อส่ือสาร ภายใต้สถานการณ์
จ าลอง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โครงการก่อสร้าง ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนการกอบกู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
Disaster Recovery Plan : DRP) ของส านกังานใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
  บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบั
องค์การเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความ
เส่ียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่
เหมาะสมเพียงพอ 
           
5.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการก ากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก าลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2562        
ที่จดัท าขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียงในหนว่ยงานของบริษัทฯ การก าหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และ
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และความช านาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน ทัง้นีแ้ผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 
ได้น าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ (Data Analytic) และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ผ่านโปรแกรมหนึ่งมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบข้อมลูที่มีจ านวนมาก ท าให้สามารถระบุประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
 
   นอกจากนี ้ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการพฒันาปรับปรุงคณุภาพของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน
จากผลการประเมิน Quality Assessment Review (QAR) ในปี 2561 และแผนการปรับปรุง QAR ที่ผ่านความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในคู่มือ Quality Assessment Manual for the internal audit 
activity ปี 2017 ของ Internal Audit  Foundation และ IIA Global อย่างครบถ้วนแล้ว  
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           คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
อิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 
 
6.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในจริยธรรม 
และหลกับรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและได้รับรางวลั 
อาทิ การได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ประจ าปี 2562 ในระดับ “ ดี
มาก” จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวลั CAC Change Agent Award ในการสนับสนุน ชกัชวน 
และประชาสมัพนัธ์คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ CAC - SME เพื่อขยาย
เครือข่ายธุรกิจปลอดจากการคอร์รัปชนั รวมถึงการรับมอบเข็มกลดัชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยและรับมอบเกียรติบตัร
สนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ส านกังาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการทดลองการประเมินด้วยมาตร
วดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน น านโยบายการต่อต้านทจุริตไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม พร้อมทัง้วางมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 
7.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ซึง่ฝ่ายจดัการ
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการประเมิน
ตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
 
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2562 ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ปรับปรุงกฎ
บัตรในเร่ืองหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึน้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 
9.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและ
จรรยาบรรณ จากการสอบทานคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี โดยค านึงถึงประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง  
 
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมลู
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ทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูงต่อการ
ด าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุมเหมาะสม มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
เพียงพอ โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

รายงานฉบบันีไ้ด้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2563 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ปิยสวสัดิ์  อมัระนนัทน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
13 มกราคม 2563
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