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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) โดยไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ประกอบ

ธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยจะมีรายไดห้ลักจากเงินปันผลท่ีไดร้บัจากการถือหุน้ใน

บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มท่ีบรษิัทฯ จะเขา้ลงทนุในอนาคต  

 

บริษัทฯ ไดม้ีการทาํคาํเสนอซือ้หุ ้นสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) โดยการ

แลกเปล่ียนกับหุน้สามญัของบรษิัทฯ ไดส้าํเรจ็เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไดส้รุปจาํนวนหุน้สามญัของ บรษิัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ท่ีรบัซือ้ได ้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97.90 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกแลว้ของบริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์เสร็จสิน้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 แทนหุน้สามัญของ บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน

วันเดียวกัน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ิมเติมรอ้ยละ 0.33 เป็นเงินสดจาํนวน 97.31 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 97.90 เป็นรอ้ย

ละ 98.23 

 

การจดัตัง้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) นัน้ ก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการขยายตวั

ใหก้บักลุ่มพฤกษา ทัง้ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

และธุรกิจใหม่ท่ี จะดาํเนินการในอนาคต เพ่ือทาํใหก้ลุ่มพฤกษามีความคล่องตวัมากขึน้ในการดาํเนินธุรกิจ โดยแยกธุรกิจใหม่

ให้มีความเป็นอิสระจากธุรกิจเดิม สามารถมีโครงสรา้งองคก์ร หรือการจัดการท่ีแตกต่างจากธุรกิจเดิมได้ตามความ

เหมาะสม และไม่ตอ้งพ่ึงพาอาศัยทรพัยากรจากธุรกิจเดิมมากจนเกินไป ทั้งในแง่ทรัพยากรบุคคล เงินทุนหรือความ

ช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ 

 

บริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะมุ่งเนน้ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการสรา้งรายได้

ท่ีต่อเน่ือง (Recurring Income) และยั่งยืน ทัง้นีธุ้รกิจใหม่ท่ีจะเขา้ไปลงทนุอาจเป็นธุรกิจท่ี กลุ่มบรษิัทฯ มีความเชี่ยวชาญ

อย่างธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือธุรกิจใหม่ท่ีอาจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หากเป็นกรณีท่ีธุรกิจใหม่เป็น

ธุรกิจท่ีทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์บรษิัทฯ มีแนวทางท่ีจะเปิดโอกาสในการหาผูร้ว่มทุน

ทางธุรกิจหรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพ่ิมเติม 

 

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติ อนุมตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสขุภาพ โดยมีการ

ดาํเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ไดแ้ก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุน

ในบริษัทอ่ืน ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด (2) บริษัท 
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โรงพยาบาลวิมุต อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและศูนยบ์ริการดา้น

สขุภาพ  

ปี 2561 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยย์งัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมกีาํไรของบรษิัท 6,022 ลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 

10.37 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ธุรกิจโรงพยาบาลและศนูยบ์รกิารดา้นสขุภาพ ไดม้ีการเปิดคลินิก “บา้นหมอวิมตุ” แห่งแรก 

ภายใตป้รชัญา “พอเหมาะ พอดี พอใจ” ในย่านรงัสิต-คลอง 3 ซึ่งเป็นคลินิกนาํร่องเพ่ือใหบ้รกิารรกัษาโรคทั่วไปรวมถึงให้

คาํปรกึษาดา้นสุขภาพแก่ผูอ้าศัยในชุมชนในย่านรงัสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีโครงการของพฤกษาอยู่

หลายโครงการ    

 

ปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์39,885 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 40,152 ลา้นบาท 

โดยรายไดห้ลกัมาจากบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ และมีกาํไรสทุธิ 5,359 

ลา้นบาท ในปี 2562 มีการเปิดโครงการทัง้สิน้ 36 โครงการ มลูค่า 41,170 ลา้นบาท แบ่งเป็นบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์ 21 โครงการ 

มลูค่า 16,500 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว 8 โครงการ มูลค่า 9,570 ลา้นบาท คอนโดมิเนียม กลุ่มธุรกิจแวลู 5 โครงการ มูลค่า 

8,440 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม กลุ่มธุรกิจพรีเมียม 2 โครงการ มลูค่า 6,660 ลา้นบาท ในส่วนธุรกิจโรงพยาบาลและ

ศนูยบ์ริการดา้นสขุภาพ ปัจจุบนัโรงพยาบาล วิมตุ อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งมีความกา้วหนา้เป็นไปตามแผนงาน คาดว่า

จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2564  

 

ปี 2563 ทั่วโลกอยู่ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลใหส้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตวั

รวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นไทย โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์29,244 ลา้นบาท 

รายได้รวม ทั้งสิน้ 29,513 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 2,771 ล้านบาท  โดยในปี 2563 มีการเปิดโครงการทั้งสิน้ 13 โครงการ 

มลูค่า 15,756 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์8 โครงการ มลูค่า 7,083 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว 2 โครงการ มลูค่า 

4,166 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มลูค่า 4,507 ลา้นบาท ในส่วนความคืบหนา้ของโรงพยาบาลวิมตุ จะสามารถ

เปิดให้บริการไดใ้นเดือน พฤษาคม 2564 โดยจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ Tertiary Care เชี่ยวชาญในดา้นกระดูก 

หวัใจ และเบาหวาน 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

                             

1.1 วิสัยทัศน ์พนัธกิจ และเป้าหมาย  

วิสัยทัศน ์ 

พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มั่นสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ คิดคน้พฒันาสินคา้และบรกิารท่ีตอบโจทยรู์ปแบบ

ชีวิตความเป็นอยู่สมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง พรอ้มขบัเคล่ือนธุรกจิใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน 

พันธกิจ 

พฤกษา โฮลดิง้ มุ่นมั่นสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คิดคน้พัฒนานวตักรรมท่ี

ตอบโจทยรู์ปแบบการดาํเนินชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง และร่วมสรา้งคณุค่าท่ียั่งยืนใหก้บัลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้ับสงัคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ

สรา้งการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรายไดใ้หม ่

2. เสริมสรา้งธุรกิจท่ีเกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของแบรนดแ์ละความพึงพอใจ

สงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring income) 

4. มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย เพ่ือการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ  

1.2.1 ความเป็นมา  

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 

2559 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืนเป็นหลกั (Holding Company) ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 

10,000 บาท ต่อมาท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2559 ไดอ้นมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากเดิม 10,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2,273,207,600 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท เพ่ือรองรบัการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์และการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึง

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไดเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ภายใตส้ญัลกัษณ ์“PSH” 

 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย โดยบริษัทฯ จะรกัษาสดัส่วนในการประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักใหม้ีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และ

ภายหลังการปรบัโครงสรา้งแลว้เสร็จบริษัทฯ จะมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็นบริษัท

ย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั และจะมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดร้บัจากการถือหุน้ในพฤกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ

บรษิัทรว่มท่ีบรษิัทฯ จะเขา้ลงทนุในอนาคต 
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บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสขุภาพ โดยมีการดาํเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท 

ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน และ (2) บริษัท 

โรงพยาบาล วิมุต จาํกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรกัษาคนไข ้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2564 เป็นตน้ไป ดงันัน้ในปี 2563 รายไดแ้ละผลการดาํเนินการยงัมาจาก

กลุ่มธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั 
 

  1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคัญ  

 ปี พัฒนาการทีส่าํคัญ 

2559  จดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้ภายใตช้ื่อ “บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)” เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการลงทนุ และมกีาร

ถือหุน้ใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) โดยบรษิัทฯ ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไดจ้าํนวนรอ้ยละ 97.90 

 บรษิัทฯ ไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดมิ 10,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท ดว้ยมลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2560  บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุติ โฮลดิง้ จาํกดั และบรษิัท โรงพยาบาลวิมตุติ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ด ําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท 

โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั และ บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ตามลาํดบั 

 รบัมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทท่ีมีมูลค่าหลักทรพัยต์าม

ราคาตลาด 30,000-100,000 ลา้นบาท เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนท่ีเริ่มมีการดาํเนิน

ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืนได้อย่างโดดเด่น และรางวัล Thailand Sustainability Investment 

(THSI) หรือ "หุน้ยั่งยืน" ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือประกาศเกียรติคณุและเชิดชบูรษิัท ท่ีมีการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีและ

ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม    

 เขา้เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ” และไดร้บัมอบใบประกาศรบัรองการเป็น

สมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต และไดม้ีการจดังาน “ชาวพฤกษา รว่มเดินหนา้

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั” เพ่ือสรา้งจิตสาํนึกแก่บุคลากรทุกระดบัใหด้าํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ภายใตห้ลกั

ธรรมาภิบาล   

 ในปี 2560 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกหุน้กู ้จาํนวน 3 ชุด มูลค่า 

9,500 ลา้นบาท 

2561  รบัรางวลัสดุยอดองคก์รขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิตเก่า 

เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานดา้น

การเงินท่ีโดดเด่นของบรษิัทฯ ควบคู่กบัหลกัเกณฑด์า้นธรรมาภิบาล ตลอดจนการดแูลผูถื้อหุน้และคู่คา้   

  ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีใส่ใจความปลอดภัยสาํหรบัผูสู้งอายุ” โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีการออกแบบและ
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เลือกใชว้สัดุภายในบา้นท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัสาํหรบัผูสู้งอาย ุท่ีจะช่วยลดและป้องกันอุบตัิเหตุท่ีอาจเกิดขึน้

จากสภาพแวดลอ้มต่างๆ   

 รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี 2561” จากการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

สามารถเปิดเผยขอ้มลูและตรวจสอบได ้มีความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและคู่คา้ ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ควบคู่ไปกบักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม รวมไปถึงการมุง่ส่งเสรมิหลกัการปฏิบตัิอนัเป็นเลิศในองคก์ร   

 รบัรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยในปีนี้ได้รบัรางวัลประเภท Outstanding 

Sustainability Awards 2018 และ รางวัลหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 3   

 รับรางวัลรายงานความยั่ งยืน ประจําปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  

 เปิดคลินิก “บา้นหมอวิมตุ” ซึ่งเป็นคลินิกท่ีเปิดใหบ้รกิารรกัษาโรคทั่วไปและใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพกบัผูอ้าศยัใน

ชุมชน  เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต โดยไดเ้ปิดโครงการนาํร่องใหบ้ริการท่ีแรกในย่านรงัสิต 

คลอง 3 จ.ปทมุธานี  ซึ่งย่านรงัสิตถือเป็นแหล่งชมุชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤกษาฯ อยู่เป็นจาํนวนมาก   

  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดท้รงเสด็จพระราชดาํเนินเพ่ือทรงเปิดอาคาร Pearl Bangkok 

ซึ่งเป็นสาํนักงานใหญ่ของพฤกษาฯ อย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได  ้ยังความ

ปลาบปลืม้โสมนสัและเป็นสิรมิงคลอนัสงูยิ่งแก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร  ตลอดจนพนกังานพฤกษาฯ เป็นลน้พน้ 

 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้ส่วนไดเ้สียในบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมเติมรอ้ยละ 0.33 ทาํใหส้ดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 97.90 เป็นรอ้ยละ 98.23 

 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้จาํนวน 2 ชดุ มลูค่า 5,500 ลา้นบาท 

2562  รบัรางวลัการนัตีคณุภาพจากเวทีระดบัโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond ใน

ฐานะองคก์รท่ีมีความโดดเด่นดา้นการส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองการใส่ใจคณุภาพพรอ้มทัง้ขบัเคล่ือนองคก์ร

ดว้ยการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้นการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยั เพ่ือความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง 

 รว่มกับกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ เปิดหอ้งสอนแสดง “โครงการรูท้นั...กันหกัซํา้” ท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน 

ซึ่งเป็นหอ้งตวัอย่างสาํหรบัผูส้งูอาย ุหรือผูป่้วยกระดูกสะโพกหกั โดยมีการติดตัง้อปุกรณต์่างๆ และมีนวตักรรมท่ี

ทนัสมยั เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูส้งูอาย ุ  

 รบัรางวลัสดุยอดองคก์รขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเน่ือง 2 ปีซอ้น โดยปีนีไ้ด ้

รบัรางวลัในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดาํเนินงานท่ีโดดเด่นของ 

บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืนในช่วงปีท่ีผ่านมา รวมไปถึงหลักเกณฑด์า้น 

ธรรมาภิบาล ตลอดจนการดแูลผูถื้อหุน้และคู่คา้อย่างเป็นธรรม 
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 รับ ป ระกาศเกียรติ คุณ  “CAC Change Agent Award” จาก  Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC บรษิัทตน้แบบในการดาํเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทัง้ Supply Chain 

สะทอ้นถงึจดุยืนท่ีชดัเจนของบรษิทัฯ ในการรว่มแกไ้ขปัญหาทจุรติคอรร์ปัชนั ปฏิเสธการจ่ายสินบนทกุรูปแบบ เพ่ือ

การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL” ใหบ้ริการดา้นการซือ้ ขาย เช่า ท่ีอยู่อาศยั โดยนาํ Digital Platform มาใชพ้ัฒนาระบบ 

AI Matching เพ่ือเลือกท่ีอยู่อาศยัใหต้รงใจกบัความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มจดัทาํระบบการบรหิารจดัการ 

ยนิูตซือ้ขาย บรหิารขอ้มลูต่างๆ ท่ีจะสามารถดงึขอ้มลูไดแ้บบ Real-Time ทกุท่ี ตลอด 24 ชั่วโมง   

 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล  “นวัตกรรมแห่งชาติ  ประจําปี  2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                      

ดา้นเศรษฐกิจ ประเภทองคก์รขนาดใหญ่ จากสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ ในฐานะท่ีพฤกษาฯ มีผลงานนวตักรรม

ท่ีสรา้งประโยชนใ์หก้บัเศรษฐกิจและสงัคมท่ีโดดเด่นหลากหลาย  

 รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจําปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากสถาบนัไทยพฒัน ์

 รบัรางวลัหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่อเน่ืองปีท่ี 4 ในฐานะเป็นองคก์รท่ีม ี

การดาํเนินธุรกจิอยา่งยั่งยืน มกีารใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, 

Governance: ESG) อยา่งต่อเน่ือง  

 พฤกษาฯ พรอ้มดว้ยโรงพยาบาลวิมตุ รว่มกบั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และ สมาคมแพทยส์ตรีแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือทางวชิาการดา้นการเรียนรูต้ามหลกั

ฉนัทศกึษา (MBL: Mind-Based Learning) โดยสรา้ง “สนามเด็กเล่นสรา้งปัญญา” ท่ีโครงการ Pruksa  Avenue 

เทพารกัษ ์– เมืองใหม ่เพ่ือส่งเสรมิพฒันาการทางรา่งกาย สมอง และอารมณ ์สาํหรบัเดก็ในช่วงปฐมวยั 0-8 ขวบ 

ช่วยใหเ้ด็กเกิดการคิดวิเคราะห ์และสรา้งการมีวินยัทางสงัคมไปพรอ้มกบัการมีส่วนรว่มของคนในชมุชน 

 แบรนด์ “พฤกษา” รบัรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนดแ์ห่งปี หรือ 

"Brand of the Year" ในระดบัชาติ สาขานกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งรางวลัอนัทรงเกียรติท่ีไดร้บัในครัง้นีถื้อเป็น

ความสาํเรจ็ของแบรนด ์โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมและการยอมรบัของผูบ้รโิภคท่ีมีต่อแบรนดพ์ฤกษาฯ 

 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้จาํนวน 3 ชดุ มลูค่า 10,000 ลา้นบาท  

2563  เปิด Hotline สายด่วนเฉพาะกิจของโรงพยาบาลวมิตุในเครือพฤกษา เพ่ือรว่มเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือคนไทย

ตา้นการแพรก่ระจายของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยใหค้าํปรกึษาแก่คนไทยทั่วประเทศ ตามเจตนารมยข์อง

โรงพยาบาลวิมตุท่ีเกิดขึน้บนความตัง้ใจท่ีอยากใหค้นไทยมีสขุภาพแข็งแรง  

 รบัรางวัลชมเชยองคก์รโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 (NACC Integrity Awards) จากสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ 
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ดว้ยการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน ร่วมกับการส่งเสริมการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน

องคก์ร เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์มีจรยิธรรม และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 รบัโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทาํคุณประโยชน์ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคจาก สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคบ.) โดยพฤกษาฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวท่ีได้รับรางวัลนี  ้สะท้อนถึง

เป้าหมายองคก์ร “พฤกษาใส่ใจ...เพ่ือทัง้ชีวิต” 

 ริเริ่มโครงการ เปล่ียน “ขยะ” เป็น “โอกาสเพ่ือสงัคม” หรือ “Recycle for Better Life” ซึ่งเป็นโครงการท่ิเชิญชวน

ลกูบา้นและชุมชนใกลเ้คียงรว่มบริจาคขยะเพ่ือนาํกลบัมารีไซเคิลใหม่ ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ นาํร่อง

โครงการแรกท่ี บา้นพฤกษา 111 รงัสิต-บางพนู 2  

 ดาํเนินโครงการ “บา้นใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยร่วมกับชุมชนในทอ้งถิ่น สรา้งและ

ปรบัปรุงสภาพบา้นใหค้นพิการ ซึ่งโครงการนีเ้ป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือตอบแทนสงัคมของบริษัทฯ ภายใตน้โยบาย

เพ่ือความยั่งยืนในเร่ืองการใส่ใจและมอบโอกาสท่ีดีเพ่ือสังคม หรือ Heart to Society เพ่ือช่วยส่งเสริมฟ้ืนฟู

สมรรถนะของคนพิการใหก้ลบัมาแข็งแรงทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ใหส้ามารถดาํรงชีวิตโดยพ่ึงพาตวัเองได้

มากขึน้ เพ่ือใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ไดอ้ย่างยั่งยืน 

 จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะ และพนักงานกวาดถนนของ

สาํนกังานเขตพญาไท จาํนวน 50 คน ซึ่งเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงและมีโอกาสติดเชือ้สงู เน่ืองจากตอ้งปฏิบตัิงานสมัผสั

กับเชือ้โรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤงขดูฝน ดาํเนินการโดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลจากคลินิกบา้นหมอวิมุต

ภายใตโ้รงพยาบาลวมิตุ   

 รว่มกบั ทีพีบีไอ ในโครงการ “วน” รณรงคใ์หล้กูบา้นแยกขยะพลาสติกเพ่ือนาํกลบัมารีไซเคิลใหม ่นาํรอ่งท่ีโครงการ

พลมั คอนโด แจง้วฒันะ สเตชั่น 1-3 และพลมั คอนโด มกิซ ์แจง้วฒันะ เดอะแพลนท ์เอลิท พฒันาการ และ  

เดอะ คอนเนค พฒันาการ 38   

 บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (“วิมตุ อินเตอรฯ์”)  ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ 

จาํกดั (“Vimut Hospital Co.,Ltd”) 

 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้จาํนวน 2 ชดุ มลูค่า 4,500 ลา้นบาท 
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1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

จากการดาํเนินการตามแผนการปรับโครงสรา้งกิจการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   

(“พฤกษาฯ”) นัน้ บริษัทฯ ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องพฤกษาฯ โดยการแลกเปล่ียนกับหุน้สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งมีสิทธิ

และเงื่อนไขเหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของพฤกษาฯ ทุกประการ โดยมีอัตราการแลกหลักทรพัยเ์ท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในท่ีนี้

เท่ากับ 1 หุน้สามัญของพฤกษาฯ ต่อ 1 หุน้สามญัของบริษัทฯ โดยเมื่อสิน้สุดการทาํคาํเสนอซือ้ บริษัทฯ สามารถซือ้หุน้

สามัญของพฤกษาฯ ได้รอ้ยละ 98 ทําให้บริษัทฯ มีหุ้นภายหลังการปรับโครงสรา้งเป็นทุนเรียกชําระแล้ว จํานวน 

2,185,857,580 บาท มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,273,217,600 หุน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีทาํการ

แลกหุน้ตามแผนการปรบัโครงสรา้งจะไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้

แต่ละรายถืออยู่ในบรษิัทฯ ภายหลงัการดาํเนินการปรบัโครงสรา้งเป็นผลสาํเรจ็ 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 46,834,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

2,226,383,180 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้ เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของพฤกษาฯ จํานวน 

46,834,420 หุน้ โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 บรษิัทฯ มีทุนท่ี

เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 2,186,796,580 บาท  
 

ภายหลังจากบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมีนโยบายเนน้การกระจายการ

ลงทนุและหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหม่เพ่ิมเติมจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการอยู่อาศยั เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนและ

สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Recurring Income) โดยไดท้าํการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) 

ตามท่ีแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติในการประชมุครัง้ท่ี 

2/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2560 อนมุตัิการลงทนุในธุรกจิโรงพยาบาลและศนูยบ์รกิารสขุภาพ โดยมีการดาํเนินการ 

ผ่านบรษิัทย่อย 2 บรษิัท ไดแ้ก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดล้งทนุในบรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ จาํกดั (2) บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ จาํกดั ซึ่งประกอบกิจการ

โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรกัษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสรา้งคาดว่าจะสามารถเปิด

ใหบ้รกิารไดใ้นปี 2564 เป็นตน้ไป 
 

 ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ไดซ้ือ้ส่วนไดเ้สียใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมเติมรอ้ยละ 

0.33 เป็นเงินสดจาํนวน 97.31 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 97.90 เป็นรอ้ยละ 98.23 
 

 ในระหว่างปีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญ  จํานวน 

1,708,342 หุน้ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 2,188,504,922 หุน้ 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีของบริษัทเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ ้นมีมติอนุมัติลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 37,878,258 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 2,188,504,922 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบรษิัทจาํนวน 37,878,258 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิัทไดจ้ดทะเบียนการลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์

เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
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โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้

1. ลงทนุในบรษิัทย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มในกลุ่ม 

2. จดัหาเงนิทนุเพ่ือดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 

3. ลงทุนในบริษัทอ่ืนใดท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องและเพ่ือผลตอบแทนของ

บรษิัทฯ 

4. ใหบ้รกิารทางดา้นการงานสนบัสนนุแก่บรษิัทในกลุ่ม 

 

ภายหลังการปรบัโครงสรา้งกิจการในระยะแรก บริษัทฯ จะใชบ้ริการจากหน่วยงานของ 4 สายงานหลักและ

หน่วยงานสนบัสนนุบางส่วนจากพฤกษาฯ เพ่ือเป็นการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ ซึ่งประกอบดว้ย สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง สายงานบริหารทรพัยากรบุคคล สายงานกลยทุธ ์และกลุ่ม

ธุรกิจสนบัสนุนซึ่งประกอบดว้ย ฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและส่ือสารองคก์ร เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในพฤกษาฯ  ซึ่ง

เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ  

 

ปัจจบุนั พฤกษาฯ จะบรกิารสนบัสนนุแก่บรษิัทฯ ในดา้นต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

- การใหบ้รกิารดา้นการเงินและบญัชี 

- การใหบ้รกิารดา้นการบรหิารความเส่ียง 

- การใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

- การใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 

100% 

98.65% 

บจ.โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ 

99.99% 

บจ.โรงพยาบาลวิมุต 

99.99% 
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- การใหบ้รกิารดา้นระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- การใหบ้รกิารดา้นการพฒันาการตลาด บรหิารแบรนดแ์ละส่ือสารองคก์ร 

- การใหบ้รกิารดา้นธุรการและการจดัซือ้ 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจสนบัสนุนท่ีบริษัทฯ จะกาํกับดูแลภาพรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือ บรษิัท

รว่มในอนาคตของบรษิัทฯ 

 

นอกจากนีบ้รษิัทฯ จะมอบหมายใหส้ายงานกลยทุธร์ว่มกบัสายงานการเงินและบรหิารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีกาํกบั

ดแูลและควบคมุนโยบายการลงทนุใหม่ของบรษิัทฯ และกาํกบัดแูลธุรกิจใหม่ท่ีบรษิัทฯ จะมีการเขา้ลงทนุในอนาคต  

 

 

1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

-ไม่ม-ี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

                   

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ประกอบธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืนเป็นหลกั 

(holding company) โดยมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายมุ่งเนน้การกระจายการลงทนุและหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหม่เพ่ิมเติม

จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอยู่อาศยั เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืน โดยบริษัทฯ เลือกเนน้ธุรกิจท่ีมีความสามารถ

ในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Recurring Income)  

 

 การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 การประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินการโดย บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่ง

ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือท่ีอยู่อาศยัประเภท บา้นเดี่ยว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารชุด โดยมุ่งเนน้การ

พฒันาโครงการทุกพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพและ

การเจรญิเติบโตสงู นอกจากนี ้พฤกษาฯ ไดข้ยายสินคา้แนวราบและอาคารชุดไปในกลุ่มตลาดระดับราคาสงู (พรีเมียม) 

เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีอยู่อาศยัในระดบับน พรอ้มปรบัปรุงภาพลักษณข์องแบรนดใ์หเ้กิดความชัดเจนในการ

บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึน้  เพ่ือใหธุ้รกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรกัษาสถานะทางการเงิน 

ท่ีมั่นคง  

 

 ปัจจุบัน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) มีการแยกการประกอบธุรกิจหลกัเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ ์

ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยว กลุ่มผลิตภณัฑค์อนโด ซึ่งเป็นธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 

 

กลุ่มผลิตภัณฑท์าวนเ์ฮ้าส ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้

 

1.1 บ้านทาวนเ์ฮ้าส/์บ้านแฝด/อาคารพาณิชย ์

กลุ่มผลิตภัณฑท์าวนเ์ฮา้ส ์ไดด้าํเนินการก่อสรา้งพัฒนาโครงการบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์ภายใตต้ราสินคา้ต่างๆ และ

รูปแบบบา้นที่แตกต่างกันออกไป โดยพฒันาโครงการดว้ยความตอ้งการของลกูคา้มาพฒันา สรา้งสรรคค์ุณภาพชีวิต

การอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบ และยั่งยืน 

 

บ้านทาวนเ์ฮ้าส/์อาคารพาณิชย ์  

บา้นพฤกษา เดอะคอนเนค 

พฤกษาวิลล ์ พาทิโอ 
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โดยกลุ่มผลิตภัณฑท์าวนเ์ฮา้สเ์ป็นผูน้าํในกลุ่มระดบัราคา 1-5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์บา้นพฤกษา พฤกษา

วิลล ์เดอะคอนเนค รวมถึงการขยายกลุ่มลูกคา้ในระดบัราคามากกว่า 5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์พาทิโอ โดยเนน้กลุ่ม

ลกูคา้ท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองมิใช่เพ่ือการเก็งกาํไร ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ 

 

กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์มีสดัส่วนในตลาดทาวนเ์ฮา้ส ์คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 14 ของส่วนแบ่งตลาดท่ีอยู่อาศยั

ทาวนเ์ฮา้ส ์และมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 43 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์ 

 

กลุ่มผลิตภัณฑบ์้านเดี่ยว  

กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยว มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้ 

 

กลุ่มเป้าหมายของสินคา้บา้นเดี่ยวคือ ลกูคา้ในกลุ่มระดบัราคา 3-15 ลา้นบาท มีการแบ่งสินคา้ตามระดบัราคา

ภายใตแ้บรนดด์งัต่อไปนี ้เดอะแพลนท ์ระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท ภสัสร ระดบัราคา 5-10 ลา้นบาท และเดอะปาลม์ ระดบั

ราคามากกว่า 10 ลา้นบาท  

 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยวมีนโยบายดาํเนินการก่อสรา้งพฒันาโครงการบา้นเดี่ยว โดยใชค้วามตอ้งการของลกูคา้

มาพฒันา การสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิตการอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบ 

 

นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวยังได้มีการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดบ้านเดี่ยวในระดับราคา 7-15       

ลา้นบาทมากขึน้ โดยปี 2563 ไดเ้ปิดตัวโครงการบา้นพรอ้มท่ีดิน ภายใตแ้บรนดเ์ดอะปาลม์ 1 โครงการ และจะขยาย

เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองในปี 2564  

 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยวมีสดัส่วนในตลาดบา้นเดีย่วและบา้นแฝด คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6 ของส่วนแบ่งตลาด

ท่ีอยู่อาศยับา้นเดี่ยวและบา้นแฝด และมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 

กลุ่มผลิตภัณฑค์อนโด  

กลุ่มผลิตภณัฑค์อนโด มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้ 

 

บ้านเดี่ยว  

เดอะปาลม์ ภสัสร 

เดอะแพลนท ์  

คอนโด  

เดอะ ทรี เดอะ รีเซิรฟ์ 

เดอะ ไพรเวซี่ แชปเตอร ์

พลมั คอนโด แชปเตอรว์นั 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโด ไดด้าํเนินการก่อสรา้งพัฒนาโครงการคอนโด ภายใตแ้บรนดส์ินคา้ต่างๆ โดยใช้

ความตอ้งการของลูกคา้มาพัฒนาโครงการ เพ่ือสรา้ง Product Differentiation สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค 

เพ่ือสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิตการอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบและยั่งยืน  
 

โดยกลุ่มผลิตภณัฑค์อนโด มีการแบ่งสินคา้ตามระดบัราคาภายใตแ้บรนดด์งัต่อไปนี ้ระดบัราคา 1-2 ลา้นบาท  

ภายใตแ้บรนด ์พลมั คอนโด ระดบัราคา 2-5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์เดอะทรี เดอะไพรเวซี่ แชปเตอรว์นั และระดบัราคา 

5 ลา้นบาทขึน้ไป ภายใตแ้บรนด ์เดอะ รีเซิรฟ์ และ แชปเตอร ์ 
 

โดยพฤกษาฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นเร่ืองท่ีดินท่ีมีศักยภาพ มีการบริหารสัดส่วนของคอนโดแนวราบ (Low 

Rise) และคอนโดแนวสงู (High Rise) เพ่ือการบรหิารรายไดท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาว  
 

กลุ่มผลิตภัณฑค์อนโด มีสดัส่วนในตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 5 

ของส่วนแบ่งตลาดท่ีอยู่อาศยัอาคารชดุและมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 37 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 

โครงการปัจจุบันของพฤกษาฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 153

โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2. ธุรกิจโรงพยาบาล 

ตามสารสนเทศท่ีแถลงต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จาํกัด (มหาชน) ไดม้ีมติในการประชุมครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2560 อนุมตัิการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล

และศนูยบ์รกิารสขุภาพ โดยมีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยจาํนวน 2 บริษัทไดแ้ก่ (1) บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุติ 

โฮลดิง้ จาํกัด (“วิมุตติ โฮลดิง้”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ซึ่งถือหุน้ในกลุ่มบริษัทดาํเนินการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) 

บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด (“วิมุตติ อินเตอรฯ์”) ซึ่งเป็นบริษัทดําเนินการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาล  

 

เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ชื่อบรษิัท ภาษาไทย : บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั (“วิมตุ โฮลดิง้”) 

                   ภาษาองักฤษ : Vimut Hospital Holding Company Limited (“Vimut Holding”) 

2. ชื่อบรษิัท ภาษาไทย : บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (“วิมตุ อินเตอรฯ์”) 

                   ภาษาองักฤษ : Vimut International Hospital Company Limited (“Vimut International”) 

 

เมื่อวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ไดเ้ปล่ียนชื่อ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“วิมุต อินเตอรฯ์”) 

เป็น บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ จาํกดั (Vimut Hospital Co, Ltd) 

 

การลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของโรงพยาบาลวิมุตจะเป็นรูปแบบสถานพยาบาลแบบพักคา้งคืน General 

Hospital ขัน้ตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตียง โดยจะเปิดใหบ้ริการเริ่มตน้ 100 เตียง โรงพยาบาลวิมตุ มีบริการ

รักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคท่ีมีความซับซอ้น โดยออกแบบสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล JCI ตั้งแต่เริ่มตน้ 

มีสถานท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพืน้ท่ีขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธินใกล้

สี่แยกสะพานควาย ประมาณการเงินลงทุน 4,900 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าท่ีดิน 950 ลา้นบาท และค่าก่อสรา้ง ค่าอุปกรณ์

เคร่ืองมือแพทย ์และอ่ืนๆ อีก 3,950 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดาํเนินการไดภ้ายในปี 2564  

 

ในขณะเดียวกันไดเ้ปิดคลินิก “บา้นหมอวิมตุ” ใหบ้รกิารรกัษาโรคทั่วไป ทาํแผล ตรวจเลือด check up ฉีดวคัซีน 

รวมถึง ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตรค์รอบครัว เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีต่อยอดจาก

โรงพยาบาลวิมตุ เพ่ือใหก้ารบริการทางการแพทยเ์ขา้ถึงชุมชน โดยครอบคลมุตัง้แต่ การป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟู คลินิกนี้

นาํรอ่งใหบ้รกิารท่ีแรกในย่านรงัสิต คลอง 3 จ.ปทมุธานี   

 

 ในปี 2563 บา้นหมอวิมตุไดม้ีกิจกรรมในการออกตรวจสขุภาพ และฉีดวคัซีน กว่า 20 บรษิัท รวมถึง การทาํ CSR  

ใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั สภากาชาดไทย และมลูนิธิต่างๆ เพ่ือบรรเทาทกุขจ์ากสถานการณน์ํา้ท่วมและ COVID-19 
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2.2 โครงสร้างรายได้  
 

 กลุ่มบรษิัทมีรายไดท้ัง้หมดมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสรา้งรายได้

แยกตามประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้

ประเภท 

ผลิตภัณฑ ์

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวนเ์ฮา้ส ์(ไทย) 22,566 50.0 17,880 44.5 12,426 42.1 

บา้นเดีย่ว (ไทย) 8,924 19.8 7,783 19.4 5,868 19.9 

อาคารชดุ (ไทย) 13,411 29.8 14,137 35.2 10,769 36.5 

รวม 44,901 99.6 39,800 99.1 29,063 98.5 

อ่ืนๆ(1) 0 0.0 85 0.2 181 0.6 

รายได้อสังหาริมทรัพย ์ 44,901 99.6 39,885 99.3 29,244 99.1 

รายไดอ่ื้น 170 0.4 267 0.7 269 0.9 

รายได้รวมทัง้หมด 45,071 100.0 40,152 100.0 29,513 100.0 

หมายเหต ุ:  (1) อ่ืนๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายที่ดินเปล่าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 

 

 

2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 

นโยบายการตลาด  

ในปี 2563 ทั่วโลกอยู่ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 รวมถึงประเทศไทยก็เช่นกัน จากสถานการณนี์้

ทาํใหค้นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมใหม่ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม หรือท่ีเรียกว่า New Normal ท่ีเป็นวิธีคิด การเรียนรู ้

การส่ือสาร การจดัการใหม่ และใหค้วามสาํคญัในการคาํนึงถึงสขุอนามยั ความปลอดภยั และการจบัจ่ายใชส้อย รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค การเดินทาง การทาํงาน และการอยู่อาศัย เช่น Work From Home การทาํงาน 

การประชุมโดยใชด้ิจิทลั แพลตฟอรม์ ทาํเป็นประชุมวีดิโอคอล การเปล่ียนพืน้ท่ีบา้นเป็นพืน้ท่ีทาํงาน การส่ือสารและการ

ซือ้ขายสินคา้บนโลกออนไลนม์ากขึน้เพ่ือลดการสมัผสั การไดอ้ยู่บา้นกับครอบครวัมากขึน้และมีการใชพื้น้ท่ีทาํกิจกรรมใหม่ๆ

ดว้ยกันมากขึน้ เช่น การทาํอาหารในครวั การปลกูตน้ไมใ้นสวนหนา้บา้นหรือปลกูดอกไมท่ี้ระเบียงคอนโด เป็นตน้ ธุรกิจ

อสังหาริมทรพัยก์็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การปรบัรูปแบบการสื่อสารและการขายแบบ Online ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณม์ากขึน้ เช่น Online Booking และ Digital Sale Channel เป็นตน้  

 

ลกูคา้ท่ีกาํลังจะเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศัยก็มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความตอ้งการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ความตอ้งการพืน้ท่ีใชส้อยต่างๆ เพ่ิมมากขึน้ ปัจจัยในการเลือกซือ้และฟังกช์ั่นท่ีลงตวักับการใชช้ีวิตแบบ New Normal 
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พฤกษาจึงไดน้าํหลักการเร่ือง Customer Centric เขา้มาเป็นหัวใจหลักในการทาํการตลาดการสื่อสารคือการเขา้ใจ

ทุกมมุมองของลกูคา้ท่ีมีความตอ้งการหลากหลาย แตกต่างกันแต่ละ lifestyle และรูปแบบการอยู่อาศยัเป็นหลกั โดยทาง

พฤกษาไดท้าํการวิจยักับลกูคา้ออกมาเป็น “The Living Wheel”  ท่ีแสดงถึง 8 ปัจจยัหลกัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในการ

เลือกท่ีอยู่อาศยั (ไม่รวมปัจจยัดา้นราคาและบรกิารก่อนการขาย) ไดแ้ก่ 

 

THE LIVING WHEEL 
 

 
 

Location : ทาํเลท่ีตัง้โครงการท่ีสะดวกสบายกบัการใชช้วีิต 

Home Function : พืน้ท่ีใชส้อย ฟังกช์ั่นท่ีลงตวั 

Project Facility : ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลาง 

Security : ความปลอดภยั การอยู่อาศยัของตวัเองและครอบครวั 

Design : การออกแบบบา้นและการตกแต่งภายใน 

Living Environment : สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ 

Brand : แบรนด ์ความน่าเชื่อถือของแบรนด ์ทัง้แบรนดพ์ฤกษาและโครงการ 

Service : การบรกิารท่ีดีมมีาตรฐานทกุขัน้ตอน ทัง้ก่อนและหลงัการขาย 

 

และไดน้าํ The Living Wheel นีม้าพฒันาเป็นกลยทุธก์ารส่ือสารและพฒันาโครงการต่างๆ ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้

ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันไป จึงไดม้ีการวางนโยบายและกลยุทธต์่างๆ โดยมีการส่งเสริมภาพลกัษณข์องแบรนด์

พฤกษาฯ และ การส่งเสรมิการขาย ดงันี ้
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1. กลยุทธก์ารส่งเสริมภาพลักษณข์องแบรนดพ์ฤกษาฯ 

ตามวิสยัทศันข์องคณุทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ ท่ีว่าหวัใจสาํคญัของการทาํบา้นใหค้นอ่ืนอยู่มาจากใจท่ีอยากให้

สิ่งดีดี อยากจะให้ลูกคา้มีบา้นเป็นของตนเองเป็นบา้นท่ีเหมาะสมกับกาํลังซือ้และท่ีสาํคัญตอ้งคุณภาพดี อยู่อย่างมี

ความสขุ ไรก้ังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose ท่ีมาของ “PRUKSA ใส่ใจ…เพื่อทัง้ชีวิต” และในปี 2563 พฤกษา 

ยงัคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศนข์องคุณทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ส่งเสริมภาพลักษณแ์บรนดพ์ฤกษาฯ โดยมุ่งเน้นความใส่ใจ 

ความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าทีเ่ปลี่ยนไปจากสถานการณ ์COVID-19 เป็นหลัก

สําคัญ พรอ้มปรบัรูปแบบการทาํการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยใหด้ีขึน้ 

โดยแบ่งกลยทุธข์องปี 2563 เป็น 2 เร่ือง ดงันี ้
 

1.1 New Normal จากสถานการณ ์COVID-19 ท่ีทาํใหเ้กิดวิถีการดาํเนินชีวิตของคนในรูปแบบใหม่ ทาํใหเ้กิด 

แคมเปญ ในปี 2563 ท่ีเริ่มจากเราเขา้ใจว่าการเปล่ียนท่ีอยู่อาศยันัน้เป็นเร่ืองปกติของทุกคน เพราะทกุชีวติย่อมตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงไปสู่พืน้ท่ีการใชช้ีวิตบรบิทใหม่ท่ีต่างออกไปจากเดิม และต่างคนต่างมีบริบทการใชช้ีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป 

แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีทกุคนตอ้งการเหมือนกนัในการใชช้ีวิตคือ การไดอ้ยู่ในพืน้ทีท่ีใ่ช ่ พืน้ท่ีนัน้ตอ้งใช้งานได้จริง และไดใ้ชช้ีวิต

อย่างมีความสุขทัง้ตวัเองและครอบครวั 

 

พฤกษา เราเขา้ใจถึงความสขุของทุกชีวิตบนความตอ้งการท่ีหลากหลาย เราเขา้ใจ Insight ของลูกบา้นและคนไทย

อย่างแทจ้รงิ เราจึงออกแบบบา้นดว้ยความใส่ใจในทกุรายละเอียดของฟังกช์ั่นและพืน้ท่ีการอยู่อาศยั ให ้“ถูกใจ” และ “ใช้งาน

ได้จริง” ทาํใหท้กุพืน้ท่ีในบา้น ไม่ว่าจะซอกมมุไหนก็ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ เติมเต็มความสขุทุกคนในครอบครวั ยกระดบัชีวิต

ใหด้ีขึน้ และภมูิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของ จึงเกิดเป็น แคมเปญ “ความสุขทุกตารางนิว้ บนพืน้ทีท่ีใ่ช่สาํหรับคุณ”  

 

แคมเปญนีถ้่ายทอดเร่ืองราวความสุขผ่าน คุณหมอเปียงท่ีชอบการถ่ายภาพ ถ่ายทอดพืน้ท่ีความสุขดว้ยการ

มองเห็น จากการออกไปเจออะไรใหม่ๆ นอกจากหอ้งรกัษาคนไข ้แลว้ถ่ายทอดความสขุท่ีเคา้มองเห็นใหค้นอ่ืนไดเ้ห็น คุณ

ไปรเวท ผูพิ้การทางสายตาท่ีเติมเต็มความสขุดว้ยการถ่ายภาพ ผ่านทางการสมัผสัและการไดย้ิน เขาเชื่อว่าทกุคนไดอ้ยู่ใน

พืน้ท่ีท่ีใช่สาหรบัตวัเองแลว้ความสขุก็เกิดขึน้ไดท้กุท่ีเหมือนเวลาเราไดอ้ยู่บา้นตวัเอง   

 

 
 

โดยพฤกษาถ่ายทอดมุมความสุขทุกตารางนิว้ ดว้ยการส่ือสารเร่ืองฟังกช์ั่นพืน้ท่ีต่างๆ อย่างลงตัว ตัวอย่างเช่น Space 

Extension ความอบอุ่นของครอบครวัคนไทยเป็นส่ิงสาํคญั เราจึงออกแบบพืน้ท่ีความสขุท่ีกวา้ง ใหท้กุคนไดใ้ชพื้น้ท่ีเต็มท่ี 
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และ Triple kitchen อาหารการกินสาํหรบัคนไทยเป็นเร่ืองสาํคญั การทาํอาหารกบัฟังกช์ั่นหอ้งครวัท่ีลงตวั ทาํใหค้ณุแม่ได้

มีพืน้ท่ีของความสขุทาํอาหารดีๆ ใหก้บัลกูๆ เป็นตน้ 

 

 
 

แคมเปญ “ความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สําหรับคุณ”  นี้ ถ่ายทอดเร่ืองราวความสุขผ่านดิจิตอล

แพลตฟอรม์ ดว้ยกลยุทธห์ลกัในการสรา้ง inspiration จากภาพความสขุทุกตารางนิว้ต่างๆ บนพืน้ที่ที่ใช่ของพฤกษา 

และให้ทุกคนไดร้่วมแชรแ์ละถ่ายทอดเร่ืองราวภาพความสุข ในกิจกรรม “มุมความสุขทุกตารางนิว้ในบา้นคุณ” ผ่าน 

Facebook และ IG พรอ้มมีสิทธร์บัรางวลัใหญ่บตัรของอิเกียไดไ้ปตกแต่งพืน้ท่ีความสขุของคณุเอง และของรางวลัอ่ืนๆ อีก

มากมาย รวมทัง้มีกิจกรรมภายในองคก์ร สรา้ง inspiration จากภาพความสขุทกุตารางนิว้ของผูบ้รหิาร และใหพ้นกังานได้

รว่มแชรแ์ละถ่ายทอดเร่ืองราวดว้ยเช่นกนั 

อีกหน่ึงกลยุทธห์ลกัของแคมเปญคือ สื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลที่ครบวงจร (Owned – Paid – Earned) เพ่ือให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ทั้ง Facebook และ IG อีกทั้งยังมี Influencers และ Lifestyle Page ท่ีมีความ

น่าเชื่อถือและเขา้ถึง Lifestyle ของกลุ่มลกูคา้ดว้ย 

 

 1.2 Customer Centric พฤกษาเล็งเห็นความสาํคัญของความต้องการของลูกค้ามาเป็นหลัก ได้นํา “The 

Living Wheel” ท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคัญในการเลือกท่ีอยู่อาศัยมาสรา้งการส่ือสารทาํ content ท่ีตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น  การทาํการส่ือสารเร่ือง Hero ท่ีชจูดุเด่น 3 เร่ืองหลกัสาํคญัของลกูคา้ ในเร่ือง Super Function, Super 

Location และ Super Facility เป็นตน้  อีกทัง้ยงันาํ The Living Wheel มาช่วยตอบโจทยค์วามหลากหลายความตอ้งการ

ของลูกคา้ ในแต่ละ Living Type  พัฒนาโครงการใหม่ เพ่ือใหไ้ดท่ี้อยู่อาศัย พืน้ท่ี ฟังกช์ั่นความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีสุดท่ีลูกคา้

ตอ้งการ   

 

2. กลยุทธส์่งเสริมการขาย 

เนื่องดว้ยสถานการณช์่วง COVID-19 นี  ้พฤกษาฯ มีความเขา้ใจถึงกําลงัการจบัจ่ายและค่าใชจ้่ายของ

ผูบ้ริโภคท่ีจะมีเพ่ิมมากขึน้หรืออยู่บนความไม่แน่นอน เราจึงวางกลยทุธด์า้นการส่งเสรมิการขายอย่างใส่ใจในรายละเอียด 
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โดยยงัคงส่งมอบบา้นท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้กับการใชช้ีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากกิจกรรมส่งเสริมการขายหลกัๆ 

2 เร่ือง คือ  

2.1 “LIVE WITHOUT PAY”  โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ดว้ยกลยุทธก์ารแบ่งเบาภาระความกังวลใจเร่ือง

ค่าใชจ้่ายของลกูคา้ในการซือ้ท่ีอยู่อาศยัช่วงสถานการณช์่วง COVID-19 นี ้ใน Q2 โครงการบา้นเดี่ยว

ทาวน์โฮมและคอนโด มอบขอ้เสนอพิเศษ ผ่อนให้ฟรี 24 เดือน เพ่ิมเติมส่วนของทาวน์โฮม on top 

“ผ่อนให ้2 ปี ฟรีทอง” พรอ้มส่วนลดพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2.2 Collaboration : PRUKSA X GRAB  การรว่มมือกนักบัพารท์เนอรเ์พ่ือทาํใหล้กูคา้ไดป้ระโยชนแ์ละเพ่ิม

ความสะดวกสบายทาํใหช้ีวติดีขึน้ พฤกษาใส่ใจและเขา้ใจเร่ืองสาํคญัเร่ืองใหญ่ของคนไทย คือเร่ืองการ

เดินทางท่ีสะดวกสบายและเร่ืองกินท่ีตอ้งอดุมสมบรูณ ์หรือท่ีเรียกว่า “กินดีอยูด่”ี โดยรว่มกบัโครงการ

บา้นเดีย่ว เป็นแคมเปญ “อยู่ฟรี 1 ปี พรอ้มอ่ิมฟิน” ในชว่ง Q4 

จากกลยทุธก์ารส่งเสรมิภาพลกัษณ ์ เและกิจกรรมส่งเสรมิการขายของพฤกษาฯ เรามุง่เนน้ท่ีลกูคา้เป็นจดุสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทัง้นีเ้รายงัคงยึดมั่นท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนไทย เพ่ือเป้าหมายสงูสดุ

ของพฤกษาท่ีอยากเห็นคนไทยมชีีวิตการอยู่อาศยัท่ีดีขึน้ตลอดไป 
 

สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน 

 

สภาวะการโอนทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2563 

 

มลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคล ของท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลใน ปี 2563 มีมลูค่าเพ่ิมขึน้ 

โดยมีมูลค่า 457,115 ล้านบาท ปรับเพ่ิมขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 4 (YoY) ภาพรวมของตลาดแนวราบมีมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์มากขึน้ โดยบา้นเดี่ยวมีมลูค่าโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมขึน้มากท่ีสดุรอ้ยละ 17 มีมลูค่า 141,618 ลา้นบาท ส่วนทาวนเ์ฮา้ส ์

มีมูลค่า 84,710 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1  (YoY) ขณะท่ีในตลาดคอนโดมิเนียมมีมูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิลดลงเล็กนอ้ยท่ี 

221,518 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 (YoY) โดยตลาดคอนโดมิเนียมคาดว่าถูกผยุงดว้ยการโอนยูนิตท่ีขายไดจ้ากปีก่อนๆ 

และจากโปรโมชั่นเรง่ยอดโอนของผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นหลกั 
 

ตารางที ่1 : แสดงมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์แยกตามประเภทอยู่อาศยัในกรุงเทพและปรมิณฑล ปี 2563  

                     (ยอดโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบคุคล หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ปี ทาวนเ์ฮา้ส ์
บา้นเดี่ยว 

(รวมบา้นแฝด) 
คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย ์ รวมทัง้หมด 

2562 83,980 120,710 223,917 11,252 439,860 

2563 84,710 141,618 221,518 9,267 457,115 

อตัราการเติบโต % (YoY) 1% 17% -1% -18% 4% 
    

   ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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สภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2563 

 

ภาพรวมปี 2563 ของตลาดท่ีอยู่อาศยักรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมลูค่า 268,811 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31 

(YoY) โดยตลาดปรบัตวัลดลงมากโดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียมท่ีตลาดปรบัตวัลดลงถึงรอ้ยละ 54 (YoY) และตลาด

ทาวน์เฮ้าสท่ี์ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 10 (YoY) ส่วนตลาดบา้นเดี่ยว(รวมบา้นแฝด) ไดร้บัผลกระทบน้อย ปรับตัวเพ่ิมขึน้

เล็กนอ้ย รอ้ยละ 1 (YoY)  

ภาพของตลาดปี 2563 ท่ีผ่านมา นอกจากปัจจัยลบเดิม ไม่ว่าจะเป็น มาตรการ LTV, ปัญหาหนีค้รวัเรือนและ

ปัญหา NPL สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยแล้ว ยังไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด

คอนโดมิเนียม ท่ีกลุ่มลกูคา้นกัลงทนุและต่างชาติหายไป รวมถึงส่งผลกระทบกบัความเชื่อมั่นในธุรกิจ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ต่างชะลอการเปิดโครงการใหม่ มี Supply ใหม่เขา้มากระตุน้ตลาดนอ้ยขึน้จากปีก่อน 2562  ส่วนตลาดแนวราบมีแนวโนม้ท่ี

ดีกว่า โดยเฉพาะบา้นเดี่ยวบา้นแฝด ที่ตลาดขยายตัวไดเ้ล็กนอ้ย โดยปัจจัยท่ีสนับสนุนใหต้ลาดแนวราบลดลงนอ้ย 

ส่วนหน่ึงมาจากเป็นตลาดท่ีพ่ึงพา Real Demand เป็นหลกั และกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ยังเชื่อมั่น และต่างยงัเปิด

โครงการใหม่เป็นจาํนวนมาก เพ่ือขยายธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัแนวราบท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาดคอนโดมิเนียมในภาวะปัจจบุนั  

 

 

แผนภาพที ่1 : แสดงมูลค่าตลาดของทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ปี 2559 – 2563 

 
ที่มา :  สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

มูลค่าการเปิดโครงการใหม่ ของตลาดท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 39 โดยลดลง

ต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมมีมลูค่าลดลงมากถึงรอ้ยละ 69 ต่างจากในตลาดแนวราบท่ียงัมี

มลูค่าโครงการเปิดใหม่เขา้มาค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในตลาดบา้นเดี่ยวท่ีมีมลูค่าใกลเ้คียงกับปี 2562 ส่วนทาวนเ์ฮา้ส ์

ลดลงรอ้ยละ 12 

จากตัวเลขโครงการเปิดใหม่และยอดขายในปี 2563 ส่งผลให้มูลค่าของหน่วยเหลือขายในตลาดท่ีอยู่อาศัย

แนวราบ ปรบัเพ่ิมขึน้ค่อนขา้งสงู โดยในตลาดทาวนเ์ฮา้สเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 11 และตลาดบา้นเดี่ยวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 สะทอ้น

ถึงการแข่งขนัในตลาดแนวราบท่ีสงูขึน้ ต่างจากตลาดคอนโดมิเนียม ท่ีมีมลูค่าหน่วยเหลือขายลดลงเป็นครัง้แรก โดยลดลง

รอ้ยละ 6  
 

 

Presale
(MB) 

71,452 66,607 77,595 86,947 75,098 67,958 

89,886 101,292 100,460 123,191 
97,647 98,625 

182,202 183,978 
246,164 

293,128 

210,581 

97,597 

353,744 362,567 

432,171 

511,187 

389,467 

268,811 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-31%

-10%

+1%

-54%

-31%

   2558                2559                  2560                 2561                  2562                2563 

 

 

 

ยอดขาย 

(ล้านบาท) 
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แผนภาพที ่2 – 3  : มูลค่าโครงการเปิดใหม่และมูลค่ายูนิตเหลือขาย ของตลาดทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพและ    

 ปริมณฑล ปี 2559– 2563 

 
ที่มา : สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ตลาดทาวนเ์ฮ้าสใ์นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตลาดทาวนเ์ฮา้สใ์นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปี 2563 มีมลูค่า 67,968 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 10 

(YoY) โดยตลาดลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวมในทุกประเภทท่ีอยู่อาศัย ซึ่งบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

(มหาชน) ยงัคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง ท่ีรอ้ยละ 14.3 มลูค่า 9,689 ลา้นบาท เป็นผูน้าํตลาดทาวนเ์ฮา้สร์ะดบั

ราคาตํ่ากว่า 3 ลา้นบาท  

ใน ตลาดทาวนเ์ฮา้สร์ะดับราคา 2-3 ลา้นบาท เป็นตลาดหลักคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของตลาดทาวนเ์ฮา้ส์

ทัง้หมด และเป็นกลุ่มท่ีตลาดทรงตวัมียอดขายต่อเน่ือง โดยมียอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 (YoY) สวนทางกับระดบัราคาอ่ืนๆ 

ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงเปิดโครงการใหม่เข้ามากระตุน้ตลาดในระดับราคานีค้่อนข้างเยอะ 

ส่วนตลาดในระดบัราคาอ่ืนส่วนใหญ่มียอดขายลดลงเฉล่ียรอ้ยละ 15-20  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่4 - 5 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) ทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2559-2563 

New 
Launch
(MB) 

UnSold
Suppy
(MB)

62,953 64,378 88,651 91,186 91,591 80,250 

109,544 101,160 88,924 
133,963 125,883 125,491 

230,815 
190,489 

247,484 

327,727 
237,834 

74,908 

412,007 
366,806 

430,547 

555,984 

460,757 

282,745 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

-39%

-12%

-0.3%

-69% CONDO

SDH

TH

132,849 137,592 164,752 171,686 191,697 211,864 

292,377 306,671 307,259 329,826 364,286 388,352 

230,488 254,392 294,009 
357,132 

361,105 337,786 672,342 720,322 
787,746 

878,073 
935,134 953,712 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

+2

+11%

+7%

-6% CONDO

SDH

TH

 

มลูค่า

โครงการ

เปิดใหม่ 

(ลา้นบาท) 

 

 

มลูค่ายนูิต

เหลือขาย 

(ลา้นบาท) 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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   มูลค่าตลาด                                                         ยอดขาย (จาํนวนหน่วย) 

หน่วย : ลา้นบาท    หน่วย : หน่วยขาย 

 
 

ที่มา : สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกจิใหม่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

 

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

ตลาดบา้นเดี่ยว (รวมบา้นแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปี 2563 ภาพรวมมียอดขายต่อเน่ือง จากยงัมี

ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มท่ีมีกาํลงัซือ้ และการผลกัดนัจากการเปิดโครงการใหมข่องผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ  โดย

มีมลูค่า 98,625 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 (YoY) เพ่ิมขึน้ทัง้มลูค่า และจาํนวนยนิูต  

ในตลาดบา้นระดบัราคา กลาง-บน ยงัมีโอกาสท่ีดีในการขยายตลาด เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีมลูค่าตลาดเพ่ิมขึน้

มากกว่าระดบัราคาอ่ืนๆ โดยบา้นระดบัราคา 5-7 ลา้นบาท มียอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 (YoY) ขายได ้23,591 ลา้นบาท 

และบา้นระดบัราคา 7-15 ลา้นบาท มียอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22 (YoY) ขายได ้26,824 ลา้นบาท ส่วนในตลาดบา้นระดบัอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ บา้นราคามากกว่า 15 ลา้นบาท มียอดขายลดลงรอ้ยละ 15 และตลาดบา้นท่ีราคาตํ่ากว่า 5 ลา้นบาท มียอดขาย

ลดลงรอ้ยละ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่6 - 7 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและ    

376 415 137 96 27 

12,434 14,028 11,687 9,196 7,345 

26,352 
31,729 34,182 

28,686 28,959 

19,876 

21,339 
28,723 

26,988 
23,054 

3,963 

4,057 
4,099 

4,119 
2,912 

3,177 
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8,119 

6,013 
5,672 

66,178 

77,588 

86,947 

75,098 
67,968 
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ตํ่ากว่า 1 ลา้นบาท 1-2 ลา้นบาท 2-3 ลา้นบาท

3-5 ลา้นบาท 5-7 ลา้นบาท สงูกว่า 7 ลา้นบาท
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11,736 

5,541 
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7,405 
6,334 
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30,659 
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ตํ่ากว่า 1 ลา้นบาท 1-2 ลา้นบาท 2-3 ลา้นบาท

3-5 ลา้นบาท 5-7 ลา้นบาท สงูกว่า 7 ลา้นบาท



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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  ปริมณฑล ปี 2559 – 2563 

 

มูลค่าตลาด                                                         ยอดขาย (จาํนวนหน่วย) 

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : หน่วยขาย 

 
 

ที่มา : สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในปี 2563 มลูค่าตลาดคอนโดมิเนียมปรบัตวัลดลงมากจากปี 2562 โดยลดลงรอ้ยละ 54 ทัง้นีเ้ป็นการปรบัลดลง

ต่อเน่ืองติดกันเป็นปีท่ี 2 โดยตลาดไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 และยงัคงไดร้บัผลจากมาตรการกาํหนดวงเงิน

การปล่อยสินเชื่อต่อสินทรพัย ์(LTV) ต่อเน่ืองมา ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตลาดคอนโดมิเนียม ท่ีพ่ึงพาลูกคา้กลุ่ม

นักลงทนุ และกลุ่มลกูคา้ต่างชาติ ทาํใหย้อดขายในทกุระดบัราคาปรบัลดลง (ยกเวน้ระดบัราคา 1-2 ลา้นบาท) ทัง้นี ้บรษิัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 5 ท่ีรอ้ยละ 5 โดยมีมลูค่ายอดขายรวม 4,704 ลา้นบาท  

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในระดบัราคา 1-3 ลา้นบาท ปรบัลดลงนอ้ยกว่าระดบัราคาอ่ืนๆ และมีมลูค่าตลาด

เป็นสัดส่วนมากท่ีสดุ คิดเป็นส่วนแบ่งรอ้ยละ 42 ของตลาดคอนโดมิเนียม โดยมีมูลค่ายอดขายลดลงรอ้ยละ 27 (YoY) 

ขณะท่ีทัง้ตลาดลดลงรอ้ยละ 54 ส่วนในระดบัราคาอ่ืนๆ ตลาดปรดัลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มระดบัราคาสงู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่8 – 9  : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

5,800 4,428 3,791 1,949 

33,941 31,306 32,498 
25,726 24,968 

24,034 24,266 28,061 

22,652 23,591 

15,783 
13,583 

17,804 

11,153 14,448 

21,507 26,636 

40,822 

35,842 33,588 

101,517 100,464 

123,191 

97,647 98,625 

0

50,000

100,000
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ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 2-3 ลา้นบาท 3-5 ลา้นบาท

5-7 ลา้นบาท 7-10 ลา้นบาท สงูกว่า 10 ลา้นบาท
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7,974 8,169 
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4,099 
4,182 4,879 

3,881 4,013 

1,890 
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2,149 
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1,781 1,785 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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                           ปี 2559-2563 

 

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : หน่วยขาย 

 
ที่มา : สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

 

สภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศัยในต่างจังหวัด (5 จังหวัดใหญ่) 

 

ภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศัยในจงัหวัดหลัก 5 จังหวัดในปี 2563 ส่วนใหญ่ปรบัตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 

โดยชลบุรีมีมูลค่ายอดขายปรับลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน รอ้ยละ 40 จากท่ีอยู่อาศัยทุกประเภทโดยเฉพาะ

คอนโดมิเนียมท่ีลดลงมากถึงรอ้ยละ 55 รองลงมาเป็นจงัหวดัภูเก็ต มีมลูค่ายอดขายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 28 จากตลาดท่ี

อยู่อาศยัทกุประเภทเช่นกนั ถดัมาเป็นจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีมลูค่ายอดขายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 20  ส่วนจงัหวดัระยองซึ่งอยู่

ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เช่นเดียวกับชลบุรี (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ตลาดปรบัตวัลดลงไม่มากเพียงรอ้ยละ 2 (YoY)  ส่วนจังหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัเดียวฝนกลุ่มนีท่ี้ตลาดไม่หดตวั โดยมี

ยอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 ส่วนหน่ึงมาจากการกระตุน้ผ่านการแข่งขนัเร่ืองราคาของผูป้ระกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่10 : แสดงมูลค่าตลาดทีอ่ยู่อาศัยใน 5 จังหวัดหลัก ปี 2559-2563 
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มากกว่า 10 ลา้นบาท



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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มูลค่าตลาด 

(ล้านบาท) 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

                  แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปี์ 2564 

ตารางต่อไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2560-2564 

ข้อมูลสาํคัญของเศรษฐกิจไทย 2560 2561 2562 2563F 2564F 

อตัราการขยายตวัของ GDP (YoY%) 4.10 4.20 2.40 -6.00 2.50-3.50 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (ลา้นลา้นบาท) 15.48 16.36 16.87 15.70 16.17 

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (รอ้ยละ) 0.70 1.10 0.70 -0.80 1.00-2.00 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (รอ้ยละ) 1.50 1.75 1.25 0.50 0.50 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี  

เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (รอ้ยละ) 
1.40 1.40 1.39 0.49 0.49 

อตัราดอกเบีย้กูย้ืมสาํหรบัลกูคา้ชัน้ด ี

เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (รอ้ยละ)  
6.32 6.28 6.15 5.36 5.36 

ค่าเงินบาทเฉล่ีย (บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 33.94 32.27 31.00 31.10 28.90-30.90 

เงินสาํรองระหว่างประเทศ (พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั) 202.60 205.60 224.30 258.10 255.70 

ที่มา : IMF, World Bank, Bloomberg, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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8,836 11,069 12,191 10,938 10,742

2,289 2,376 2,889 2,669 2,296 

281 441 
405 544 

491 
1,067 655 

696 879 
552 

2016 2017 2018 2019 2020

7,584 4,369 5,737 4,889 3,029 

2,448 
1,767 3,001 2,131 1,544 

9,915 
11,517 

23,140 
14,339 

10,859 

2016 2017 2018 2019 2020

20,436 17,978 32,358 21,664 15,516

สัญลักษณ�

จังหวัดที่มีมูลค�าตลาด> 5,000 MB (6 จังหวัด)

รถไฟทางคู�ขนาดทางมาตรฐาน ไทย-จีน

รถไฟทางคู�ขนาดทางมาตรฐาน ไทย-ญี่ปุ�น

รถไฟความเร็วสูง

มอเตอร�เวย�

โครงข�ายรถไฟระหว�างเมือง
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เศรษฐกิจไทยปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 6.0 เทียบกับการขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ในปี 2562 ดา้นการใชจ้่าย, มลูค่าการ

ส่งออกสินคา้, การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 6.6 รอ้ยละ 1.0 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั ส่วนการ

ใชจ้่ายของรฐับาล และการลงทนุภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 และรอ้ยละ 5.7 ตามลาํดบั 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2564 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดว่าจะสามารถ

กลบัมาขยายตวัไดใ้นช่วงรอ้ยละ 2.5 - 3.5  โดยไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการปรบัตวัดีขึน้ของอุปสงคภ์ายในประเทศ  และ

มูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีกลับมาขยายตัวไดท่ี้รอ้ยละ 5.8 ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก รวมถึง   

แรงขับเคล่ือนจากการเบิกจ่ายภาครฐัภายใตก้รอบงบประมาณและมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ ท่ีคาดว่าจะมีการ

เบิกจ่ายได้อย่างต่อเน่ือง  การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวรอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 5.7 ตามลาํดับ     

อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย อยู่ในช่วงรอ้ยละ 1.0 – 2.0 ปรบัตวัสงูขึน้ตามการฟ้ืนตวัของอปุสงคภ์ายในประเทศ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2564  

1. เศรษฐกจิโลกในปี 2564 แนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและกลบัมาขยายตวัไดภ้ายหลงัจากผ่านพน้จดุ

ตํ่าสดุจากการลดลงอย่างรุนแรง ในปี 2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นสาํคญั ซึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกบัผลจากการดาํเนินมาตรการเศรษฐกิจทัง้มาตรการทางการเงนิและ

การคลังเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี  ้การประมาณการอัตราการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลกในกรณีฐานตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก ่(1) การพฒันา

วคัซีนป้องกันและรกัษาโรค COVID-19 ไดใ้นช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2564 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิต

วคัซนีไดจ้าํนวนจาํกดัในช่วงไตรมาสท่ีสามและเพียงพอสาํหรบัใชใ้นบางประเทศเศรษฐกิจหลกั อาทิ สหรฐัฯ 

ยโูรโซน สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่ น และจีน แต่คาดว่าขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนจะเพิ่มขึน้และ

มีราคาจาํหน่ายท่ีตํ่าลง จนสามารถใชไ้ดอ้ย่างแพรห่ลายในหลายประเทศมากขึน้ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2564 

เป็นตน้ไป ซึ่งจะทาํใหร้ฐับาลประเทศต่าง ๆ จะเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคมุและจาํกัดการเดินทาง

ระหว่างประเทศไดม้ากขึน้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 (2) ไม่มีการแพร่ระบาดระลอกท่ีสองและระลอก

ท่ีสามอย่างรุนแรงเป็นวงกวา้งและยืดเยือ้มากขึน้ จนทาํใหป้ระเทศ ต่าง ๆ ตอ้งดาํเนินมาตรการควบคุมการ

ระบาดอย่างเขม้งวดอีกครัง้ (3) ไม่มีการลกุลามของวิกฤตการณจ์ากภาคการผลิตสู่วิกฤตการณ ์ทางการเงิน

และการคลงัในประเทศสาํคญั ๆ (4) ไม่มีมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีนรวมถึงประเทศ

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในปี 2564 จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อการคา้โลก ภายใตเ้งื่อนไขดงักล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลก

และปริมาณการคา้โลกในช่วงปี 2564 จะสามารถ ฟ้ืนตัวไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในกรณีท่ีคาดว่าเศรษฐกิจ

และปริมาณการคา้โลกในปี 2564 จะขยายตัวรอ้ยละ 4.9 และรอ้ยละ 5.0 ตามลาํดับ ฟ้ืนตัวขึน้จากการ

ลดลงรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 11.0 ในปี 2563 ตามลาํดบั 

2. การขยายตวัของอุปสงคภ์าคเอกชนในประเทศ โดยการใชจ้่ายเพ่ือการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะ

ขยายตัว รอ้ยละ 2.0 ปรบัตัวดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 1.0 ในปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ท่ีเริ่มตัง้แต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคและทาํให้

ตอ้งมีการดาํเนินมาตรการควบคุมในบางพืน้ท่ี อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่าจะสามารถควบคุมการ
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ระบาดใหอ้ยู่ในวงจาํกัดไดภ้ายในไตรมาสแรก ภาคเอกชนจะไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากแนวโนม้การฟ้ืนตัว

ของฐานรายไดจ้ากภาคการส่งออก รายไดเ้กษตรกร และมาตรการเยียวยาผลกระทบและกระตุน้อุปสงค์

ภายในประเทศของภาครฐั ในขณะเดียวกัน ยังมีแรงสนับสนุนจากการดาํเนินมาตรการทางเศรษฐกิจทั้ง

การเงินและการคลังของภาครัฐท่ีคาดว่าจะช่วยให้การใช้จ่ายภายในประเทศ ฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับแนวโนม้การเริ่มผ่อนปรนการเดินทางเขา้ประเทศสาํหรบันักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กอง

ถ่ายภาพยนตร ์ผูม้าเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ กลุ่มผูม้ีกาํลงัซือ้สงู และกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติแบบพิเศษ 

(Special Tourist Visa (STV)) ทาํให้ ชาวต่างชาติบางส่วนสามารถเดินเข้ามาในประเทศได้ตั้งแต่ช่วง

ปลายปี 2563 ภายใตม้าตรการควบคุมและกักตวัอย่างรดักุม และคาดว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะ

เริ่มเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 หากมีการเริ่มเปิดใหม้ีการเดินทางระหว่างประเทศอย่าง 

เป็นวงกวา้งมากขึน้ภายใตเ้งื่อนไขของความสาํเรจ็ในการคน้พบวคัซีนและนาํมาใชไ้ดอ้ย่างแพรห่ลาย ซึ่งจะ

เป็นแรงสนบัสนนุต่อเน่ืองไปยงั การใชจ้่ายภายในประเทศ 

3. การปรบัตวัในทิศทางท่ีดีขึน้ของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลกในปี 2564 สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจโลก

ในครึ่งหลงัของปี 2563 ท่ีฟ้ืนตวัไดเ้ร็วมากกว่าท่ีคาดการณ ์เน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาด ควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายประเทศสําคัญ 

โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลกั อาทิ สหรฐัฯ ยโูรโซน และจีน สะทอ้นจากดชันี PMI ภาคอตุสาหกรรมและ

ภาคบริการในประเทศเศรษฐกิจหลกัท่ีปรบัขึน้มาสู่ระดบัใกลเ้คียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับ

ดัชนีการค้าปลีกท่ีเริ่มกลับมาขยายตัวในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 ทั้งนี ้ ในกรณีฐานคาดว่า

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดในหลาย ประเทศผ่านพน้จดุสงูสดุไปแลว้ในปี 2563 และจะสามารถควบคมุการ

แพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณสุขของ ประเทศและสามารถควบคุมการ

แพร่ระบาดไดม้ากขึน้ ผ่านการรกัษาสขุอนามยัและการรกัษาระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งจะส่งผลให้

มาตรการการควบคุมการระบาดของภาครฐัจะไม่เขม้งวดเท่าเดิม ประกอบกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ

และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีปรบัตัวไดม้ากขึน้ ทาํใหค้าดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าการระบาด

ระลอกแรกในปี 2563 

4. แรงขบัเคล่ือนจากภาครฐัจากการเบิกจ่ายภายใตก้รอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ท่ีคาดว่าจะ

มีอัตราการเบิกจ่ายสะสมทั้งปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิน้รอ้ยละ 94.4 ของ งบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็น 

อตัราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาํและรายจ่ายลงทุนรอ้ยละ 98.0 และรอ้ยละ 80.0 ตามลาํดับ ส่งผลให้

ทัง้ปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 3,103,374 ลา้นบาท เทียบกบั 2,943,853 

ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2563 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.4 เมื่อรวมวงเงินงบประมาณจากรายจ่าย

งบประมาณประจาํปี งบรายจ่ายเหล่ือมปี และงบประมาณภายใตพ้ระราชกาํหนดเงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท 

คิดเป็นเงินงบประมาณทัง้สิน้ 3,757,017 ลา้นบาท เทียบกับ 3,467,967 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 2563 

หรือคิดเป็นการขยายตวัรอ้ยละ 8.3  รวมถึงการเบิกจ่ายภายใตง้บลงทุนรฐัวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2564 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในโครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสาํคญั และการดาํเนินการตามมาตรการ

ดา้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ีสาํคัญ อาทิ สินเชื่อดอกเบีย้ตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการภายใตพ้ระราชกาํหนด 

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสั COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการคํา้ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
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ระยะพิเศษ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) รวมทัง้มาตรการกระตุน้การบริโภค

ภายในประเทศและลดค่าครองชีพของประชาชน 

 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2564 

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนผูต้ิดเชือ้ใหม่รายวนัในปัจจบุนั ท่ียงัคงมี

แนวโนม้ปรบัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ อาทิ สหรฐัฯ อินเดีย และบราซิล ในขณะเดียวกันหลาย

ประเทศเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ อาทิ ญ่ีปุ่ น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เช่นเดียวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ เมียนมาร ์มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซีย ท่ียังไม่

สามารถควบคมุการแพรร่ะบาดได ้ขณะเดียวกนัยงัมีความไม่แน่นอนของการคน้พบวคัซีนและยารกัษาทัง้ความ

ไม่แน่นอนทางดา้นประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการคน้พบ จนอาจทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ตอ้งกลับมา

ดาํเนินมาตรการควบคุม การระบาดในบางพืน้ท่ีอีกครัง้และยงัคงตอ้งจาํกัดการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป 

ซึ่งจะทาํใหก้ารฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลกในปี 2564 ไม่เป็นไปตามคาดการณ ์ส่งผลกระทบ

ต่อเน่ืองถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียวของไทย 

2. เงื่อนไขดา้นการจา้งงานและฐานะการเงินของภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแรงกดดนัต่อการฟ้ืนตวัของ

การใชจ้่ายภาค ครวัเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยสถานการณก์ารว่างงานในไตรมาสท่ีสามมีจาํนวน

คนว่างงานทัง้สิน้ 7.37 แสนคน เทียบกับ 3.94 แสนคนในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอตัราการว่างงาน

อยู่ที่รอ้ยละ 1.9 ใกลเ้คียงกับไตรมาสก่อนหนา้ท่ีรอ้ยละ 1.95 และสงูกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี

รอ้ยละ 1.04 โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของการว่างงานในสาขาท่ีไดร้บัผลกระทบรุนแรง ไดแ้ก่ ภาคการผลิต

อตุสาหกรรม และภาคโรงแรมและภตัตาคาร สอดคลอ้งกับจาํนวนผูป้ระกันตนท่ีใชสิ้ทธิขอรบัเงินชดเชยกรณีถูก

เลิกจา้ง ณ สิน้สุดไตรมาสท่ีสามอยู่ท่ี 242,114 คน เพ่ิมขึน้จาก 32,789 คน และ 145,747 คน ในไตรมาสแรก

และไตรมาสท่ีสอง ตามลาํดับ ในขณะเดียวกัน แมว้่าการดาํเนินมาตรการของภาครฐัเพ่ือช่วยเหลือและแกไ้ข

ปัญหาสภาพคล่องผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ผ่อนปรนพิเศษ ควบคู่ไปกบัมาตรการปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้ดาํเนิน

ในช่วงปี 2563 แต่สัดส่วนสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loan) ต่อสินเชื่อรวมทั้งหมดใน

ไตรมาสท่ีสามอยู่ท่ีรอ้ยละ 7.1 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 2.7 ในไตรมาสท่ีสามของปีก่อน ในขณะท่ีสดัส่วนหนีค้รวัเรือน 

ณ สิน้ไตรมาสท่ีสองอยู่ท่ีรอ้ยละ 83.8 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 80.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเป็น

ขอ้จาํกดัต่อการฟ้ืนตวัของการใชจ้่ายภาคครวัเรือนและการลงทนุของภาคธุรกิจ 

3. ความเส่ียงจากสถานการณภ์ยัแลง้ ขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 ปรมิาณนํา้ใชไ้ดจ้ริงในเขื่อนและอ่าง

เก็บนํา้ ทั่วประเทศอยู่ท่ี 13,888 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.2 ของความจรุวมในเขื่อนและ

อ่างเก็บนํา้ทั่วประเทศ หรืออยู่ท่ีเพียงรอ้ยละ 48.3 ของค่าเฉล่ียของช่วงเวลาเดียวกันยอ้นหลงั 10 ปี โดยเขื่อน

สาํคญัท่ีมีปรมิาณนํา้นอ้ยเป็นประวตักิารณ ์ไดแ้ก ่เขื่อนอบุลรตัน ์เขื่อนภมูิพล และเขื่อนวชิราลงกรณ ์ท่ีมีปรมิาณ

นํา้ใชไ้ดจ้รงิ อยู่ท่ีรอ้ยละ 7.6 รอ้ยละ 28.1 และรอ้ยละ 32.1  ของค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี ทัง้นี ้หากในช่วงท่ีเหลือ

ของปี 2563 ยังไม่มีปริมาณฝนเพ่ิมขึน้จะส่งผลใหป้ริมาณนํา้ไม่เพียงพอกับการทาํการเกษตรในปีเพาะปลูก 

2563 – 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตขา้วนาปรงัท่ีอาจจะไม่สามารถเพาะปลกูไดใ้นบางพืน้ท่ี 
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4. ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเงื่อนไขในเศรษฐกิจโลกท่ีจะต้องติดตามและประเมิน

สถานการณอ์ย่างใกลช้ิด ประกอบดว้ย (1) ทิศทางและแนวนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรฐัฯ 

ทั้งนโยบายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายดา้นความมั่นคงท่ี

จะส่งผลในหลายมิติ อาทิ การฟ้ืนตัวของการคา้ของโลก ภูมิศาสตรใ์นการตัง้ฐานการผลิตของผูป้ระกอบการ 

ปัญหาความขดัแยง้ทางภมูิรฐัศาสตรโ์ดยเฉพาะในภมูิภาคตะวนัออกกลาง และความสมัพนัธก์บัประเทศจีนและ

ประเทศสาํคัญอ่ืน ๆ (2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรท่ีมีแนวโนม้จะเป็นการออกแบบไม่มี

ขอ้ตกลง (No Deal Brexit) ซึ่งจะส่งผลต่อการคา้ระหว่างประเทศและการลงทุนของสหภาพยุโรปและสหราช

อาณาจกัร และประเทศคู่คา้สาํคญั ๆ (3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปราะบางโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพืน้ฐาน

ทางเศรษฐกิจอ่อนแอจากปัญหาหนีภ้าครฐับาลและครวัเรือนท่ี เพ่ิมสงูขึน้มากจนส่งผลต่อขีดความสามารถใน

การใชจ้่ายในช่วงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และ (4) ความผนัผวนของเงินลงทุนระหว่าง ประเทศภายใตค้วาม

ไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและแนวโนม้การ

ฟ้ืนตวั ของเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ภายใตก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกคาดว่าเงินลงทุนจะยา้ยออกจากสินทรพัยค์วาม

เสี่ยงตํ่า อาทิ พนัธบตัรรฐับาล ระยะยาว และทองคาํ ไปยงัสินทรพัยที์่ใหผ้ลตอบแทนที่สงูขึน้และจะทาํให้

เงินทุนไหลเขา้กลุ่มประเทศกาํลงัพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ มากขึน้จนสรา้งแรงกดดนัต่ออัตราแลกเปล่ียน 

อย่างไรก็ตาม ภายใตค้วามเปราะบางของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจท่ีอาจจะไดร้บั

ผลกระทบหากการแพร่ระบาดมีความรุนแรงและยืดเยือ้มากขึน้ จนส่งผลใหเ้งินลงทุนไหลออกจากประเทศกาํลงั

พฒันาอย่างรวดเรว็ได ้

 

แนวโน้มตลาดทีอ่ยู่อาศัยปี 2564 

ต่อเน่ืองจากในปี 2562 ท่ีมีปัจจยัลบท่ีกระทบตลาดท่ีอยู่อาศยัไดแ้ก่ มาตรการกาํหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อ

ต่อสินทรพัย ์(LTV) ปัญหาหนีค้รวัเรือน รายไดค้รวัเรือนลดลง และหนีส้าธารณะ (NPL) ของสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ซึ่งกระทบ

โดยตรงต่อกาํลงัซือ้และการขอสินเชื่อในการซือ้ท่ีอยู่อาศยัของระดบักลาง-ล่าง จนมาในปี 2563 ท่ีมีปัจจยัลบเพ่ิมเขา้มา

อย่างวิกฤติ COVID-19 ซึ่งส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัจากการส่งออกและการท่องเท่ียวลดลง และส่งผลโดยตรงกับความ

ตอ้งการซือ้ท่ีอยู่อาศัยมากขึน้ โดยเฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียม และทาํใหภ้าพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล ปรบัลดลงมากถึงรอ้ยละ 31 

แนวโนม้ตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2564 ยงัคงไดร้บัผลกระทบ และเกิดการแพรเ่ชือ้ COVID-19 ระลอกใหม่ขึน้ ส่งผล

กระทบการการฟ้ืนตวัของภาพรวมเศรษฐกิจ โดยคาดการณแ์นวโนม้ทิศทางตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ว่ามีโอกาสฟ้ืนตวักลบัมาไดใ้นกรอบรอ้ยละ 9-10 โดยมองทิศทางตลาดแนวราบขยายตวัได ้โดยคาดว่าตลาดบา้นเดี่ยวจะ

ทรงตวัจากปี 2563 ไดจ้ากความตอ้งการและกาํลงัซือ้ของกลุ่มลกูคา้บา้นระดบัราคากลางถึงบน ส่วนตลาดทาวนเ์ฮา้ส์

คาดว่ามีโอกาสขยายตวัเพ่ิมขึน้ไดร้อ้ยละ 5 โดยขยายตวัในกลุ่มระดบัราคาท่ีตอบโจทยก์าํลงัซือ้กลุ่มลกูคา้กลางถึงล่าง

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ซึ่งมีแนวโนม้ตดัสินใจซือ้บา้นในราคาท่ีตํ่าลง ส่วนในตลาดคอนโดมิเนียม

คาดการณว์่ามีโอกาสฟ้ืนตัวไดใ้นกรอบรอ้ยละ 20 จากฐานเดิมท่ีตํ่ามาก และมีแรงกระตุน้จากแนวโนม้การแข่งขันเร่ือง

ราคาเพ่ือเร่งยอดขายยงัคงน่าจะมีต่อเน่ือง รวมถึงแนวโนม้ท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีการชะลอการเปิดโครงการมา

จากปีก่อน จะเริ่มทยอยเปิดโครงการใหม่ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ถา้สถานการณต์่างมทิีศทางท่ีดีขึน้ 
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2.3.2 ธุรกิจโรงพยาบาล 

แม้การระบาดรุนแรงของ COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปีนี  ้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในหลายประเทศ แต่สถานการณ์ปัจจุบันของไทยนับว่าค่อยๆ ดีขึน้ 

เน่ืองมาจากการควบคมุโรคไดด้ี ไดร้บัความรว่มมือทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ส่งผลใหธุ้รกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยยงั

มีโอกาสขยายตวัอย่างต่อเน่ือง มีโรงพยาบาลเอกชนทยอยเปิดเพ่ิมหลายแห่ง 
 

โดยประเทศไทยมีปัจจัยท่ีส่งเสริมระบบสขุภาพ เช่น บุคลากร เคร่ืองมือแพทย ์และโรงเรียนแพทยท่ี์มีคุณภาพ

และศกัยภาพ เป็นท่ียอมรบัในระดับนานาชาติ รวมถึง ค่าบริการรกัษาพยาบาลท่ีไม่สูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทาํให้

ชาวต่างชาติสนใจ และรอท่ีจะกลับมาใชบ้ริการสุขภาพในไทยเป็นจาํนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลวิมุตท่ีเตรียมตัวจะเปิด

ใหบ้รกิารในปี 2564 ก็ไดร้บัแรงหนนุจากปัจจยัเหล่านีเ้ช่นกนั 
 

นอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าว โรงพยาบาลวิมตุยงัมีการนาํเทคโนโลยี (Health-Technology) มาใชใ้หเ้กิดความ

สะดวกสบายต่อผูร้บับริการ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั อาทิ เช่น Tele-Medicine & Tele-Pharmacy ซึ่งจะ

ช่วยใหผู้ร้บับริการสามารถปรกึษากบัแพทย ์หรือเภสชักร ไดจ้ากท่ีพกัอาศยั รบัยาถึงบา้น ไม่จาํเป็นตอ้งมาท่ีโรงพยาบาล 

ระบบ Pre-Register Application จะช่วยใหผู้ร้บับรกิารสามารถนดัหมายกบัแพทยไ์ดง้่าย ผ่านโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 
 

 อีกปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจโรงพยาบาล คือ สงัคมผูส้งูอายุ  (Aging Society) กล่าวคือ ประเทศไทยจะมีประชากร

ผูส้งูอายเุกินกว่า 60 ปี มากกว่า 20% ของประชากรรวมภายในปี 2564 ซึ่งผูส้งูอายดุงักล่าวจะมีความตอ้งการบรกิารดา้น

การแพทยม์ากกว่าประชากรในวยักลางคน มีภาวะพ่ึงพิง และมีความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลและป้องกันโรคตามวัย 

ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลวิมตุท่ีจะนาํเสนอบรกิารในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือดแูลผูส้งูอายเุหล่านี ้
  

 สาํหรบักลุ่มเป้าหมายหลกัในการสรา้งโรงพยาบาลแห่งแรกของกลุ่มบรษิัทฯ โรงพยาบาลวิมตุ เลือกเนน้กลุ่มท่ีมี

ขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ท่ีมีความชํานาญจากประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ลูกค้า

ระดับกลาง (Middle Income) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของภาครฐั 

ท่ีมีปัญหา ระยะเวลารอคอยรกัษายาวนาน ทัง้นีก้ลุ่มลูกคา้ระดับกลางมีกาํลังซือ้พอประมาณ ใหค้วามสาํคญักับความ

สะดวกสบาย การบรกิารท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่จาํเป็นตอ้งหรูหราจนเกินไป 
 

 พืน้ท่ีโดยรอบโรงพยาบาลวิมุต มีโรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง บุคลากรทาง

การแพทย ์ซึ่งเป็นปัจจยัหลักของความสาํเร็จ จากโรงพยาบาลต่างๆ สามารถมาออกตรวจไดง้่าย โดยโรงพยาบาลช่วย

เสรมิประสิทธิภาพในการรกัษา ใหแ้ตกต่างจากโรงพยาบาลอ่ืน ดว้ยการลงทนุในเคร่ืองมือแพทยท่ี์ใหม่และทนัสมยั ระบบ

สารสนเทศท่ีดี เชื่อมต่อขอ้มลูระหว่างกนัและต่อเน่ืองไปถงึผูร้บับรกิาร เป็นตน้ 

 
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ (ทุกผลิตภัณฑ)์ 

 

2.4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การจัดซือ้ทีด่ิน  
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 บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีความสนใจท่ีจะดาํเนินการก่อสรา้งและพฒันาท่ีดิน

บริเวณใดบริเวณหน่ึง พฤกษาฯ จะดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยสาํรวจสภาวการณ์ของตลาดและ

สภาวะการแข่งขนัตลอดจนความตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการพฒันาโครงการ หลงัจากนัน้พฤกษาฯ 

จึงจะดาํเนินการเจรจาซือ้ท่ีดินโดยดาํเนินการซือ้ท่ีดินจากเจา้ของท่ีดินหรือนายหนา้ขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดาํเนินการพฒันา

ต่อไป ซึ่งพฤกษาฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาดเพ่ือใหแ้น่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ีไม่แพง

เกินไป 

 

วัสดุก่อสร้าง 

 เน่ืองจากพฤกษาฯ เป็นผูบ้ริหารจัดการงานก่อสรา้งโครงการต่างๆ ดว้ยตัวเอง พฤกษาฯ จึงเป็นผูด้าํเนินการ

จดัซือ้วสัดุก่อสรา้งเอง โดยหลงัจากท่ีฝ่ายจดัซือ้ไดร้บัรายละเอียดของวสัดุก่อสรา้งท่ีตอ้งการใชใ้นโครงการต่างๆ แลว้ 

ส่วนใหญ่ฝ่ายจดัซือ้จะดาํเนินการติดต่อกับผูผ้ลิตวสัดุก่อสรา้งแต่ละแห่งโดยตรง เพ่ือตรวจสอบราคาของวสัดกุ่อสรา้งท่ีจะซือ้ 

ซึ่งปกติพฤกษาฯ จะไดส่้วนลดค่อนขา้งสงูเน่ืองจากซือ้วสัดุก่อสรา้งในปริมาณท่ีมาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของวสัดุ

ก่อสรา้งและราคากบัผูผ้ลิตไดแ้ลว้ พฤกษาฯ จะสั่งซือ้วสัดุก่อสรา้งผ่านตวัแทนของผูผ้ลิตเพ่ือใหด้าํเนินการส่งวสัดกุ่อสรา้ง

ไปยงัโครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งพฤกษาฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสรา้ง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 

30-60 วัน นับตัง้แต่ปี 2549 พฤกษาฯ ไดล้ดความเส่ียงดา้นวสัดุก่อสรา้งโดยเริ่มดาํเนินการเปล่ียนแปลงการจดัซือ้วัสดุ

หลกัในการก่อสรา้งเช่น ปนูซีเมนต ์เหล็ก กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี 

หรือ 3-6 เดือน จึงทาํใหพ้ฤกษาฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผนัผวนของราคาและการท่ีพฤกษาฯ มีความสมัพนัธอ์นัดี

กับผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสรา้งจึงสามารถสั่งซือ้วสัดุก่อสรา้งไดต้ามปรมิาณท่ีตอ้งการและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวสัดุ

ก่อสรา้งแต่อย่างใด ทัง้นี ้พฤกษาฯ มิไดพ่ึ้งพาผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสรา้งรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ รวมทั้งพฤกษาฯ ไดส้รา้ง

ระบบการวางแผนความตอ้งการในการใชง้านของวสัดุหลกัท่ีสาํคญัทุกประเภทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกิจเพ่ือให้

มั่นใจไดว้่าพฤกษาฯ จะมีวสัดุเพียงพอต่อการใชง้านอย่างต่อเน่ืองและมีการวางแผนการสรรหาคู่คา้วสัดุทัง้รายหลกัและ

รายรองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 นอกจากนี้ พฤกษาฯ ไดพ้ัฒนากระบวนการสรรหาและประเมินคู่คา้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไดคู้่คา้ท่ีมี

ศักยภาพรองรบังาน โดยไดน้าํระบบ e-Auction เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเสนอราคาท่ียุติธรรมต่อคู่คา้และให้ไดร้าคาท่ี

เหมาะสมอีกดว้ย 

 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

พฤกษาฯ เป็นหน่ึงในผูด้าํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหารจดัการงานก่อสรา้งได้

ดว้ยตัวเอง โดยการดาํเนินโครงการพฤกษาฯ จะเป็นผูก้าํหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการ พฤกษาฯ จะบริหารจดัการงานก่อสรา้งเองซึ่งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปนู 

งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพืน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นตน้ โดยพฤกษาฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญ

เฉพาะดา้นเพ่ือรบัผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสรา้งเองโดยการจัดส่งเจ้าหนา้ท่ีของพฤกษาฯ อันไดแ้ก่ 

วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งนี ้   

พฤกษาฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดกุ่อสรา้งเอง ทาํใหพ้ฤกษาฯ สามารถบรหิารตน้ทนุการกอ่สรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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เทคโนโลยีการผลิต 

พฤกษาฯ ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการก่อสรา้งบา้น ซึ่งในส่วนของทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยวจะใชร้ะบบผนัง

สาํเร็จรูปรับนํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การนําวิธีการก่อสรา้ง

ระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูปมาใช ้ซึ่งนอกจากชิน้งานท่ีผลิตจากโรงงานท่ีทนัสมยัและ

ไดคุ้ณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแลว้นั้น ยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสรา้งเป็นไปไดอ้ย่างแม่นยาํ 

รวดเรว็ และลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานในชว่งของการก่อสรา้งอนัเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

 

พฤกษาฯ ไดม้ีการขยายการนาํระบบ Fully Precast มาใชใ้นการก่อสรา้งบา้นแนวราบ ในกลุ่มธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์

และกลุ่มธุรกิจบา้นเดี่ยว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสรา้งไดเ้ป็นอย่างมาก รวมถึงจะไดสิ้นคา้ท่ีมีความแข็งแรง รูปแบบ

ท่ีสวยงามและคณุภาพดีมีคณุค่า สรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้สงูสดุ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัและการก่อสรา้งสาธารณปูโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใตก้ารควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใตป้ระกาศดังกล่าวไดก้าํหนดใหบ้ริษัทท่ีมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศัยหรือเพ่ือ

ประกอบการพาณิชยใ์นขนาดท่ีดินแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกว่า 100 ไร ่จะตอ้งมีการจดัทาํรายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดสรร

ท่ีดิน และก่อนเริ่มการก่อสรา้งจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งในส่วนนีพ้ฤกษาฯ ไดจ้ดัเตรียมรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA Report) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแลว้ 

โดยรายงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยบคุคลผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

 

โครงการคอนโดมิเนียมของพฤกษาฯ ทุกโครงการ มีการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

(EIA Report) โดยบคุคลผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก และยื่นรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มก่อนเริ่มการก่อสรา้ง ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มจะทาํการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทาํประชาพิจารณเ์พื่อ

วิเคราะหผ์ลกระทบอนัเน่ืองมาจากโครงการตัง้แต่ช่วงก่อสรา้งและเปิดใชอ้าคาร กาํหนดมาตรการควบคมุส่ิงแวดลอ้มและ

ควบคมุการปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม และผูช้าํนาญการ

พิเศษจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยพฤกษาฯ ไดม้ีการกาํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซึ่งเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดงักล่าว โดยพฤกษาฯ 
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ไดม้ีการกาํหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นการสรา้งความมั่นใจว่าพฤกษาฯ 

ดาํเนินการดว้ยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

พฤกษาฯ มีมาตรการควบคมุมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถกูควบคมุใหไ้หล

ไปท่ีบ่อตกตะกอนจากนัน้จะคัดแยกหินและทรายนาํกลบัไปใช ้ส่วนนํา้ก็นาํกลบัไปใชผ้ลิต ไม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่ชุมชน

หรือท่ีสาธารณะ (ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศไดม้ีการพ่นสเปรย ์พ่นนํา้ท่ีบรเิวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหิน ทราย

เขา้กองสต็อกตลอดจนสเปรยน์ํา้ ขณะซกัลา้งหิน ทราย เพ่ือเขา้สู่กระบวนการผสมคอนกรีต ป้องกันมิใหเ้กิดฝุ่ นรบกวน

ชุมชนขา้งเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลิตยังไดต้ิดตัง้เคร่ืองดูดฝุ่ น ตลอดจนมีเคร่ืองขดัทาํความ

สะอาดพืน้เพ่ือลดฝุ่ นตกคา้งในอาคารสาํหรบัพืน้ท่ีถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดไดม้ีการฉีดพรมนํา้ก่อนทาํการกวาด

ถนนเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการผลิต ส่วนใหญ่เกิดจากการใชเ้คร่ือง

ทาํคอนกรีตใหแ้น่น โดยในปี 2551 พฤกษาฯ ไดต้ิดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ีเกิดขึน้จากการผลิต

และต่อมาไดม้ีการสั่งซือ้เคร่ืองทาํคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใชร้ะบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิมท่ีเป็น

ระบบสั่น (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงไดอ้ย่างมาก นอกจากนี  ้พฤกษาฯ ยังไดม้ีการ

ตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงทัง้ภายในบรเิวณโรงงานและชมุชนขา้งเคียงทกุปี 

 

ในปี 2557 ไดก้่อสรา้งโรงงานพฤกษาพรีคาสท ์นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast Concrete Factory) 

แห่งแรกของไทยโดยนาํระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาดาํเนินงานประกอบไปดว้ย (ก) ระบบการบรหิารจดัการ

นํา้ทิง้ของ Batching Plant และนํา้ท่ีใชล้า้งในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะ   

มีค่าความเป็นดา่งสงูทาํใหเ้ป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พฤกษาฯ จึงทาํบ่อตกตะกอนและนาํเคร่ือง Recycling Concrete มาใช้

เพ่ือนาํนํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้กลบัไปใชห้มนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครัง้ ในส่วนของหินและ

ทรายท่ีถกูแยกออกมาก็สามารถนาํกลบัไปใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทาํใหไ้ม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิต (ข) 

ระบบป้องกันและกาํจัดฝุ่ นมีการติดตัง้เคร่ืองดักฝุ่ น (Dust Collector) เคร่ืองทาํความสะอาดแบบขา้งพรอ้มระบบดูดฝุ่ น 

(Shuttering cleaner with dust collector) เคร่ืองทาํความสะอาด pallet พรอ้มระบบดูดฝุ่ น (Cleaning pallet with dust 

collector) และเลือกใช ้Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ลาํเลียงหินทรายซีเมนตใ์นระบบปิด

เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทราย และฝุ่ นผงคอนกรีตท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกัน

และลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้ระบบ  Shaking System แทนระบบ Compacting System (เคร่ืองทํา

คอนกรีตใหแ้น่น) ทาํใหไ้ม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชมุชนขา้งเคียง 

 

ในปี 2558 โรงงาน พฤกษาพรีคาสทไ์ดร้บัการรบัรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จาก

กระทรวงอตุสาหกรรมทัง้โรงงานท่ีลาํลกูกาและนวนคร พรอ้มทัง้ไดเ้ริ่มมีการนาํระบบ Solar Cell มาใชก้บัระบบแสงสว่าง

และระบบสบูนํา้เพ่ือทาํการ Reused นํา้สาํหรบัรดนํา้ตน้ไมด้แูลสวนในพืน้ท่ีโรงงาน เพ่ือลดการใชท้รพัยากรไฟฟ้าและใช้

ทรพัยากรนํา้อย่างคุม้ค่า 

 

ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท ์ลาํลกูกา ไดน้าํระบบการบริหารจดัการนํา้ทิง้ของ Batching Plant และนํา้ท่ี

ใชล้า้งในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด พฤกษาฯ จึงทาํบ่อตกตะกอนและนาํเคร่ือง 
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Recycling concrete มาใชเ้พ่ือนาํนํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้กลบัไปใชห้มนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีต

อีกครัง้ในส่วนของหินและทรายท่ีถูกแยกออกมาก็สามารถนาํกลับไปใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทาํใหไ้ม่มีเศษ

วสัดเุหลือทิง้จากการผลิตโดยลงทนุก่อสรา้งทัง้หมดประมาณ 20 ลา้นบาทซึ่งก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2559 

 

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

กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานท่ีลาํลูกกาและนวนคร ซึ่งทั้ง 2 โรงงานไดด้าํเนินการผลิตภายใต้การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกันนี ้ทางพฤกษาฯ 

ยงัไดจ้ดัทาํระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) สาํหรบัระบบบาํบดันํา้เสียของโครงการและสาํนกังานนิติบุคคล 

ซึ่งเป็นการใชพ้ลงังานสะอาดจากธรรมชาติโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยม์าทดแทนพลงังานไฟฟ้ารูปแบบเดิม เพ่ือสามารถ

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้พฤกษาฯ ไดม้ีนโยบายท่ีจะนาํโครงการ

ดงักล่าวมาใชใ้นโครงการใหม่ทกุโครงการ  

 

ในปี 2561 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร ไดร้บัการรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก

สถาบนันํา้และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานท่ีมีระบบบริหารจดัการท่ีดี 

มีความปลอดภยั การใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า ก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสดุ รวมทัง้มีความเกือ้กลูกบัสงัคมและ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรอบ  

 

ในปี 2562 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร ไดร้บัการรบัรอง Green Industrial (GI) ระดบั 4 (วฒันธรรมสีเขียว) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเป็นองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือร่วมใจดาํเนินงานอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น

ของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

 

2.4.2  ธุรกิจโรงพยาบาล 

 

 1. ธุรกิจโรงพยาบาล 

 รูปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพักคา้งคืน General Hospital ขั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 

236 เตียง บริการรกัษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคท่ีมีความซบัซอ้น โดยออกแบบสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล JCI 

ตัง้แต่เริ่มตน้ โดยมีสถานท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพืน้ท่ีขนาดประมาณ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา  รมิถนน

พหลโยธิน ใกลส่ี้แยกสะพานควาย  

 

 ทั้งนี ้โรงพยาบาลวิมุต ซือ้ท่ีดินดังกล่าวเสร็จสิน้ และไดร้ับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และ

ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) รวมถึง ใบอนญุาต อ.6 (ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือ

เคล่ือนยา้ยอาคาร) จากทางราชการเรียบรอ้ย  

 

โรงพยาบาลมีแผนเขา้รบัการตรวจเปิดสถานพยาบาลช่วงตน้ปี 2564 และเปิดดาํเนินการเต็มรูปแบบภายใน   

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 
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2. บริการของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลวิมตุ ใหค้วามสาํคญัทัง้ การรกัษา การป้องกัน และฟ้ืนฟูสขุภาพในทุกกลุ่มโรค ในช่วงแรกของการ

เปิดโรงพยาบาลจะมุ่งเนน้การรกัษาดา้น ศลัยกรรมกระดกูและขอ้ (Orthopedic center) โรคหวัใจ (Cardiac center) และ

โรคเบาหวาน (Diabetic center) เป็นพิเศษ 

 

 นอกจากนี ้ดว้ยความมุ่งมั่นในการขยายบริการทางแพทย ์วิมตุไดจ้ดัเตรียมทรพัยากรต่างๆ เพ่ือใหบ้รกิารเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล อาทิ เช่น 

- บุคลากร : โรงพยาบาลวิมตุส่งเสริมการคน้หาและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบั คดัเลือกบุคลากรท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมในการใหบ้ริการ ทัง้ความรูแ้ละประสบการณ ์เพ่ือใหค้นไขไ้ดร้บัประสบการณก์ารดแูลอย่าง

ดีท่ีสดุ “โรงพยาบาลวิมตุ ไวใ้จได ้ใส่ใจคณุ” 

- เคร่ืองมือแพทย ์: การคัดเลือกเคร่ืองมือแพทยจ์ะถูกพิจารณาในหลายๆ มิติ อาทิ เช่น คุณสมบัติในการรกัษา 

ความปลอดภัย ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และความทันสมัย เพ่ือยกระดับการรกัษาของโรงพยาบาลใหม้ี

ประสิทธิภาพสงู 

- สถานท่ี : โรงพยาบาลวิมตุ ตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร รมิถนนพหลโยธินใกลส่ี้แยกสะพานควาย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นการเดินทางใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร และตวัอาคารออกแบบมาเพ่ือรองรบัการดแูลรกัษาให้

มีความปลอดภยั มีระบบหมนุเวียนอากาศ fresh air และ การฆ่าเชือ้โรคในอากาศผ่านระบบ UV-C เพ่ือลดการ

ติดเชือ้ทางเดินหายใจ การตกแต่ง ระบบดบัเพลิง ระบบกาํจดัของเสีย เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ 

JCI เพ่ือสขุพลามยัของผูร้บับรกิารและพนกังาน 

- ระบบ Technology : ปัจจบุนัมีเทคโนโลยกีารแพทยเ์กิดขึน้ใหม่ๆ มากขึน้ วิมตุไดค้ดัสรรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสม มาใชอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูร้บับริการและบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการต่างๆ 

อาทิ เช่น ระบบ HIS เชื่อมโยงขอ้มูลผูร้บับริการทัง้โรงพยาบาล ระบบ Tele-Medicine ซึ่งจะช่วยใหผู้ร้บับริการ

สามารถปรกึษากบัแพทย ์หรือเภสชักร โดยไม่จาํเป็นตอ้งมาท่ีโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 

2.5   การบริหารการผลิต  

• วตัถุดิบท่ีใชส่้วนใหญ่ คือ ปนูซีเมนต ์หิน เหล็ก ซึ่งหาซือ้ไดจ้ากผูผ้ลิตและจาํหน่ายในประเทศทั่วไป ตัง้แต่

ปี 2549 เป็นตน้มา พฤกษาฯ ไดใ้ชก้ลยุทธ์คดัเลือกผูข้ายวสัดุก่อสรา้งหลกั โดยวิธีจดัประกวดราคารายปี 

หรืออาจประมลูราคา ตามความเหมาะสมเพ่ือใหพ้ฤกษาฯ มีตน้ทนุค่าก่อสรา้งท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี 

• ส่วนผูร้บัเหมาแรงงานมีอยู่ในระบบของพฤกษาฯ ประมาณ 2,500 ราย   

• พฤกษาฯ ไดพ้ัฒนาความสัมพันธ์กับผูร้บัเหมาในงานสาํคัญ ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการในตลาด เช่น งานถมดิน งาน

เสาเข็ม งานรบัเหมาก่อสรา้งอาคารใหเ้ป็นคู่คา้พนัธมิตร เพ่ือรองรบัการขยายตวัของพฤกษาฯ ตามแผนใน

อนาคต 
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2.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวนเ์ฮ้าส ์

         ในการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งพฤกษาฯ ไดแ้บ่งการบรหิารออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก ่

• ฝ่ายบรหิารงานก่อสรา้ง ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีดแูลและดาํเนินการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งทุกโครงการใหเ้ป็นไป

ตามแผนและรูปแบบท่ีกาํหนด นอกจากนีย้งัทาํหนา้ท่ีดูแลค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหอ้ยู่ในงบประมาณท่ีกาํหนด 

รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของพฤกษาฯ 

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพของบา้นแต่ละหลังท่ีสรา้ง

เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 

 

นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยงัมีฝ่ายงานสนบัสนุนกลางในการบรหิารจดัการงานก่อสรา้ง ซึ่งทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนทัง้ใน

ส่วนของบา้นทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าวไดแ้ก ่

• ฝ่ายสรรหาผูร้บัเหมาซึ่งจะทาํหนา้ท่ีหาผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและแรงงานเพ่ือช่วยในการ

ก่อสรา้งตามจาํนวนท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการ 

• ฝ่ายจัดซือ้ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีจัดซือ้วัสดุท่ีใช้ในการก่อสรา้งเพ่ือสนับสนุนใหก้ารบริหารจัดการงานก่อสรา้ง

เป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปี 2556 พฤกษาฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร

จดัการภายใน โดยโอนยา้ยฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยู่ภายใตก้ารบรหิารของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะทาํหน้าท่ีในการนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรบัใช้ในการออกแบบและการ

ก่อสรา้ง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะทาํหนา้ท่ีออกแบบและแกปั้ญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึ่งจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานและร่วมพัฒนาการออกแบบท่ีอยู่อาศยัในโครงการ

ต่าง ๆ 

 

การออกแบบบา้น  ในการออกแบบบา้นในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พัฒนาโครงการเพ่ือกาํหนดแนวทางลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบ้านท่ีตอ้งการจะสรา้งในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสรา้งบา้น หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายใหส้ถาปนิก

ออกแบบโครงบา้นตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักล่าว เมื่อฝ่ายพฒันาโครงการเห็นวา่แบบโครงบา้นท่ีออกแบบโดย

สถาปนิกมีความเหมาะสมแลว้ สถาปนิกจะดาํเนินการออกแบบในส่วนท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือใหแ้บบ

บา้นมีความสมบรูณก์่อนท่ีพฤกษาฯ จะเริ่มดาํเนินการก่อสรา้ง 

 

ในการก่อสรา้งบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์พฤกษาฯ จะแบ่งงานก่อสรา้งออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสรา้งบ้านทาวน์เฮ้าส ์2 ชั้นได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหน่ึงๆ อาจมี

สายการผลิตมากกว่าหน่ึงสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดโครงการ พฤกษาฯ จะส่งพนักงานของพฤกษาฯ เขา้ทาํการ

ดแูลควบคุมงานก่อสรา้งซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโครงการเป็นผูดู้แลโครงการ และ

จะมีวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผูค้วบคมุงานก่อสรา้งเป็นผูด้แูลงานก่อสรา้งในแต่ละระดบัขัน้ของงาน รวมถึงดแูล

ควบคุมผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีพฤกษาฯ ว่าจา้งเพ่ือเขา้ทาํงานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น 
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งานเสาเข็ม งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานหลงัคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา  ทัง้นี ้พฤกษาฯ 

จะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและลกูจา้งรายวนัในจาํนวนท่ีพฤกษาฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต 

ในระหว่างการก่อสรา้ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเขา้ตรวจสอบคุณภาพของบา้นเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพ 

เมื่อการก่อสรา้งบา้นเสรจ็สมบรูณก์่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบา้นใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป 

 

พฤกษาฯ สามารถสรา้งบา้นประเภทนีไ้ดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่ผูป้ระกอบการอ่ืน แต่มีคณุภาพเทียบเท่ากนัและมีพืน้ท่ี

ใชส้อยมากกว่าบา้นในรูปแบบ ขนาดและทาํเลท่ีใกลเ้คียงกันท่ีสรา้งโดยผูป้ระกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการท่ี 

พฤกษาฯ มีความสามารถในการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งไดเ้องดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีสาเหตท่ีุสาํคญัอีกประการหน่ึง 

อนัไดแ้ก่ การท่ีพฤกษาฯ มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลดระยะเวลาการก่อสรา้ง ทาํใหป้ระหยดัตน้ทนุและค่าแรงงาน 

รวมถึงชิน้งานท่ีไดย้ังมีคุณภาพดี โดยใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบโครงสรา้งผนังรบันํา้หนักแบบหล่อในท่ี

ใชส้าํหรบับา้นในโครงการบา้นพฤกษา และใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรบันํา้หนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี 

พฤกษาฯ ใชใ้นการก่อสรา้งบา้นเดี่ยวมาใชใ้นการก่อสรา้งบา้นในโครงการพฤกษาวิลลแ์ละเดอะคอนเนค  

 

โดยช่วงแรกการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้สใ์ชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี

พฤกษาฯ ไดซ้ือ้เทคโนโลยีการก่อสรา้งระบบผนังรบัแรงแบบหล่อในท่ีมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้ราเรียกว่า 

Tunnel Technology โดยระบบนีจ้ะใชผ้นงัเป็นตวัรบันํา้หนกัแทนเสาและคาน ขัน้ตอนการก่อสรา้งเริ่มตัง้แต่การก่อสรา้ง

โดยประกอบติดตั้งแบบเหล็กผนัง และพืน้ชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครงสรา้งและทาํการ

เทคอนกรีตพรอ้มกัน ทั้งผนังชั้นล่างและพืน้ชั้นบน ขัน้ตอนต่อไปจึงสรา้งผนังชัน้ต่อไป และติดตัง้โครงหลังคาใหไ้ดง้าน

ภายนอกท่ีสมบูรณ์ในระยะเวลาท่ีสั้นกว่าการก่อสรา้งทั่วไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใช้กับการก่อสรา้ง     

ทาวนเ์ฮา้สใ์นโครงการ บา้นพฤกษา พฤกษาวิลลแ์ละเดอะคอนเนค 

 

ภายหลงั พฤกษาฯ ไดม้ีการก่อสรา้งโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยั

จากเยอรมนีมาใชก้บัการกอ่สรา้งบา้นเดี่ยว เมื่อดาํเนินการผลิตไประยะหน่ึง สามารถบรหิารและควบคมุตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

จึงเริ่มนาํเทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรบันํา้หนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึ่งเราเรียกว่า 

Precast Technology มาใชก้ับการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้ส ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมยัและชิน้งานมีคุณภาพท่ีดี เน่ืองจากมี

การควบคุมคุณภาพการผลิตชิน้งานมาจากโรงงาน โดยพฤกษาฯ มีนโยบายปรบัเปลี่ยนการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้สจ์าก

การก่อสรา้ง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทั้งหมดกับโครงการ บา้นพฤกษา พฤกษาวิลล ์

เดอะคอนเนค และพาทิโอ 

 

เทคโนโลยีการก่อสรา้งบ้านด้วยระบบการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรบันํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) หรือ Precast Technology โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้การบรหิารงานก่อสรา้งบา้นเดี่ยว 

 

2.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

การบรหิารจดัการงานกอ่สรา้งบา้นเดีย่วจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งของโครงการ

บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์แต่สาํหรบัในส่วนการก่อสรา้งในแต่ละโครงการ พฤกษาฯ จะแบ่งเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ
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แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบา้นเดี่ยวมีจาํนวนบา้นในการก่อสรา้งต่อโครงการนอ้ยกว่าของบา้น

ทาวน์เฮ้าส ์ทั้งนี  ้พฤกษาฯ จะส่งพนักงานของพฤกษาฯ เข้าทาํการควบคุมดูแลงานก่อสรา้งประมาณ 30 – 40 คน

ต่อโครงการและจะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและลกูจา้งรายวันในจาํนวนท่ีพฤกษาฯ เห็นสมควรใน

แต่ละโครงการ 

 

เทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนงัสาํเร็จรูปรบันํ้าหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก 

พฤกษาฯ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนําวิธีการก่อสรา้งระบบ

โครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูปหรือ เรียกสัน้ๆ ว่า “พรีคาสท”์ มาใช ้โดยการหล่อผนงัสาํเร็จรูป

รบันํา้หนักจะดาํเนินการในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 ไดส้รา้งโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาํเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยซือ้เทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมนีซึ่งใชร้ะบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทยในขณะนั้น และได้ใช้

เทคโนโลยีการก่อสรา้งชนิดนีส้าํหรบัโครงการบา้นเดี่ยวแบบสองชัน้เน่ืองจากบา้นเดี่ยวจะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย โดย

บา้นหลงัหน่ึงจะมีส่วนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบนีเ้ป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ในโรงงาน 

จากนัน้จึงขนส่งชิน้งานมาประกอบเป็นบา้นท่ีโครงการก่อสรา้ง 

 

 ทัง้นีจุ้ดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทาํนองเดียวกับจุดเด่นของเทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้น

ดว้ยระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี แลว้ยงัมีจุดเด่นอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ซึ่งรวมถึงการท่ีไม่ตอ้งเสียพืน้ท่ีคาน เสา 

ทาํใหม้ีพืน้ท่ีใชส้อยมากขึน้ ผนงัมีความตา้นทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสรา้งโดยใชอิ้ฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถึงมีความตา้นทานการซึมนํา้สงูดว้ย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักล่าวมีค่าการบาํรุงรกัษาท่ีตํ่า เน่ืองจากเป็นโครงสรา้ง

สาํเรจ็และทาํใหผู้อ้ยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกันภยัตํ่า เน่ืองจากบา้นท่ีสรา้งเป็นโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก มีความสามารถ

ในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสรา้งดว้ยระบบนี ้พฤกษาฯ ไดศ้กึษาและพฒันารว่มกบัสถาบนั 

AIT จนสามารถตา้นทานแรงท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวไดถ้ึงระดบั 7 รกิเตอร ์

 

บา้นท่ีก่อสรา้งดว้ยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถกอ่สรา้งไดภ้ายในระยะเวลา 30-45  วนั ซึ่งหากเป็นการก่อสรา้งดว้ย

วิธีการก่อสรา้งแบบทั่วไปแลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 180 วนั  

 

ในปี 2548 พฤกษาฯ มีโรงงานผลิตรัว้และเสาสาํเรจ็รูปโดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตดว้ยระบบ Batterry Mold เพ่ือ

ใชผ้ลิตรัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคมุดว้ยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอดแบบเหล็ก

ใหป้ระกบและห่างออกจากกัน หลงัจากท่ีแบบเหล็กประกบกนั โดยมีระยะห่างตามท่ีตอ้งการแลว้จะมีการเทปนูลงในแบบเหล็ก 

หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพ่ือนาํรัว้และเสาสาํเรจ็รูปไปใชใ้นการก่อสรา้งบา้นต่อไป โรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิต

สาํหรบัรัว้บา้นจาํนวน 12 หลงัต่อวนัและไดเ้พ่ิมการผลิตในส่วนเสาและรัว้บา้น รัว้โครงการของโครงการบา้นเดี่ยวและบา้น

ทาวนเ์ฮา้ส ์รวมถึงเสาโชว ์และ Parapet ของทาวนเ์ฮา้สอี์กดว้ย 

 

ในปี 2550 พฤกษาฯ ไดเ้ขา้มาบกุตลาดคอนโดมิเนียม จึงไดม้ีนโยบายใหก้่อสรา้งโรงงาน PCF3 เพ่ือผลิตชิน้ส่วน

ผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนงัภายในและโครงสรา้งหลกัยงัเป็นระบบก่อสรา้งระบบเดิม ต่อมาในปี 2553 ไดม้ี
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นโยบายการก่อสรา้งระบบ Fully Precast ทาํใหก้าํลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงไดก้่อสรา้งโรงงาน PCF4 เพ่ือ

รองรบังานคอนโดมิเนียม สาํหรบัโรงงาน PCF3 มีการดัดแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress เพ่ือรองรบัแผนความตอ้งการ

บา้นเดี่ยวท่ีมากขึน้  

 

ปี 2553 พฤกษาฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบา้นเดี่ยวมากขึน้ ทาํใหก้าํลงัการผลิตของโรงงานท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 

จึงไดก้่อสรา้งโรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 ดว้ยเงินลงทุน 1,050 ลา้นบาท และเริ่มทดลองการผลิต (test run) 

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบา้นได ้400 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับกาํลังการผลิต

ปัจจุบันของโรงงาน PCF1 ทาํใหก้าํลังการผลิตบา้นรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ที่สรา้งใหม่เป็น

โรงงานผลิตแผ่นพรีคาสทท่ี์มีกาํลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 

 

 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพรอ้มกาํลงัการผลิตใหเ้ต็มท่ีไดใ้นกลางปี 2554 

ต่อมาในช่วงปลายเดือนตลุาคม 2554 เกิดอุทกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกันนํา้ท่วม

ในตวัโรงงานไวไ้ด ้แต่ตอ้งหยุดผลิตเน่ืองจากไม่สามารถขนส่งไปยงัโครงการได ้และโรงงานไดก้ลบัมาผลิตอีกครัง้ในเดือน

มกราคม 2555 

 

ปี 2556 ทางพฤกษาฯ มีการปรบัเปล่ียนระบบก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้ส ์จากระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อ

ในท่ี (Cast In Site Load Bearing Wall Structure) มาเป็นระบบผนังสําเร็จรูปรับนํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบา้นเดี่ยวมากขึน้ ทาํใหค้รึ่งปีหลงัโรงงาน PCF1-PCF5 ใชก้าํลังการผลิตเกิน

100% เพ่ือรองรบัการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงทาํใหม้ีแผนการก่อสรา้งโรงงานพรีคาสท ์PCF6 และPCF7 โดย 

พฤกษาฯ ไดซ้ือ้ท่ีดิน 130 ไรท่ี่นวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

 

ปี 2557 พฤกษาฯ ไดก้่อสรา้งโรงงานพฤกษาพรีคาสทแ์ห่งใหม่ขึน้ท่ีนวนครจาํนวน 2 โรงงานประกอบไปดว้ย

โรงงาน PCF6 และ โรงงาน PCF7 ดว้ยเงินลงทุน 2,300 ลา้นบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสรมิเหล็ก

สาํเร็จรูปมีกาํลงัการผลิต 480 หลงัต่อเดือนเริ่มทาํการผลิตในเดือนกนัยายนและโรงงาน PCF7 เพ่ือผลิตพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็กอัดแรง (Pre Stressed Concrete Slab) โดยใช้ระบบ Long Bed System โดยทําการติดตั้งเคร่ืองจักรในเดือน

กนัยายนและเริ่มผลิตตน้ปี 2558 

 

โรงงานพฤกษาพรีคาสทแ์ห่งใหม่ใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนี ใชร้ะบบ

อตัโนมตัิและควบคุมดว้ยคอมพิวเตอรท์ุกขัน้ตอนการผลิต ทาํใหไ้ดช้ิน้งานท่ีมีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไปอีกทัง้มีการ

นํา Robot มาใช้เพ่ือลดการใช้แรงงานและทาํให้ผลิตภาพ (Productivity) สูงขึน้นอกจากนี้ยังได้นําระบบ Concrete 

Recycling มาใชเ้พ่ือนาํนํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทาํงานกลับมาใชใ้นขบวนการผลิตอีกครัง้ พรอ้มทาํการแยก

หินทรายนาํกลบัมาใชท้าํใหไ้ม่มีเศษวสัดุเหลือทิง้จากการผลิต เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มและถือว่าเป็น Green Factory 

แห่งแรกของไทยท่ีนาํระบบนีม้าใชใ้นอตุสาหกรรมผลิต Precast Concrete 
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ทางพฤกษาฯ ไดข้ยายไปยงัตลาดทาํคอนโดมิเนียมมากขึน้จึงมีนโยบายใหใ้ชห้อ้งนํา้สาํเร็จรูปเพ่ือลดเวลาในการ

ก่อสรา้งและปรบัเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตหอ้งนํา้สาํเร็จรูป ซึ่งเริ่มดาํเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 

2557 มีกาํลงัการผลิตหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป 4,000 ยนิูตต่อปี 

 

ปี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่มผลิตในเดือนกมุภาพนัธท์าํใหก้าํลงัการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัต่อเดือน

หรือคิดเป็น 5.2 ลา้นตารางเมตรต่อปี ถือว่าเป็นโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศ 

 

ปี 2559 พฤกษาฯ มีการขยายโครงการก่อสรา้งคอนโดมิเนียมทัง้แนวราบและแนวสงูทาํใหค้วามตอ้งการหอ้งนํา้

สาํเร็จรูปมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ทางโรงงาน PCF2 จึงไดป้รบัปรุงกระบวนการผลิตทาํใหม้ีกาํลงัการผลิตหอ้งนํา้สาํเร็จรูป

เพ่ิมขึน้เป็น 7,200 ยนิูตต่อปี 

 

ปี 2560 มีการปรบัเปล่ียนวิธีการก่อสรา้งจากพืน้ชั้นล่างเทในท่ี (Flat Slab) มาเป็นระบบ Precast พืน้ชั้นล่าง 

(Ground Beam+ Slab 1) ซึ่งเรียกว่าระบบ Full Precast ทาํให้โรงงานเพ่ิม Product ในการผลิตท่ีโรงงาน PCF3 และ

โรงงาน PCF7 และมีการปรบัเปล่ียนระบบการก่อสรา้งงานบนัไดของทาวนเ์ฮา้ส ์จากบนัไดโครงสรา้งเหล็กมาเป็นบนัได

คอนกรีตสาํเรจ็รูป ทาํใหม้ีการเพ่ิม Product บนัไดมาผลิตท่ีโรงงาน PCF3 โดยมกีาํลงัการผลิต 900 ยนิูตต่อเดือน 

 

ปี 2561 จากการท่ีปรบัเปล่ียนระบบการก่อสรา้งพืน้ชัน้ล่างเทในท่ี (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มาก

ขึน้จาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ทาํใหโ้รงงานทาํการปรบัเปล่ียนไลนก์ารผลิตโรงงาน PCF1 มาทาํการ

ผลิต Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กบัการผลิต Bearing Wall งานผนงับา้น รัว้หลงับา้นทาวนเ์ฮา้ส ์และมี

การเริ่มปรบัเปล่ียนระบบการก่อสรา้งบันไดของบา้นเดี่ยว จากระบบการก่อสรา้งแบบบนัไดเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีต

สาํเรจ็รูป ทาํใหม้ีการเพ่ิมผลิตภณัฑบ์นัไดบา้นเดี่ยว ทาํใหก้ารผลิตของโรงงาน PCF3 มีกาํลงัการผลิต 900 ยนิูตต่อเดือน    

 

ปี 2562 ทางโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ได้นําระบบ Daily Management (DM) ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน

ประจาํวนัมาใชใ้นการบริหารการผลิต เพ่ือใหพ้นกังานรูห้นา้ท่ี และความรบัผิดชอบของตนเอง รบัรูเ้ป้าหมายรว่มกนั เพ่ือ

มุ่งมั่นทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และยกระดบัคณุภาพได ้

 

ในปี 2563 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้มีการศึกษาระบบการก่อสรา้ง เพ่ือบริหารต้นทุนการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ โดยนาํเทคโนโลยีการผลิตระบบพืน้ Hybrid Slab มาใชง้านท่ีโรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 โดยมีการ

ปรบัเปล่ียน Line การผลิต และทาํการติดตัง้เคร่ืองจักรในเดือนกันยายน 2563 และจะเริ่มทาํการผลิตในปลายปี 2563 

โดยระบบการผลิตใหม่จะทาํใหล้ดตน้ทนุการผลิต และลดแรงงานคนลงไปไดอ้ย่างมาก 
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ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท ์

ทีต้ั่ง โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ ์ กาํลังการผลิตต่อเดือน 

ลาํลูกกา 

PCF1 

(Carrousel I) 

Semi-Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับา้น/คอนโด) 
700,000 ตร.ม. 

PCF2 - 
Bathroom Pods หอ้งนํา้สาํเรจ็รูป 7,200 Pods 

(หอ้งนํา้สาํเรจ็รูป)   

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. 

ชิน้งานหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป 

รัว้หลงับา้นทาวนเ์ฮา้ส ์

 

 

PCF5 Fully Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  1,300,000 ตร.ม. 

(Carrousel II) (ผนงับา้น/คอนโด)  

 นวนคร PCF6 
Fully Automated  

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับา้น/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 

                  

เน่ืองจากบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้

ในบรษิัทอ่ืนเป็นหลกั (Holding Company) ดงันัน้ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กับบรษิัทฯ จึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่มในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระเด็นความเส่ียง วิธีการป้องกันและลดความ

เส่ียง โดยสรุปไดด้งันี ้ 

 

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

เน่ืองจากบรษิัทฯ มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เพ่ือไปลงทนุในบริษัทอ่ืนเป็นหลกั ซึ่งผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ส่วนใหญ่จะมาจากผลการดาํเนินงานของบรษิัทท่ีเขา้ลงทนุ การตดัสินใจเลือกบรษิัทท่ีจะเขา้ลงทนุจึงมีความสาํคญัต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นอย่างมาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการลงทนุในบรษิัทย่อย 2 บริษัท คือ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บรษิัทในเครือโรงพยาบาลวิมตุ และในปีท่ีผ่านมายงัไม่ไดม้ีการลงทนุเพ่ิมเติมในบรษิัท

ย่อยอ่ืนและบรษิัทรว่ม 

 

บริษัทฯ จะรบัรูก้ ําไรและขาดทุนจากบริษัทย่อยท่ีเข้าไปร่วมลงทุนคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต หากบริษัทย่อยมีผลการดาํเนินงานท่ีดีก็จะสามารถสรา้งกําไรให้กับ     

บริษัทฯ แต่ในทางกลบักัน หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการดาํเนินลดลงหรือขาดทุนก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

บรษิัทฯ 

 

3.1.2 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมทีบ่ริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เพ่ือไปลงทุนในบรษิัทอ่ืนเป็นหลกั นอกจากผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ท่ีจะขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีบริษัทฯ เขา้ลงทุนแลว้นั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 

บริษัทฯ ยงัขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ จะเขา้ลงทุนอีกดว้ย ปัจจุบนั 

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

โรงพยาบาลวิมตุ ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ จะขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท

ย่อยทั้ง 2 เป็นหลัก ทั้งนีบ้ริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิจาก

งบการเงินรวมของแต่ละบริษัท หลงัจากหกัทุนสาํรองต่างๆ ตามกฎหมายแลว้ 

 

  ทัง้นี ้บรษิัทในเครือโรงพยาบาลวิมตุ คงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้เพราะอยู่ระหว่างการลงทนุ 

และก่อสรา้งโรงพยาบาลเพ่ือเปิดดาํเนินการ ดังนั้น ช่วงระหว่างนี้รายได้และผลกําไรหลักจะมาจากบริษัท พฤกษา             

เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์มีรายไดค้่อนขา้งมั่งคง มีผลกาํไรสมํ่าเสมอและมีผลการ
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ดาํเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะเป็นบรษิัทย่อยหลกัท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทัง้หมดของ

บรษิัทฯ 

 

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทย่อยของบริษัทฯ   

 

3.2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 

ความเสี่ยงอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ์

 จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สงครามการคา้ระหว่างจีนกับสหรฐัอเมริกา ความไม่สงบทางการเมือง

ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนกัลงทนุและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ผนวกกบัปัจจยัลบ

ภายในประเทศจากปัญหาหนีค้รวัเรือน อปุทานท่ีอยู่อาศยัใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลท่ีมีจาํนวนเพ่ิมขึน้ มาตรการ 

LTV ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้มื่อเดือนเมษายน ปี 2562 และการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทย

หยดุชะงกัลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563 เป็นอย่างมาก  

พฤกษาฯ จึงมีการติดตามสถานการณส์าํคญัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรบัแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับทิศทางของ

ตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยยงัคงมุ่งเนน้กลยุทธด์า้นการขายเจาะกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็น Real Demand ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีตอ้งการซือ้บา้นเพ่ือการอยู่อาศัยอย่างแทจ้ริง พรอ้มกันนีไ้ดป้รบักลยุทธ์การขายผ่านแพลตฟอรม์ดิจิทัล เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และยงัใหค้วามสาํคญัในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีปรบัตวัตามวิถีใหม่

ของสังคมแบบนิวนอรม์อล (New Normal) ทั้งในระยะสัน้ และยาว เพ่ือยกระดับการพฒันาสินคา้ นวัตกรรม และการ

บริการ แบบบูรณาการในทุกมิติ พรอ้มทัง้ทาํการรีมารเ์ก็ตติง้ (Remarketing) โครงการใหม่ ปรบัรายละเอียดสินคา้ และ

รูปแบบใหต้รงใจลกูคา้มากขึน้โดยจะเลือกเปิดโครงการท่ีมีศกัยภาพสงู และสามารถตอบโจทยล์กูคา้ทัง้ทางดา้นคุณภาพ 

ในราคาท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้และเป็นไปตามราคาของ Segment นัน้ๆ ถึงแมว้่าสถานการณ ์

COVID-19 มีแนวโน้มดีขึน้ แต่ทิศทางตลาดอสังหาฯ ยังคงต้องเฝ้าระวัง บริษัทฯ จึงยังคงความรอบคอบและความ

คล่องตัวในการปรบัแผนธุรกิจ ควบคุมค่าใชจ้่าย เร่งขาย เร่งโอน และเร่งระบายสินคา้พรอ้มอยู่ (Inventory) เพ่ือบริหาร

สภาพคล่องใหม้ีประสิทธิภาพ  ป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  และเหตกุารณท่ี์อาจคาดไม่ถึงซึ่งส่งผล

กระทบต่อบรษิัทฯ ได ้

 

ความเสี่ยงจากการสรรหาทีด่ินเพื่อการพัฒนา  

- ความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซือ้ทีด่นิไดไ้ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ 

พฤกษาฯ มีการกาํหนดช่องทางเพ่ือใหไ้ดท่ี้ดินท่ีมีศักยภาพในการพฒันาโครงการมากท่ีสดุ ซึ่งไดจ้ากนายหนา้ 

และอีกส่วนหน่ึงจะมาจากเจา้ของท่ีดินท่ีนาํมาเสนอขายเอง โดยพฤกษาฯ ไดด้าํเนินการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่ือสาร

และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Google Facebook Websites และ Events เพ่ือท่ีจะเขา้ถึง กระตุน้ หรือจูงใจนายหนา้ทัง้ท่ี

เป็นพนัธมิตรเก่าและนายหนา้กลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนเจา้ของท่ีดินใหน้าํท่ีดินในทาํเลเป้าหมายมาเสนอใหเ้รว็และมากท่ีสุด       

ซึ่ งท างพ ฤก ษ าฯ  ได้จัด ให้มี ระบ บ การรับ ลงท ะเบี ย น ท่ี ดิ น ท่ี ทัน สมัย  ห ลาก ห ลายช่ องท าง  อ าทิ ช่ องท าง 

www.pruksa.com/land  Line  Email  Call Center 1739 และ Walk in ช่วยทาํใหง้่าย สะดวก รวดเร็วสาํหรบั ผูเ้สนอ

ขาย และส่งเสริมใหม้ีการนาํท่ีดินเขา้มาเสนอขายจาํนวนมาก นอกจากนีพ้ฤกษาฯ มีการพฒันากระบวนการจดัการท่ีดิน

อย่างเป็นระบบ ทัง้ในเชิง IT Tools, Data Platforms และ Operations เพ่ือใชร้องรบัฐานขอ้มลูท่ีดิน และเพ่ิมศกัยภาพใน

การสรรหาท่ีดินไดอ้ย่างแม่นยาํ ตรงทาํเลเป้าหมาย และรวดเรว็เท่าทนัตามแผนธุรกิจ 

http://www.pruksa.com/land


                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 3. ปัจจยัความเสี่ยง   หนา้ 42 

- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซือ้ที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ

อนญุาตจดัสรรได ้ทีด่นิทีอ่าจจะมีผลกระทบต่อชมุชนระหว่างก่อสรา้ง ฯลฯ  

พฤกษาฯ มีการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัปัญหาจากความเส่ียงดงักล่าว คือ จดัใหม้ีทีมงานสาํรวจกายภาพของท่ีดิน 

ท่ีมีความรู ้และประสบการณส์งูในการออกสาํรวจตรวจสอบท่ีดินทุกแปลงอย่างละเอียด เช่น การใชป้ระโยชนท่ี์ดินตาม

กฎหมายผังเมือง การเชื่อมทาง การขออนุญาตจัดสรร การขออนญุาตก่อสรา้งแนวเวนคืน และผลกระทบต่อชุมชนหรือ

ท่ีดินแปลงข้างเคียง เป็นตน้ และท่ีสาํคัญคือจะตอ้งดาํเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาโครงการให้

เรียบรอ้ยก่อนตดัสินใจซือ้ท่ีดิน อาทิ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัเร่ืองทางจะมีทีมงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงานเพ่ือขอ

หนงัสือรบัรองความเป็นสาธารณะและความกวา้งของเขตทาง จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกอ่น เป็นตน้ 
 

 นอกจากนีพ้ฤกษาฯ จดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงในท่ีดินทกุแปลงทัง้ในเชิงกฎหมาย กายภาพ และธุรกิจ โดยมี

คณะกรรมการซึ่งเป็นผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูพิ้จารณาความเส่ียง ร่วมกับจัดจา้งบริษัทกฎหมายให้ทาํ Due Diligence  

และใหม้ีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทาํการสาํรวจ ประเมินราคา รวมถึงการจัดจา้งใหม้ีการรงัวดัสอบเขต ตรวจ

ระดบัดินและอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารพิจารณาซือ้ท่ีดินนัน้มีความรอบคอบรดักมุท่ีสดุ 

 

- ความเสี่ยงจากการซือ้ที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซือ้ที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีกาํลงัซือ้ หรือมีความ

ตอ้งการนอ้ย 

ดว้ยกระบวนการท่ีรดักุมก่อนตดัสินใจซือ้ กลุ่มงานธุรกิจจะทาํการเก็บขอ้มลูการตลาด การวิเคราะหศ์กึษาความ

เป็นไปไดท้างการลงทุน ศกึษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินเป้าหมาย ราคาท่ีดินแปลงเปรียบเทียบ

ราคาประเมินราชการ และราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบในการทาํรายงานศกึษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการและผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากการพัฒนา

โครงการแลว้ไม่สามารถขายไดต้ามแผนท่ีวางไวห้รือขาดทนุจากการพฒันาโครงการ 

 

นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ท่ีดินจะกระทาํในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยผู้บริหาร

ระดบัสงูท่ีชาํนาญการทัง้ดา้นท่ีดินและการพฒันาท่ีดิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย และขอ้กาํหนดของราชการ 

ดา้นการควบคุมความเส่ียงและอ่ืนๆ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพฤกษาฯ สามารถซือ้ท่ีดินท่ีมีคุณภาพไดใ้นช่วงเวลา และจาํนวน

แปลงท่ีเหมาะสม และสามารถนาํมาพฒันาโครงการเพ่ือสรา้งรายไดต้ามแผนธุรกจิท่ีพฤกษาฯ กาํหนดไวไ้ด ้

 

ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

ตามท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและสินเชื่ออื่น

ที่เก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (Top-up) เป็นมาตรการ Macroprudential โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยยกระดับ

มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อบา้นใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสม ไม่กระตุน้ใหป้ระชาชนก่อหนีเ้กินตัว รวมถึงการเก็งกาํไรใน

ตลาดอสังหาริมทรพัย์ท่ีเกินควร อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการกําหนด

หลกัเกณฑ ์Loan to Value (LTV) สาํหรบัสินเชื่อบา้นสญัญาแรก โดยมีผลบงัคบัใชก้บัสญัญาเงินกูเ้พ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยัตัง้แต่

วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพยอ์ย่างต่อเน่ืองมา

โดยตลอดหลงับงัคบัใชม้าตรการ LTV ใหม่ เมื่อเดือนเมษายน 2562 เพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบกับตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่ง

ท่ีผ่านมาไดม้ีการผ่อนปรนเกณฑ ์LTV สาํหรบัผูกู้ร้่วม เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยกรณีผูกู้ร้่วมในสญัญาแรก หากไม่ได้

เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบ้านหลังนั้นจะยังไม่นับจาํนวนสัญญา จนเมื่อมาทาํสัญญากู้ซือ้บา้นของตัวเอง จึงเริ่มนับจาํนวน

สญัญา  

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุใหป้ระชาชนไดม้ีบา้นเป็นของตวัเอง ไดม้กีารปรบัเกณฑ ์LTV ใหม่ เมื่อวนัท่ี 20 

มกราคม 2563 สาํหรบักลุ่มท่ีซือ้บา้นหลงัแรกจะสามารถกูเ้พ่ิมไดอี้ก 10% ของราคาบา้นสาํหรบัคา่ใชจ้่ายท่ีจาํเป็นในการ

เขา้อยู่อาศยัจรงิ เช่น ซือ้เฟอรนิ์เจอรต์กแต่งบา้น หรือซ่อมแซมต่อเติมบา้น สาํหรบัในกรณีท่ีกูเ้งินเพ่ือสรา้งบา้นใหม่บน

ท่ีดินของตนเองและท่ีดินนัน้ปลอดภาระหนี ้ จะไม่บงัคบัใชม้าตรการ LTV นี ้ กล่าวคือ สามารถขอกูไ้ดส้งูสดุ 100% แต่ยงัคง

เขา้ขา่ยตอ้งถกูนบัจาํนวนสญัญาอยู่หากมีการกูซ้ือ้บา้นเพ่ิมเติม สาเหตท่ีุไม่บงัคบัใชม้าตรการ LTV กบัการกูสิ้นเชื่อเพ่ือ

สรา้งบา้นบนท่ีดินของตนเองและท่ีดินนัน้ปลอดภาระหนีน้ัน้ เน่ืองจากโดยปกติแลว้การกูเ้งินเพ่ือสรา้งบา้นบนท่ีดินตนเอง

มกัจะเป็นการกูเ้พ่ืออยูอ่าศยัจรงิ ไม่ใชก่ารเก็งกาํไร จงึไดร้บัการยกเวน้ และมกีารปรบัระยะเวลาผ่อนชาํระของสญัญาท่ี 1 

จากเดิมท่ีตอ้งผ่อนชาํระหลงัแรกมาแลว้ 3 ปี จึงจะสามารถวางดาวนไ์ดน้อ้ยลงเหลือ 10% ของราคาบา้น แตเ่กณฑใ์หม่ปรบัเป็น

ผ่อนชาํระบา้นหลงัแรกมาแลว้เพียง 2 ปี สาํหรบัการกูบ้า้นหลงัแรกท่ีมีราคาตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป กาํหนดใหว้างดาวน์

นอ้ยลงจาก 20% เป็น 10% ของราคาบา้น โดยสรุปเกณฑใ์หมต่ามตาราง ดงันี ้
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ในส่วนของภาครัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ โดย  

1. การปรบัลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เป็น 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจาํนองจาก 1% เป็น 0.01% 

สาํหรบัการซือ้ขายท่ีดินพรอ้มอาคารหรือหอ้งชุดใหม่ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย ซึ่งการโอนและการจดจาํนอง

อสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งดาํเนินการในคราวเดียวกัน โดยมีระยะเวลาให้ใช้สิทธ์ิตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2662 ถึงวันท่ี 

24 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการขยายวงเงินจากมาตรการเดิมท่ีจาํกดัสาํหรบัการซือ้อสงัหารมิทรพัยร์าคาไม่เกิน 1 ลา้นบาท

ต่อหน่วย  

2. โครงการ “บา้นดีมีดาวน”์ ท่ีเป็นการสนับสนุนเงิน (Cash Back) ใหแ้ก่ประชาชนผูซ้ือ้ท่ีอยู่อาศัยเป็นจาํนวน 

50,000 บาทต่อราย สาํหรับคนท่ีไดร้บัการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินและดาํเนินการจดจาํนองภายในวันท่ี 

27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะตอ้งมีการลงทะเบียนใชสิ้ทธิ์ตัง้แต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 ทั้งนี ้ผูเ้ขา้ร่วมมาตรการนีต้อ้งเป็นผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 1,200,000 

บาทต่อปี เป็นผูท่ี้อยูใ่นระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรจาํนวน 100,000 ราย 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพ่ือธุรกิจอสงัหาฯ ลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้

ลงเหลือ 2.5% ในช่วง 3 ปีแรกสาํหรบัผูท่ี้กูซ้ือ้บา้นในราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท ดว้ยวงเงนิสินเชื่อรวม 50,000 ลา้นบาท 

 
มาตรการรฐับาลในการช่วยธุรกิจอสังหาฯ ปี 2563 ไดสิ้น้สุดลงแลว้ และมีการสนับสนุนการเติบโตท่ีจาํกัดใน

กลุ่มบา้นราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท ทาํใหภ้าพรวมธุรกิจอสงัหาฯ ยงัคงชะลอตวัอยู่ ประกอบกบัการเกิดวกิฤติการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งมีการล็อคดาวนป์ระเทศในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลใหก้าํลงัซือ้

ของลูกคา้ลดลง ธนาคารรัฐบาลและธนาคารพาณิชยต์อ้งเร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ในการพักชาํระหนี ้

ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํใหช้ะลอการปล่อยสินเชื่อ และบางธนาคารมีการปรบัความเขม้งวดในการ

พิจารณาสินเชื่อมากขึน้ ในลูกคา้กลุ่มเส่ียง เช่น พนักงานและเจา้ของธุรกิจทัวร ์การท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบิน 

เป็นตน้ สาํหรบักลุ่มธุรกิจท่ีไม่ใช่กลุ่มเส่ียง ธนาคารส่วนใหญ่ก็ใหค้วามสาํคัญกับการตรวจสอบรายไดข้องลกูคา้ท่ีลดลง

ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย และอาจจะถกูลดรายไดล้งจากการทาํงานท่ีบา้น (Work From Home) 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 หลงัจากท่ีประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ไดใ้น

ระดบัหน่ึงแลว้ ธนาคารพาณิชยไ์ดผ่้อนคลายความเขม้งวดในการพิจารณาสินเชื่อมากขึน้ แต่หลายธนาคารก็ยงัคงเขม้ขน้

ตรวจสอบรายไดท่ี้แทจ้ริงของลกูคา้อยู่ และบางธนาคารจะไม่คาํนวณรวมรายไดท่ี้มาจากโบนัส เน่ืองจากคาดว่า ดว้ย

สภาพเศรษฐกิจในปีนี ้บรษิัทส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการไม่ดี และไม่มีการจ่ายโบนสั บางธนาคารมีการลดทอนสดัส่วน

ในการคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ จากเกณฑ์เดิม เช่น ปกติคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ ท่ี 50 % ลดลงเหลือ 30 % บางธนาคารปรับ

สดัส่วนในการคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ ลดลงในกลุ่มลกูคา้ท่ีรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือน ส่งผลใหค้วามสามารถในการกู้

ของลกูคา้ลดลง และมีอตัราการปฏิเสธสินเชื่อเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(กลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือน) 

นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัใหค้วามสาํคัญกับการตรวจสอบเร่ืองสินเชื่อเงินทอน และการขายผ่าน

นายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งก่อใหเ้กิด NPL ท่ีสงูขึน้ ทัง้จากการท่ีลกูคา้ผูซ้ือ้ตอ้งการแค่เงินทอน และลกูคา้ท่ีถกูหลอกลวง

ใหซ้ือ้อสังหาริมทรพัยท่ี์ไม่มีคุณสมบัติในการกู ้แต่มีขบวนการตกแต่งบัญชีและเอกสารปลอมในการขอกู ้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์มีการตรวจสอบในเร่ืองดังกล่าว ทั้งการตรวจสอบนายหน้าอสังหาฯ 

คณุสมบตัิลกูคา้ และการทอนเงินหลงัการโอนกรรมสิทธิ์ของบรษิัทอสงัหารมิทรพัย ์

http://www.dotproperty.co.th/blog/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c
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จากสถานการณด์งักล่าว ทาํใหพ้ฤกษาฯ ไดร้บัผลกระทบเพ่ิมขึน้ในกลุ่มแนวราบท่ีเป็นทาวนเ์ฮาส ์ท่ีราคาไม่เกิน 

3 ลา้นบาท เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีผลกระทบมากในกลุ่มคอนโดมิเนียม เน่ืองจากลกูคา้มีกาํลงัซือ้ลดลงจากรายไดแ้ปรผัน 

เช่น โอที คอมมิชชั่น ท่ีลดลง หรือบางรายถกูปรบัลดเงินเดือน ในส่วนของคอนโดมีเนียมไดร้บัผลกระทบมากขึน้ในช่องทาง

การขายผ่านนายหนา้ ท่ีธนาคารจะเขม้งวดในการตรวจสอบทัง้คุณสมบตัิของบริษัทนายหนา้ และคุณสมบตัิของลกูคา้ท่ี

นายหนา้หามา บางธนาคารมีนโยบายไม่รบัลกูคา้ท่ีขายผ่านนายหนา้ และบางธนาคารระงบัการปล่อยสินเชื่อในโครงการ

ท่ีมีนายหนา้ขายดว้ย 

พฤกษาฯ มีนโยบายดา้นการใหบ้รกิารสินเชื่อเพ่ือรองรบัผลกระทบเหล่านี ้โดยการใหล้กูคา้ท่ีสนใจซือ้บา้นทาํการ

ยื่นกูก้่อนการจองซือ้ (Pre-Approve) เพ่ือไดว้งเงินสินเชื่อหรือรบัทราบปัญหาในการกูก้่อนการจองซือ้ สาํหรบัลกูคา้ท่ีมี

ปัญหาในการกูจ้ะมีฝ่ายขายหรือฝ่าย Customer Retention ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาใหค้าํแนะนาํ

ลกูคา้อย่างมืออาชีพ ในการแนะนาํลกูคา้เลือกธนาคารจะมีการแนะนาํโดยมีการวิเคราะหค์ุณสมบัติของลกูคา้เทียบกับ

เงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารพนัธมติรมากกว่า 10 ธนาคาร (Bank Matching) โดยคาํแนะนาํจะมีการปรบัเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับระเบียบการพิจารณาสินเชื่อ ตามนโยบายของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหล้กูคา้มี

โอกาสไดร้บัการอนมุตัิสินเชื่อในวงเงินและเงื่อนไขตามท่ีลกูคา้ตอ้งการมากท่ีสดุ 

ส่วนของการป้องกันสินเชื่อเงินทอนและการขายผ่านนายหนา้ พฤกษาฯ มีส่วนงาน Broker Management ท่ี

ทาํหน้าท่ีในการคัดเลือกนายหน้าท่ีดี มีจรรยาบรรณ เขา้มาเป็นพันธมิตร และมีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของ

นายหนา้อย่างสมํ่าเสมอ หากพบปัญหาการทาํงานท่ีสุ่มเส่ียงจะมีมาตรการในการตกัเตือน จนถึงบอกเลิกสญัญาการเป็น

พนัธมิตร และมีการเจรจารว่มมือกบัธนาคารในการกาํหนดกระบวนการตรวจสอบบริษัทนายหนา้ และลกูคา้ท่ีนายหนา้หามา 

เพ่ือใหธ้นาคารมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อใหพ้ฤกษาฯ 

ในส่วนของแผนธุรกิจท่ีจะรองรบัความเส่ียงในดา้นกาํลงัซือ้ของลกูคา้กลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือนนัน้ 

พฤกษาฯ ไดม้ีแผนในการปรบั Portfolio ลดสดัส่วนในการขายสินคา้ท่ีราคาตํ่ากว่า 3 ลา้นบาทในแผนธุรกิจ 5 ปีของบรษิัท 

และมีแผนในการปรบัสินคา้ในโครงการท่ีมีอยู่ เพ่ือใหร้าคาลดลงตรงกบักาํลงัซือ้ของลกูคา้ท่ีลดลง 

นอกจากนี ้พฤกษาฯ มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในการใหบ้ริการสินเชื่อ ดว้ยการพัฒนาระบบการขอสินเชื่อ 

(Digital Mortgage) ร่วมกับธนาคารพนัธมิตร ซึ่งระบบดงักล่าวจะช่วยใหล้กูคา้มีความสะดวกในการขอสินเชื่อ สามารถ

ทราบสถานะการดาํเนินการของธนาคาร และผลการพิจารณาสินเชื่อไดอ้ย่างรวดเร็ว แม่นยาํ โดยเป็นการเชื่อมต่อขอ้มลู

การกูสิ้นเชื่อของลกูคา้ สถานะการดาํเนินงาน และผลการอนุมตัิจากระบบธนาคารมายงัระบบของพฤกษาฯ  โดยอตัโนมตัิ 

ซึ่งจะครอบคลมุการขอขอ้มลูเครดิตบโูรของลกูคา้ผ่านระบบ Digital Mortgage นีใ้นอนาคตดว้ย 

 

ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างขาดแคลน 

วสัดุก่อสรา้งถือเป็นตน้ทุนการก่อสรา้งท่ีสาํคัญ ราคาของวัสดุก่อสรา้งหลักมีการปรบัราคาเพ่ิมขึน้จากอุปสงค์

และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการขนส่งสงูขึน้ รวมทัง้ตน้ทุน

ท่ีดินท่ีสงูขึน้ จึงทาํใหพ้ฤกษาฯ มีตน้ทนุบา้นพรอ้มท่ีดินสงูขึน้ตาม พฤกษาฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาขายไดใ้นทนัที หรือ

ในกรณีท่ีสามารถปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุรวมท่ีสงูขึน้ดงักล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการขายและเหตุ

ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินของพฤกษาฯ 

พฤกษาฯ ใชก้ลยุทธ์คัดเลือกผูข้ายวัสดุก่อสรา้งหลักโดยวิธีจดัประกวดราคาในกลุ่มวสัดุก่อสรา้งหลักทั้งหมด

เพ่ือใหพ้ฤกษาฯ มีตน้ทุนค่าก่อสรา้งท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี และเพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนวสัดุ โดยเฉพาะวสัดุหลกัท่ีมี
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ความสําคัญ พฤกษาฯ มีนโยบายในการสรา้งคู่ค้าพันธมิตร ซึ่งมีการกําหนดรูปแบบตั้งแต่การคัดเลือก การดูแล                      

การประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานร่วมกันท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมรายงานการ

เปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสรา้งหลักเป็นประจาํทุกเดือน พรอ้มทั้งคาํนวณหาผลกระทบต่อตน้ทุนขาย เพ่ือพิจารณา

ปรบัเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน และจากนโยบายการสรา้งบา้นพรอ้มอยู่ (Ready to move in) แทนการสรา้งบา้น

เมื่อลกูคา้จอง ทาํใหส้ามารถวางแผนการก่อสรา้งและการสั่งซือ้วสัดไุดล่้วงหนา้ ซึ่งเป็นการป้องกนัการขาดแคลนวสัดแุละ

ความผนัผวนของตน้ทนุการก่อสรา้งไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในดา้นคณุภาพจากการส่งมอบ

ของคู่คา้ท่ีเป็นพนัธมิตร พฤกษาฯ ไดม้ีการตรวจสอบวสัดุในการส่งมอบครัง้แรก ก่อนจะมีการจดัส่งตามแผนการก่อสรา้ง

ไปใหโ้ครงการ (First Lot Audit) โดยฝ่ายประกันคุณภาพ เพ่ือใหส้ามารถมั่นใจไดว้่าวสัดุท่ีมีการนาํมาใชใ้นการก่อสรา้ง

มีคณุภาพ เหมาะสมกบัราคา และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสรา้งยงัคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาคอสงัหาริมทรพัย ์โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดการ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 แรงงานบางส่วนอพยพกลับประเทศ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการยงัคงพัฒนาโครงการ

ก่อสรา้งเพ่ือส่งมอบบา้นให้แก่ผู้ซือ้ไดท้ันต่อเวลา จึงทาํให้ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีฝีมือในบางสาขา แมก้ระทั่งพฤกษาฯ ก็ประสบปัญหาดังกล่าวดว้ยเช่นกัน หากพฤกษาฯ ไม่สามารถจัดหา

ผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและแรงงานท่ีมีฝีมือเขา้ดาํเนินงานในโครงการได ้อาจทาํใหง้านก่อสรา้งล่าชา้ไม่

สามารถโอนบ้านให้แก่ผู้ซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและอาจส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสรา้งท่ีอาจไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน 

พฤกษาฯ จึงใชว้ิธีการก่อสรา้งบา้นแนวราบ ดว้ยการออกแบบใหม้ีกระบวนการติดตัง้ ณ สถานท่ีก่อสรา้ง โดยใช้

แผ่นคอนกรีตหล่อสาํเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็นโครงสรา้งหลกั และพฤกษาฯ เป็นผูบ้ริหารจัดการงานก่อสรา้ง

หลกัของโครงการต่างๆ ดว้ยตวัเอง โดยมีวิศวกร (Project Engineer) และผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง (Foreman) ของพฤกษาฯ 

ทาํหนา้ท่ีควบคุมดแูลงานก่อสรา้ง และว่าจา้งผูร้บัเหมารายใหญ่ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น เพ่ือเขา้ดาํเนินการก่อสรา้ง

ในแต่ละส่วนงาน โดยการก่อสรา้งภายใตก้ารควบคุมดูแลจากบุคลากรของพฤกษาฯ ในส่วนการก่อสรา้งคอนโดมิเนียม 

เริ่มต้นเมื่อปี 2552 พฤกษาฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จเป็นครัง้แรกในการก่อสรา้งตึกสูง (Turnkey) หรือ

คอนโดมิเนียม ตลอดจนสรา้งพนัธมิตรกับผูร้บัเหมารายท่ีมผีลงานโดดเด่น คณุภาพสงู และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้น

การขาดแคลนแรงงานในการขยายกาํลงัการผลิตหรือก่อสรา้ง และรองรบัการขยายตวัอย่างกา้วกระโดดของพฤกษาฯ 

นอกจากนี ้พฤกษาฯ ไดศ้กึษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบบรหิารจดัการงานก่อสรา้งใหม่ๆ หรือ

การสรรหาวสัดุหรือองคป์ระกอบสาํเร็จรูป เช่น หอ้งนํา้สาํเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการพ่ึงพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

รวมถึงเพ่ิมคณุภาพของงานก่อสรา้งใหด้ยีิ่งขึน้ และมีหน่วยงานท่ีทาํงานหนา้ท่ีในการตดิตามความคืบหนา้ของการกอ่สรา้ง

อยู่สมํ่าเสมอ  

 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทีมี่ความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

พฤกษาฯ เป็นบริษัทท่ีมีการสรา้งบา้นดว้ยเทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนงัสาํเร็จรูปรบันํา้หนกั ซึ่งเป็นระบบการ

ก่อสรา้งแบบล่าสดุ ซึ่งตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเ์ฉพาะดา้น เช่น ทีมพฒันาธุรกิจ ทีมพฒันา

ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ทีมก่อสรา้ง ทีมขาย ทีมการตลาด โดยพฤกษาฯ มีการออกแบบระบบใหร้กัษาและกระตุน้ให้
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บคุลากรมีความเชี่ยวชาญในการทาํงาน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้ทัง้ในตาํแหน่งงานปัจจบุนัและอนาคต   

 

 พฤกษาฯ ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัทางดา้นบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกับความเส่ียง

ดงักล่าวโดยการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญใหค้รบทกุส่วนงาน ส่งเสรมิการโยกยา้ยเพ่ือการพฒันาขา้มสายอาชีพ 

เพ่ือใหส้ามารทาํงานทดแทนกนัได ้รวมทัง้พฤกษาฯ มีการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมความกา้วหนา้ทาง

อาชีพของพนักงานท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีความสามารถมีโอกาสใหทุ้กคนเติบโตไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดยสรา้ง

เคร่ืองมือและระบบเสน้ทางการเติบโตในสายอาชีพ พรอ้มทัง้มีระบบท่ีจะสนบัสนุนการสรา้งความพรอ้มเพ่ือใหพ้นกังานได้

พัฒนาตนเองเพ่ือเกิดการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององคก์ร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง การวางแผนผู้สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนตาํแหน่ง (Promotion) 

การบรหิารคนเกง่ (Talent Management) การพฒันาความสามารถดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership Opportunity Matching 

: LOM) การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นํา (Leadership Competency) ทั้งนี ้ พฤกษาฯ มีนโยบายในการให้

สวสัดิการและรางวลัท่ีมีความเหมาะสมกบับคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเหล่านี ้ซึ่งส่งผลใหพ้ฤกษาฯ สามารถลดความเส่ียง

ดงักล่าวลงได ้ 

   

การพัฒนาบุคลากร 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใชบุ้คลากรหลักจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

(มหาชน) (“พฤกษาฯ”) จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

พนกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทัง้ในตาํแหน่งงานปัจจบุนัและอนาคต

โดยพฤกษาฯ มี Model การพฒันา 70:20:10 กล่าวคือ  

 

• 70% เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)  เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเกิดจากประสบการณจ์าก

การทาํงานและการคิดแกปั้ญหาผ่านการทาํงานจรงิทัง้ท่ีเกิดจากการทาํงานประจาํวนั หรืออาจมาจากการไดร้บั

มอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ทําให้ต้องเรียนรูแ้ละฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพ่ือให้งานประสบ

ความสาํเรจ็ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการต่างๆ และการเป็นผูน้าํทีมในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้   

• 20% เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน 

(Coaching) จ าก หั วห น้า งาน  ก ารได้รับ ข้อ มูลย้อ น ก ลับ  (Feedback) จ าก ผู้บั งคับ บั ญ ช า  พ่ี เลี ้ย ง                  

(Mentoring) หรือจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงาน การสงัเกตผูอ่ื้น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้น 

(Peer Reviewing) การเรียนรูจ้ากผู ้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรูจ้ากอินเตอรเ์น็ต 

(E-learning หรือ Micro Learning) หรือในบางครัง้ก็สามารถใชก้ารประชมุทีม เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรูซ้ึ่งกนัและกนัใน

ทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านีก้็ถือเป็นการเรียนรูจ้ากส่ิงรอบตวั  

• 10% เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรูท่ี้เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีคุน้เคย เช่น การเรียนรู ้

จากการเขา้อบรมสมัมนาทัง้การอบรมในหอ้งเรียน การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การเขา้อบรมตามท่ี 

พฤกษาฯ กาํหนด รวมทัง้การเขา้อบรมภายนอก 
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การวางแผนผู้สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning)  

  พฤกษาฯ มีการเตรียมความพรอ้มเร่ืองผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) เพ่ือเป็นการเตรียมความ

พรอ้มของผูท่ี้จะขึน้ดาํรงตาํแหน่ง ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการขยายธุรกิจ และกรณีท่ีมีผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งท่ีสาํคญัๆ ท่ีกาํลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกยา้ย การลาออก หรือการเกษียณอายขุองพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ใน

ตาํแหน่งนัน้ๆ โดยจะดาํเนินการติดตามความคืบหนา้ของการพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาปีละ 

1 ครัง้ 

 

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายทีเ่ข้มงวด 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจในลกัษณะเป็น Holding Company โดยการ

ถือหุน้ใน 

ก) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (“พฤกษาฯ”) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัประเภททาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และอาคารชดุ จาํหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และ 

ข) บจ. โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ (“วิมตุ โฮลดิง้”) ซึ่งมีธุรกิจหลกัคือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และ

สถานพยาบาล ดว้ยการเขา้ถือหุน้ใน บจ. โรงพยาบาลวิมตุ (“วิมตุ”)  

 

ในการดาํเนินการธุรกิจตลอดมาพฤกษาฯ ไดถื้อปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเชื่อมั่นว่าสินคา้ทุกประเภทของพฤกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย 

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง รวมถึงมีการปฏิบตัิตามคาํแนะนาํ หรือคาํสั่งของหน่วยงาน

ราชการ หรือองคก์รหน่วยงานกลางอ่ืนๆ จนเป็นท่ียอมรบัทัง้จากลกูคา้ และจากผูถื้อหุน้ดว้ยดีเสมอมา 

 

ทัง้นี ้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) เชื่อมั่นว่าในการดาํเนินธุรกิจของพฤกษาฯ นัน้ ไดใ้ชห้ลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดจ้างผู้รบัจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) จึงมีความมั่นใจและไวว้างใจว่าการมีหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี

ของพฤกษาฯ เป็นไปเพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และเพ่ือผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั จึงไม่มีความเส่ียงทางกฎหมาย

จากการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด  

 

ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ และความไม่ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง  

เน่ืองจากธุรกิจหลักของพฤกษาฯ เป็นการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัประเภททาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และคอนโดมิเนียม

จัดจําหน่าย ซึ่งส่ิงสาํคัญท่ีต้องคาํนึงถึงในการดาํเนินธุรกิจ คือความปลอดภัยและอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการ

ปฎิบตัิงาน ในการเกิดอบุตัิเหตแุต่ละครัง้ส่งผลกระทบต่อความสญูเสียทัง้ชีวิตและทรพัยสิ์นอย่างประเมินค่ามิได ้อย่างไรก็

ตามพฤกษาฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการดูแลเร่ืองความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานเป็นอย่าง

มาก โดยส่งเสริมให้มีการสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) เร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรม

พนกังานในทกุส่วนงานของพฤกษาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนกังานผูป้ฏิบตัิงานท่ีโครงการก่อสรา้งและผูร้บัเหมา

โครงการท่ีตอ้งมีการอบรมหลกัสูตรเฉพาะในการทาํงาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั โดยตอ้งมีการขออนุญาตทาํงานท่ีมี

ความเส่ียงสงู (Work Permit) เช่น การทาํงานในท่ีสงู (High Work) การทาํงานความรอ้น หรืองานท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้า (Hot Work) 
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การทาํงานท่ีอับอากาศ (Confined Space) การทาํงานขุดเจาะ (Excavation Work) และงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการ

ประเมินก่อนท่ีจะอนญุาตใหป้ฏิบตัิงาน (Special Work)   

 

พฤกษาฯ ไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพในแต่ละกลุ่มธุรกิจเพ่ือสุ่มตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้

เกิดความปลอดภยั การจดัหาอุปกรณด์า้นความปลอดภัยท่ีจาํเป็น รวมถึงการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั (Safety 

Management) ใหค้รอบคลุมการก่อสรา้งในแนวราบของพฤกษาฯ และไดก้ารรบัรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการดา้น               

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001: 2007) ในโครงการแนวสูง จึงมั่นใจไดว้่าพฤกษาฯ มีการดูแลในเร่ือง

ความปลอดภยัอย่างเป็นมาตรฐานสากล 

 
สาํหรบัดา้นการรบัมือกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ พฤกษาฯ ไดพ้ัฒนาระบบการบริหารความ

เส่ียงอย่างต่อเน่ืองโดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ Enterprise Risk Management Framework ซึ่งใน

แต่ละปีจะมีการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และกาํหนดมาตรการในการควบคุมความเส่ียง

อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management 

System: BCMs) เพ่ือรบัมือกับความเส่ียงดา้นการหยุดชะงักของกระบวนการทาํงานท่ีสาํคัญ โดยมีการวิเคราะหแ์ละ

จาํลองสถานการณเ์หตุฉกุเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับโครงการก่อสรา้ง และจดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผนการจดัการเหตุฉุกเฉิน 

(Emergency Response Plan : ERP) ร่วมกับแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ให้กับ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ีโครงการก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพ่ือเตรียมพรอ้มรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ

วิกฤตการณต์่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากองคป์ระกอบทัง้หมดนีจ้ึงมั่นใจไดว้่า พฤกษาฯ มีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองความปลอดภัยต่อชีวิต และทรพัยสิ์นของพนกังาน รวมถึงผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกส่วนงาน และเตรียมพรอ้มสาํหรบั

รบัมือกบัเหตฉุกุเฉินและภาวะวิกฤตต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่างทนัท่วงที 

 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั องคก์รต่างๆ ลว้นเผชิญกับความเปล่ียนแปลงในหลากหลาย

บริบท อนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์รเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสาํคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

องคก์ร โดยเฉพาะการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รเพ่ือรองรบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้ย่าง

ทันท่วงที และสามารถลดความเสียหาย หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได  ้นอกจากนี ้การเขา้ถึงเทคโนโลยีของผู้บริโภค  

ส่งผลใหช้่องทางดิจิทัลมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศัยมากขึน้ พฤกษาฯ จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากประเด็นดงักล่าว เช่น ความลา้สมยัของเทคโนโลย ีซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกิจ (Globalization) การใช ้Software ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ

ทาํงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชง้านของ Software มีความซบัซอ้นเกินไป ทาํใหไ้ม่สามารถดึงขอ้มูลมาใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (IT Literacy) ความไม่มีเสถียรภาพของเครือข่ายและระบบ Server ซึ่งมีผลต่อการนาํขอ้มลูใน

ระบบมาใชง้าน และการจัดเตรียมอปุกรณท่ี์ไม่พรอ้มในการสนบัสนุน หรือพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Infrastructure) ความปลอดภัยของขอ้มลูและระบบจดัการขอ้มลู รวมถึงการรบัมือจากการถูกโจมตีทาง Cyber หรือ 

Social media ท่ีจะส่งผลให้ระบบการดาํเนินการหลักของธุรกิจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก (Cyber Threat) 

ประกอบกับระบบขอ้มลู และการทาํงานของพฤกษาฯ มีหลายระบบท่ีใชง้านอยู่ในปัจจุบนั แต่ขอ้มลูเหล่านั้นยงัไม่มีการ
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รวบรวมจดัทาํเป็นระบบฐานขอ้มลูท่ีสามารถเชื่อมโยงกันไดอ้ย่างอตัโนมตัิ (Big Data) การนาํขอ้มลูในระบบมาวิเคราะห์

ยงัคงตอ้งใชบ้คุลากรในการดาํเนินการท่ีค่อนขา้งมาก   

 

ทัง้นี ้เพ่ือใหม้มุมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับกลยุทธข์องบริษัทมากขึน้ รวมถึง

ความสามารถในการป้องกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในประเด็นดงักล่าว พฤกษาฯ จึงไดม้ีการจดัทาํ

โครงการ Streamline Process and Digitization โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับความต้องการ (Requirement) ในการ

ดาํเนินกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีคาํนึงถึงการทาํงานรว่มกนั

ของทุกระบบท่ีใชใ้นพฤกษาฯ ใหม้ี System Integration ท่ีเหมาะสม นาํมาซึ่งกระบวนการทาํงานและฐานขอ้มูลท่ีเชื่อม

ประสาน (Synchronization) อย่างเพียงพอใหเ้กิดศกัยภาพสงูสดุ โดยสามารถแบ่งความสาํคญัของกระบวนการออกเป็น 

2 ส่วน ประกอบดว้ย 

• ส่วนแรก Opportunity Exploration คือ การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชง้าน เพ่ือช่วยในการขับเคล่ือน

ธุรกิจใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และโอกาสในการนาํเทคโนโลยีดงักล่าว

มาปรบัใชใ้หเ้กิดความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับรบิทองคก์ร 

• ส่วนท่ีสอง Operational Excellence คือ การทาํงานของส่วนงาน Operation ซึ่งจะตอ้งพัฒนาให้มี

ความยั่ งยืนมากขึน้ ทั้งในส่วนของ Front Office และ Back Office รวมถึงการจัดทํา Data Security Management 

ภายใตก้ารมุ่งเนน้กระบวนการบริหารจัดการองคร์วมในรูปแบบ IT Base เพ่ือใหข้อ้มูลมีความปลอดภัย สามารถรกัษา

ความลบัของระบบงานและขอ้มลู (Security) 

พรอ้มกันนี ้พฤกษาฯ ไดม้ีการติดตามประเด็นความเส่ียงดังกล่าว ผ่านดัชนีช้ีว้ดั (Key Risk Indicators: KRIs) 

และแผนการจัดการความเส่ียง เพ่ือรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ารรบัทราบอย่างต่อเน่ือง

ตามรอบการรายงานผล (2 เดือนต่อครัง้) รวมถึงสรุปประเด็นสถานะความเส่ียงท่ีสาํคญั เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษิัท

พิจารณาเป็นประจาํทกุไตรมาส และเพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกับเหตกุารณค์วามเส่ียงท่ีทาํใหร้ะบบงาน

เสียหาย หรือไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกัลง พฤกษาฯ ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผนการ

กูค้ืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจาํอย่างต่อเน่ืองทุกปี เริ่มตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา เพ่ือใหเ้กิด

ความเชื่อมั่นในระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศท่ีสาํคญั นอกจากนี ้พฤกษาฯ มีการติดตามสถานการณห์รือ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ (Emerging risks) อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection Act) พฤกษาฯ ไดท้าํการศึกษาข้อกฎหมาย จัดอบรมให้ความรูเ้บือ้งตน้แก่ผู้บริหารและ

พนกังานทุกคน และแต่งตัง้คณะทาํงานเพ่ือดแูลใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีจะประกาศใชใ้นปี 2564 ซึ่งการ

ดาํเนินงานทัง้หมดนีจ้ะนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพใหม้ีความสามารถในการแข่งขนั และความสามารถในการพฒันาระบบ

อย่างต่อเน่ืองของพฤกษาฯ ต่อไป 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พฤกษาฯ มีการประยกุตใ์ชก้ารบริหารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์ร เพ่ือวิเคราะหค์วามเส่ียง และโอกาสท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนม้ของ
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ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์รวมไปถึงกระแสสงัคมท่ีมุ่งเนน้ไปสู่การรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั จึงไดก้าํหนดใหม้ีการติดตาม

ความเส่ียง รวมถึงมาตรการในการควบคุม และรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการของโครงการเป็นประจาํตามรอบท่ี

กาํหนด โดยจะเริ่มดาํเนินการตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้ในสถานการณต์่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

พฤกษาฯ ไดม้ีการนาํนวตักรรมท่ีนาํสมยัและสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตในปัจจบุนัของผูบ้ริโภค (Lifestyle) 

มาปรบัใชใ้นการก่อสรา้ง ดงัต่อไปนี ้

• ระบบ Pruksa Fresh Air System คือ ระบบนวตักรรมการถ่ายเทอากาศ ภายในตวับา้นและโถงหลงัคา 

ทาํใหส้ามารถเร่งกลไกการระบายอากาศ และความรอ้นออกจากตวับา้นไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยในเร่ืองของการลด

อณุหภมูิภายในตวับา้นและประหยดัการใชพ้ลงังาน นอกจากนี ้ ยงัมีส่วนช่วยใหบ้า้นสามารถถ่ายเทอากาศในระดบัท่ีจะ

ช่วยลดการสะสมของอากาศเสียและอากาศท่ีอบัชืน้ต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภูมิแพ ้ โดยการนาํหลกัการใชล้มเย็นมาไล่ลมรอ้น

ออกไป เพ่ือให ้“บา้นหายใจ” ได ้ 

• การออกแบบโครงการแนวสูง โดยใช้หลักการ “Green Building” หรืออาคารเขียว พฤกษาฯ ได้

คาํนึงถึงความสาํคัญในการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม จึงไดม้ีการออกแบบโครงการแนวสูงโดยคาํนึงถึงการใช้

ทรพัยากร และสภาพแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตน้ตัง้แต่การเลือกทาํเลท่ีตัง้การก่อสรา้ง ไปจนถึงการใชอ้าคาร

เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใชพ้ลงังาน และการใชน้ํา้ รวมถึงการส่งเสรมิใหคุ้ณภาพ

ชีวิตของผูใ้ชอ้าคารเพ่ิมขึน้ 

• การใช ้“GREEN Solar Cell System” ซึ่งเป็นนวตักรรมการใชแ้ผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) 

ติดตัง้ส่วนของการใชพื้น้ท่ีส่วนกลางในโครงการ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานในบางช่วงเวลา เช่น การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ในพืน้ท่ีส่วนกลาง และการ Operate ระบบบาํบดันํา้เสียรวมภายในโครงการ 

 

ความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดในช่วงตน้ปี 2563 ท่ีผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์ป็น

ธุรกิจหน่ึงท่ีไดร้บัผลกระทบ จะเห็นไดจ้ากอัตราการซือ้ขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อธุรกิจท่ีจะตอ้งมีการปรบัตัวและเตรียมความพรอ้มในการรบัมือต่อเหตุการณ์

ฉุกเฉินท่ีเกิดขึน้ โดยพฤกษาฯ ไดม้ีการพัฒนาระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือรบัมือกับความเส่ียงดา้นการ

หยุดชะงักของกระบวนการท่ีสาํคัญอา้งอิงตามมาตรฐานสากล ISO 22301 โดยมีการถ่ายทอดแผนบริหารความเส่ียง

ภายในองคก์รเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกันทั่วทัง้องคก์ร จึงส่งผลใหเ้มื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ขึน้ บริษัทฯ มีแนวทางในการรบัมือเบือ้งตน้ตามแผน BCP (Business Contuinity Plan) โรคระบาด ท่ีนาํมา

ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ ์และนาํหลกัทัง้ 7 ประการ ตามบทวิเคราะหข์อง McKinsey & Company มาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปรบัตวัของธุรกิจ (COVID-19 response: Companies can draw on seven sets of immediate actions.)   

          นอกจากนี ้ยงัไดก้าํหนดใหม้ีคณะทาํงานเฉพาะกิจ Emergency Response Team COVID-19 และคณะทาํงาน

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response Team : IRT) เป็นคณะทาํงานเพ่ือบริหารจัดการสถานการณเ์หตุ

ฉุกเฉินในภาพรวมของบริษัทฯ จากโครงสรา้งดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจและ

หน่วยงานสนบัสนนุ ซึ่งมีหนา้ท่ีหลกัสาํคญัท่ีจะตอ้งรายงานขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมไปถึง
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การประเมิน และจัดการเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานและครอบครวัของ

พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนชมุชนและสงัคมในวงกวา้ง 

 

 และในส่วนของการวางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีการ

ปรบัตวั New Normal ซึ่งแบ่งตามช่วงของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวร้สั ดงันี ้

1. ช่วงท่ีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ยงัอยู่ในสถานะเฝ้าระวงั บริษัทไดพ้ฒันาช่องทางการขายใหม่ ผ่านส่ือ 

Digital Online ไดแ้ก่ การนาํเสนอรูปแบบโครงการผ่าน VDO Live, VDO Clip ใหลู้กคา้ไดเ้ยี่ยมชมโครงการ

และบา้นเสมือนจรงิ นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดพ้ฒันาระบบ Pruksa Online Booking ท่ีใหล้กูคา้สามารถจองซือ้

บา้นไดด้ว้ยตนเอง 

2. ในช่วงท่ีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคล่ีคลาย บรษิัทฯ เตรียมแผนรบัมือการตอบโจทย ์New Normal 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Trend เพ่ือรองรับ Home Base Activity ท่ีสําคัญ ได้แก่ 

Homelife ในด้าน Function บ้าน สโมสรส่วนกลาง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกองศา และ Health Proof 

ความสะอาดและสขุอนามยั ระบบ Touchless, Face Recognition, ระบบระบายอากาศ ภายในตวับา้น 

 

3.2.2 ธุรกิจโรงพยาบาล 

การดาํเนินธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลวมิตุ ภายใตบ้รษิัท โรงพยาบาลวิมตุ จาํกดั (Vimut Hospital Co, Ltd) 

“โรงพยาบาลวิมตุ” ตอ้งเผชิญกับปัจจยัเส่ียงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงพยาบาลวิมตุ โดยปัจจยั

เส่ียงต่อไปนีเ้ป็นเพียงประเด็นสาํคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลวิมตุ และก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการ

ลงทุนอย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้ปัจจยัเส่ียงท่ีระบุไวไ้ดอ้า้งอิงจากขอ้มลูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และการคาดการณใ์นอนาคตเท่าท่ี

สามารถระบุได้ แต่ในอนาคตอาจมีปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ เน่ืองจากปัจจัยแวดลอ้มของโรงพยาบาลวิมุต ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลวิมตุ ในอนาคตได ้

 

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างของโครงการทีอ่าจคลาดเคลื่อนจากแผนการทีก่าํหนดไว ้

โรงพยาบาลวิมุต ไดก้าํหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธก์ารเติบโตในการลงทุนก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลซึ่งมี

มลูค่าการลงทุนทัง้หมด 4,900 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ พรอ้มเปิดใหบ้รกิารภายใน ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

ทั้งนี ้ อาจมีความเส่ียงท่ีกําหนดการก่อสรา้งแล้วเสร็จล่าช้าไปกว่าแผนการท่ีวางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของโรงพยาบาลวิมตุ ได ้  

 

จากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ โรงพยาบาลวิมุต ได้มีการว่าจ้างผู้ออกแบบ และท่ีปรึกษาท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์นการออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสรา้งโรงพยาบาลเพ่ือประมาณการระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการดาํเนินการก่อสรา้งรวมถงึการพิจารณาจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัในระยะท่ีเริ่มมีการก่อสรา้งอาคาร เพ่ือ

รองรบัความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กับโครงการก่อสรา้งดังกล่าว และพิจารณาการกาํหนดเงื่อนไขใน
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สญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) โดยกาํหนดค่าปรบัจากการทาํงานล่าชา้ เพ่ือใหส้ามารถเรียกเก็บจาก

ผูร้บัเหมาหลกัได ้กรณีท่ีก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญาท่ีกาํหนด   

   

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์

 ปัจจบุนัการประกอบธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย ์มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ จากการท่ีผูป้ระกอบการราย

ใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ทาํใหม้ีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุนการรกัษา รวมถึงช่องทางการบริการท่ี

หลากหลาย นอกจากการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัเดียวกนัแลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบัการขยายการใหบ้รกิารของ

โรงพยาบาลรฐั เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อการดงึฐานลกูคา้ของโรงพยาบาลวิมตุ 

 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โรงพยาบาลวิมตุ จึงไดม้ี

การวางกลยทุธแ์ละแผนพฒันาธุรกิจ เพ่ือเป็นโรงพยาบาลชัน้นาํ โดยการลงทนุในอุปกรณก์ารแพทยแ์ละระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยั การศึกษาขอ้มลูจากกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญในการนาํเทคโนโลยีมาใชย้กระดบัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ใหค้รอบคลมุทั้งดา้น Clinical และ Healthcare Facility Services เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ และขยายการใหบ้ริการ

รกัษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณานาํระบบการรบัรองคณุภาพระดบัสากลจากสถาบนั Joint Commission 

International Accreditation (JCI) มาปรบัใช้ตัง้แต่การวางรากฐานในการก่อสรา้ง เพ่ือตอกยํา้ความมุ่งมั่นในการเป็น

โรงพยาบาลท่ีใหม้าตรฐานการรกัษาระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณธุ์รกิจโรงพยาบาลยงัมีแนวโนม้การ

เติบโตท่ีดี ประชากรในพืน้ท่ียังมีความตอ้งการบริการทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการ

บรกิารท่ีหลากหลาย รวมถึงการเขา้ถึงบรกิารท่ีมีคณุภาพ สะดวก และรวดเรว็  

 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล 

 การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งปัจจุบนัสามารถผลิตไดใ้นจาํนวนจาํกัด นอกจากนีใ้นปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการใหบ้ริการทาง

การแพทย ์ทาํใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานกับองคก์ร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว

จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู ้ความสามารถท่ีเหมาะสม โรงพยาบาลวิมตุ จึงมีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลน

บคุลากรวิชาชีพเหล่านีจ้ากความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ของโรงพยาบาลรฐับาล และเอกชน 

 โรงพยาบาลวิมตุ จึงมีการพิจารณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีมีการผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

พยาบาลในการใหทุ้นการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แก่นิสิตนกัศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาความรูท่ี้ตอ่เน่ือง และนาํความรูท่ี้

ไดม้าใช้กับการทาํงานร่วมกับองคก์รในอนาคตภายหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังไดม้ีการพิจารณากําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักับผูป้ระกอบการรายอื่นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ซึ่งคาดการณว์่าจะสามารถลดผลกระทบดา้นลบในปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง 

  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายภาครัฐ มาตรฐานหรือกฎระเบียบ 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ท่ีถูกดูแลโดยรฐั เช่น ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครอง

ผูเ้สียหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ, กองทนุคุม้ครองผูเ้สียหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครฐั มาตรฐานหรือกฎระเบียบ มีผลต่อความเส่ียงในการดาํเนินกิจการของโรงพยาบาล 

หรือโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ดว้ยเหตุนี ้โรงพยาบาลวิมตุมีการเตรียมการเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงต่างๆทัง้ในแง่การ

บรกิารและการแพทย ์อาทิ เช่น ปฎิบตัิตามมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐาน JCI, มาตรฐาน EIA ซึ่งการเตรียมการต่างๆ

เหล่านีอ้าจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ดา้นสาธารณสขุในอนาคตได ้
 

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 

โรงพยาบาลวิมตุ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยอ์าจมีความเส่ียงในการถูกฟ้องรอ้งจากผูป่้วย ซึ่งอาจเกิดจาก

ความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการรกัษา ทาํใหโ้รงพยาบาล มีความเส่ียงจากการถูกฟ้องรอ้ง และอาจส่งผล

กระทบถึงผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลได ้

ทางโรงพยาบาลวมิตุ ตระหนกัถึงปัจจยัดงักล่าว จึงไดส้รา้งมาตรการในการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบั

คณุภาพและมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการรกัษาพยาบาลใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้ง เหมาะสม อีกทัง้คาํนึงถึงสิทธิและความ

คาดหวังของผู้ป่วย รวมทั้งอธิบายสิทธิดังกล่าวให้ผู้ป่วยฟังอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพ และป้องกันข้อพิพาททาง

กฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 

แม้ว่าสถานการณ์ปัจุบันในประเทศไทยจะสามารถควบคุมโรค COVID-19 ได้ในระดับดี แต่ตราบใดท่ี

สถานการณใ์นต่างประเทศยงัไม่คงท่ี และยงัไม่มีวคัซีนท่ีสามารถป้องกันโรคนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจโรงพยาบาลก็

ยงัจดัอยู่ในธุรกิจท่ีมีความเส่ียง ในการตอ้งรองรบัผูต้ิดเชือ้เหล่านี ้ซึ่งอาจทาํใหต้อ้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรบั

สถานการณด์งักล่าว นอกจากนัน้ยงัมีความเส่ียงในแงป่รมิาณคนไขท่ี้ไม่อยากเขา้ใชบ้รกิารโรงพยาบาล แต่หนัไปใชบ้รกิาร

ทดแทนอ่ืนๆ เช่น Tele-Medicine 

โรงพยาบาลวิมตุ ตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว จึงเตรียมแผนรองรบั เช่น มีระบบ Tele-Medicine และมีอุปกรณ์

ป้องกนัการติดเชือ้ตามมาตรฐาน เช่น ระบบ Fresh Air UV-C หอ้ง Negative pressure รวมทัง้มี คลินิคชุมชน (บา้นหมอ

วิมตุ) เพ่ือใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบรกิารทางการแพทยไ์ดง้่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 
 

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ  

3.3.1 ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มวิจิตรพงศพ์ันธุ์ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “9.2 ผู้ถือหุ้น”) ซึ่ งถือหุ้นในบริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 
1,658,644,222 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.79 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี ้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคง

สามารถท่ีจะควบคุมการลงมติผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีสาํคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัไดก้าํหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง

ขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศพ์ันธุ ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้

จาํนวน 1,318,190,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.23 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และยงัคงดาํรงตาํแหน่งเป็น

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มและเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ถือหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
        
 4.1.ทรัพยส์ินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทรพัยสิ์นถาวร มีมลูค่าสทุธิทาง

บญัชี จาํนวน 6,010 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีทรพัยสิ์นถาวร มีมลูค่าสทุธิทางบญัชี จาํนวน 5,238 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

  หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 

รายการทรัพยสิ์นถาวร 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

1. ที่ดินและอาคาร 2,977 2,894 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 1,073 1.044 

3. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 145 91 

4.  ยานพาหนะ 3 3 

5. งานระหว่างก่อสรา้ง และเคร่ืองจกัรและอปุกรณร์ะหว่างการติดตัง้ 1,040 1,978 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญชี 5,238 6,010 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัโดยมีการนาํสินทรพัยแ์ละโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการ

พฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงงานแผ่นคอนกรีตสาํเรจ็รูป 1,139 1,086 

โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา (ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง) 2,003 3,099 

รวม  3,142 4,185 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งนาํสินทรพัยไ์ปคํา้ประกัน ซึ่งคํา้ประกันโดยบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดงันี ้

(ก)  วงเงินกูย้ืมจากธนาคารจาํนวน 2,257 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(ข)  วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(ค)  วงเงินหนงัสือคํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 3,010 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญสหรฐัและ 65 ลา้น

อินเดียรูปีสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(ง)   วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 8,701 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(จ)   วงเงินสินเชื่ออ่ืน 656 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 
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   4.2 สินค้าคงเหลอืในโครงการต่างๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มีสินคา้คงเหลือ

ในโครงการต่างๆ (ไม่รวมโครงการท่ียงัไม่ทาํการเปิดขาย และท่ีดินรอการพฒันา) จาํนวน 153 โครงการ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ 

ลาํดับ ชื่อและท่ีตั้งโครงการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

พืน้ท่ีขาย

คงเหลือ 

ราคา

ประเมิน 

มูลค่า

ตาม

บัญชี 

มูลค่า

ตาม

บัญชี 

มูลค่า

ตามบัญชี ภาระผูกพัน  

  

(ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 

2563 

ณ ธ.ค.  

2561 

ณ ธ.ค.  

2562 

ณ ธ.ค.  

2563 

ณ ธ.ค. 2563 

1 บา้นพนาลี 38/2 (ไทรนอ้ย) เป็นเจา้ของ 5-1-54.70 N/A N/A 48.57 46.86 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

2  บา้นพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจา้ของ 7-1-37.70 N/A 102.85 97.41 76.87 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

3  บา้นพฤกษา 102 ศาลายา-บรมราชชนนี เป็นเจา้ของ 10-2-49.90 N/A 194.01 137.04 100.58 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

4  บา้นพฤกษา 112 กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่ เป็นเจา้ของ 5-1-96.80 N/A 144.56 124.89 89.12 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

5  บา้นพฤกษา 120 กนัตนา-กาญจนาฯ เป็นเจา้ของ 10-2-26.90 N/A 185.97 170.07 112.23 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

6  บา้นพฤกษา 121 สหพฒัน-์แหลมฉบงั(2) เป็นเจา้ของ 7-1-55.20 N/A 140.31 141.11 81.25 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

7  บา้นพฤกษา 122 อมตะ-บายพาส เป็นเจา้ของ 9-0-87.10 N/A 142.59 132.91 107.77 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

8  บา้นพฤกษา 125 ลาดกระบงั-สวุรรณภมิู3 เป็นเจา้ของ 5-1-40.30 N/A 126.02 108.74 68.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

9  บา้นพฤกษา 129 อีสเทิรน์-ปลวกแดง เป็นเจา้ของ 16-0-48.20 N/A 152.58 182.19 182.75 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

10  บา้นพฤกษา 130 หนองจอก-สวุินทวงศ ์ เป็นเจา้ของ 6-0-77.80 N/A 87.17 101.60 72.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

11  บา้นพฤกษา 133 พระราม2-เอกชยั เป็นเจา้ของ 7-0-10.50 N/A 199.81 172.75 104.35 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

12  บา้นพฤกษา 137  บา้นโพธิ์-มอเตอรเ์วย ์ เป็นเจา้ของ 3-0-73.00 N/A 145.37 106.79 53.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

13  บา้นพฤกษา 139  หนองมน-ชลบรุี(3) เป็นเจา้ของ 21-1-37.70 N/A N/A 440.41 361.23 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

14  บา้นพฤกษา ราชพฤกษ์-345 (PK1491) เป็นเจา้ของ 20-2-49.60 N/A N/A 324.73 276.41 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

15  บา้นพฤกษา 150 ประชาอทุิศ (2)  เป็นเจา้ของ 21-2-86.80 N/A N/A 346.91 284.28 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

16  บา้นพฤกษา 153  (ถ.มะลิวลัย-์สนามบินขอนแก่น) เป็นเจา้ของ 27-0-59.50 N/A N/A 326.39 324.99 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

17  เดอะแพลนท ์(หนองมน-ชลบรุี)-พนาล ี เป็นเจา้ของ 17-3-52.30 N/A N/A 301.31 259.01 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

18  เดอะ คอนเนค 62 เพชรเกษม 69 เป็นเจา้ของ 23-3-65.60 N/A N/A N/A 513.71 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

19 พฤกษา วิลล ์71/2 (แหลมฉบงั) เป็นเจา้ของ 8-1-31.40 N/A 146.54 169.41 130.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

20 พฤกษา วิลล ์86/1 (ศรีราชา-บ่อวิน) เป็นเจา้ของ 8-3-56.00 N/A 168.76 133.93 100.19 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

21 พฤกษา วิลล ์108 เป็นเจา้ของ 9-0-44.60 218.79 231.45 222.96 145.26 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

22  บา้นพฤกษา 114/4 (เทพารกัษ์-เมืองใหม่ฯ ) เป็นเจา้ของ 19-2-7.40 N/A N/A N/A 153.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

23  บา้นพฤกษา 119  (รงัสิต-คลองสอง) เป็นเจา้ของ 4-0-91.70 N/A 131.35 77.28 44.31 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

24  บา้นพฤกษา 124  (รงัสิต-คลองสี่) เป็นเจา้ของ 6-1-66.40 N/A 136.17 91.11 46.22 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

25  บา้นพฤกษา 126  (เทพารกัษ์-ก่ิงแกว้) เป็นเจา้ของ 8-3-92.40 165.60 202.90 158.41 104.35 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

26  บา้นพฤกษา 131  (รงัสิต-วงแหวนฯ) เป็นเจา้ของ 19-0-78.70 N/A 273.94 286.61 255.07 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

27  บา้นพฤกษา 132  (ลาํลกูกา-วงแหวนฯ) เป็นเจา้ของ 16-1-23.40 N/A 205.47 226.27 152.41 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

28  บา้นพฤกษา 134  (รงัสิต-คลอง7) เป็นเจา้ของ 13-1-16.40 N/A 100.44 130.07 119.29 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

29  บา้นพฤกษา 143  (สขุมุวิท-บางป)ู เป็นเจา้ของ 13-3-5.10 N/A N/A 351.56 221.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

30  บา้นพฤกษา 144  (รงัสิต-บางพนู โครงการ3) เป็นเจา้ของ 6-0-0.80 N/A 167.28 146.10 75.92 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

31  บา้นพฤกษา 152 หินกอง-สระบรุี 1 (พนาลี 64) เป็นเจา้ของ 17-1-62.40 N/A N/A 152.31 130.34 หนงัสือคํา้ประกนั ม ี
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ลาํดับ ชื่อและท่ีตั้งโครงการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

พืน้ท่ีขาย

คงเหลือ 

ราคา

ประเมิน 

มูลค่า

ตาม
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มูลค่า

ตาม

บัญชี 
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ตามบัญชี ภาระผูกพัน  

  

(ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 

2563 

ณ ธ.ค.  

2561 

ณ ธ.ค.  

2562 

ณ ธ.ค.  

2563 

ณ ธ.ค. 2563 

32  บา้นพฤกษา 154 (รงัสิต-คลอง 5) เป็นเจา้ของ 17-3-63.20 N/A N/A N/A 185.29 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

33  บา้นพฤกษา 155  (รงัสิต-ธัญบรุี โครงการ 2) เป็นเจา้ของ 14-1-47.50 N/A N/A 139.37 112.71 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

34  The Connect บางนา-ศรีวารี (1) เป็นเจา้ของ 25-3-59.20 N/A N/A N/A 451.08 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

35  พาทิโอ พหลโยธิน เป็นเจา้ของ 5-1-14.70 268.73 265.32 253.16 227.52 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

36 THE CONNECT 32 ( อพัทรี ลาดพรา้ว126 ) เป็นเจา้ของ 1-3-9.50 N/A 167.04 134.66 76.34 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

37 THE CONNECT 38 ( รามอินทรา กม.8 ) เป็นเจา้ของ 17-0-75.00 N/A N/A N/A 250.76 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

38 THE CONNECT 40 (ติวานนท-์แจง้วฒันะ ) เป็นเจา้ของ 8-0-49.60 N/A N/A 287.22 175.94 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

39 THE CONNECT 45 ( บา้นพฤกษา 113) เป็นเจา้ของ 4-2-53.70 N/A 153.11 120.73 61.18 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

40 THE CONNECT 47 ( สวุรรณภมูิ4) เป็นเจา้ของ 9-0-26.40 288.09 282.82 252.93 157.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

41 THE CONNECT 49 ( แอท-รงัสิต ) เป็นเจา้ของ 10-0-74.30 133.68 192.65 179.37 118.71 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

42 THE CONNECT 50 ( กรุงเทพฯ-ปทมุธานี ) เป็นเจา้ของ 16-3-29.20 N/A 265.28 273.96 251.87 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

43 THE CONNECT 53 ( วงแหวน-พระราม 9 ) เป็นเจา้ของ 8-1-31.70 N/A 360.09 366.75 302.17 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

44 THE CONNECT 54 ( รามอินทรา-มีนบรุี ) เป็นเจา้ของ 2-3-18.70 N/A 179.53 170.77 82.17 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

45 พฤกษา วิลล ์76  เป็นเจา้ของ 7-0-33.00 301.86 377.27 325.10 261.12 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

46  พาทิโอ รามอินทรา โครงการ1/1 เป็นเจา้ของ 3-2-23.50 306.99 280.07 272.18 224.08 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

47 พฤกษา วิลล8์/1 (ดอนเมือง) เป็นเจา้ของ 12-1-53.70 289.35 167.04 204.72 191.98 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

48 พฤกษา วิลล ์97 (วงแหวน-อ่อนนชุ) เป็นเจา้ของ 3-2-16.30 N/A 216.42 168.38 72.27 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

49 พฤกษา วิลล ์100 (พหลโยธิน-คลองหลวง) เป็นเจา้ของ 4-2-69.70 120.49 134.39 127.58 76.25 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

50 พฤกษา วิลล ์101 (ถลาง-เทพกษัตรีย)์ เป็นเจา้ของ 7-0-48.50 N/A 160.97 127.28 125.81 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

51 พฤกษา วิลล ์102 (บางนา-เอแบค) เป็นเจา้ของ 1-3-35.60 N/A 115.85 70.69 39.97 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

52 พฤกษา วิลล ์105/1 (รามอินทรา-พระยาสเุรนท)์ เป็นเจา้ของ 3-0-92.30 124.83 162.65 120.86 63.83 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

53 พฤกษา วิลล ์106 (รงัสิตคลองสอง) เป็นเจา้ของ 14-3-28.20 263.54 280.07 296.90 217.56 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

54 พฤกษา วิลล ์109 (รามคาํแหง วงแหวน) เป็นเจา้ของ 12-1-7.10 N/A 522.77 438.63 315.99 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

55 พฤกษา วิลล ์110 (ลาดกระบงั) เป็นเจา้ของ 11-1-73.80 N/A 232.35 321.52 265.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

56 พฤกษา วิลล ์111 (รงัสิต) เป็นเจา้ของ 18-1-60.10 N/A 258.50 272.60 233.61 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

57 พฤกษา วิลล ์112 (กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) เป็นเจา้ของ 22-0-16.30 N/A N/A 775.33 720.53 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

58 พฤกษา วิลล ์113 (ติวานนท-์รงัสิต) เป็นเจา้ของ 6-0-63.50 N/A 186.18 207.02 151.33 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

59 พฤกษา วิลล ์116 (เจา้ฟ้า-เทพอนสุรณ)์ เป็นเจา้ของ 10-0-41.70 N/A N/A 260.87 266.14 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

60 พฤกษา วิลล ์119/1 (พหลโยธิน-รามอินทรา) เป็นเจา้ของ 4-1-97.60 N/A N/A 289.33 167.69 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

61 พฤกษา วิลล ์119/2 (พหลโยธิน-รามอินทรา) เป็นเจา้ของ 3-0-34.20 N/A N/A 155.54 127.74 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

62 พฤกษา วิลล ์122/1 (บางนา-หนามแดง) เป็นเจา้ของ 18-3-46.10 N/A N/A N/A 345.24 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

63 พฤกษา วิลล ์85 เป็นเจา้ของ 7-0-46.90 338.30 419.19 327.17 163.46 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

64 พฤกษา วิลล ์87/2 (เทพารกัษ์) เป็นเจา้ของ 0-0-78.30 N/A N/A 18.15 7.65 ไม่ม ี

65 พฤกษา วิลล ์103 เป็นเจา้ของ 10-0-6.00 277.44 312.47 247.92 155.01 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

66 พฤกษา วิลล ์107/1 (ประชาอทุิศ) เป็นเจา้ของ 1-1-28.20 N/A 56.58 42.91 33.70 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

67 พฤกษา วิลล ์107/5  (ประชาอทุิศ) เป็นเจา้ของ 16-0-64.80 N/A N/A 297.04 268.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 
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68 พฤกษา วิลล ์117 [ทรพัยพ์ัฒนา] เป็นเจา้ของ 17-0-63.30 N/A N/A 365.30 261.75 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

69  พาทิโอ บางนา-วงแหวน เป็นเจา้ของ 12-3-28.30 534.66 462.51 509.74 383.64 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

70  พาทิโอ รามคาํแหง เป็นเจา้ของ 2-3-69.40 N/A 134.77 149.39 121.29 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

71  พาทิโอ ลาดกระบงั อ่อนนชุ/1 เป็นเจา้ของ 7-0-95.90 N/A 326.12 321.21 203.00 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

72  พาทิโอ ศรีนครินทร-์พระราม 9 เป็นเจา้ของ 7-0-37.70 N/A 369.48 354.54 324.96 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

73 พฤกษา วิลล ์88 เป็นเจา้ของ 6-2-1.00 N/A 206.04 183.61 118.05 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

74 พฤกษา วิลล ์91/1 เป็นเจา้ของ 2-2-7.30 N/A 85.16 50.46 31.41 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

75 พฤกษา วิลล ์91/3 (ศาลายา ซอย 5/8) เป็นเจา้ของ 3-2-56.00 N/A 77.78 80.95 74.29 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

76 พฤกษา วิลล ์93 (นครอินทร-์ราชพฤกษ์) เป็นเจา้ของ 2-2-80.90 N/A 164.52 128.08 86.39 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

77 พฤกษา วิลล ์98 (พระราม5-บางกรวย 23) เป็นเจา้ของ 2-3-88.40 181.19 210.52 171.89 96.36 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

78 พฤกษา วิลล ์99 เป็นเจา้ของ 9-0-94.30 237.18 249.61 225.55 162.03 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

79 พฤกษา วิลล ์104 เป็นเจา้ของ 12-2-62.40 266.22 268.27 253.96 203.87 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

80 พฤกษา วิลล ์115 (ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) เป็นเจา้ของ 11-0-98.30 N/A 331.25 339.51 285.77 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

81  วิลเลต ไลท ์(รตันาธิเบศร)์ เป็นเจา้ของ 7-1-95.50 206.65 237.25 251.47 201.60 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

82  พาทิโอ พระราม 5 สิรินธร เป็นเจา้ของ 1-2-37.20 N/A 93.90 83.79 58.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

83  บา้นภสัสร 66 เพรสทีจ (บางนา-สวุรรณภมูิ) เป็นเจา้ของ 10-0-95.00 N/A 417.60 344.02 262.35 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

84  บา้นภสัสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา) เป็นเจา้ของ 11-2-49.40 N/A 505.02 456.67 391.13 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

85  บา้นภสัสร 79 (แจง้วฒันะ-ชยัพฤกษ์) เป็นเจา้ของ 8-2-29.40 N/A 319.96 244.77 140.38 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

86  บา้นภสัสร 82 เพรสทีจ (บางนา-วงแหวนฯ) เป็นเจา้ของ 18-2-6.60 N/A 482.28 508.92 390.34 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

87  บา้นภสัสร 86 ( ภสัสรกรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) เป็นเจา้ของ 17-1-74.00 N/A N/A 603.57 584.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

88  บา้นภสัสร 88 (พทุธมณฑลสาย2-บางแวก) เป็นเจา้ของ 24-3-27.60 N/A N/A 407.41 349.53 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

89  บา้นภสัสร 93 ( ภสัสรดอนเมือง-พหลโยธิน) เป็นเจา้ของ 3-2-71.20 N/A N/A 254.97 93.14 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

90 The Palm แจง้วฒันะ-ชยัพฤกษ์ PS0800 เป็นเจา้ของ 29-2-88.20 N/A N/A N/A 384.51 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

91  เดอะแพลนท ์(รงัสิตคลอง4-วงแหวน) PKT028 เป็นเจา้ของ 23-2-19.20 N/A 244.75 249.38 205.88 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

92  เดอะแกลเลอรร์ี&่เนเชอรา่เทรนด ์(รตันาธิเบศร)์  เป็นเจา้ของ 8-0-32.10 N/A 240.60 185.00 126.98 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

93  พฤกษา วิลเลจ 45 เป็นเจา้ของ 8-1-91.90 N/A 157.18 131.33 90.44 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

94  พฤกษา วิลเลจ 47  เป็นเจา้ของ 9-1-80.20 211.90 213.59 156.74 81.49 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

95  พฤกษา วิลเลจ 52 เป็นเจา้ของ 10-0-95.50 N/A N/A 134.26 102.27 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

96  บา้นภสัสร 77 ( สรงประภา) เป็นเจา้ของ 2-1-4.50 N/A 327.57 234.21 91.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

97  บา้นภสัสร 83 ( รามคาํแหง-ราษฎรพ์ฒันา) เป็นเจา้ของ 19-3-41.20 N/A 474.96 492.37 403.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

98  บา้นภสัสร 96 ( ดอนเมือง-ธูปะเตมีย ์) เป็นเจา้ของ 26-2-36.00 N/A N/A N/A 442.20 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

99  The Plant เชียงใหม่ มหิดล-เจริญเมือง เป็นเจา้ของ 16-2-65.70 223.33 210.57 203.35 201.90 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

100  The Plant Simpls (พหลโยธิน-สายไหม) เป็นเจา้ของ 8-2-22.20 197.30 222.58 191.39 161.15 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

101  The Plant อยธุยา เป็นเจา้ของ 25-3-18.30 N/A 171.07 164.05 142.59 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

102  The Plant พหลโยธิน รงัสิต เป็นเจา้ของ 7-1-42.30 N/A 141.71 134.53 97.00 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

103  The Plant รงัสิต-คลอง3 เป็นเจา้ของ 10-2-63.30 N/A 170.26 177.66 108.80 หนงัสือคํา้ประกนั มี 
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104  The Plant รงัสิต-คลองหลวง เป็นเจา้ของ 6-3-30.10 N/A 133.42 126.01 83.38 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

105  The Plant ชยัพฤกษ์-วงแหวน เป็นเจา้ของ 28-3-11.70 N/A N/A 318.49 294.61 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

106  The Plant กรุงเทพฯ-ปทมุธาน ี เป็นเจา้ของ 13-0-18.70 N/A N/A 257.04 204.33 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

107  PATIO พระราม 2 - (PC0370) เป็นเจา้ของ 4-3-33.00 N/A 186.09 161.62 159.70 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

108  เนเชอรา่&เดอะแกลเลอรี่ พระราม2 วงแหวน-PKT021 เป็นเจา้ของ 13-2-47.90 N/A 261.66 232.23 190.42 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

109  เดอะแพลนท ์พระราม2-เพชรเกษม PKT026 เป็นเจา้ของ 15-0-32.20 N/A 199.55 204.44 189.39 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

110  เดอะแพลนท ์(รงัสิต-คลอง2) PKT027 เป็นเจา้ของ 11-1-37.70 N/A 172.61 176.60 138.82 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

111  พฤกษา วิลเลจ 46 เป็นเจา้ของ 4-3-53.40 N/A 99.04 88.85 70.86 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

112  พฤกษา วิลเลจ 49 (เดอะแพลนท ์วงแหวนฯ-รงัสิต) เป็นเจา้ของ 48-0-4.00 505.92 381.57 381.30 377.01 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

113  พฤกษา วิลเลจ 51 (เดอะแพลนท ์รงัสิต-คลอง 5) เป็นเจา้ของ 31-0-87.90 285.60 179.57 181.25 176.48 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

114  พฤกษา วิลเลจ 55 (เดอะแพลนท ์รามคาํแหง) เป็นเจา้ของ 16-3-39.80 N/A N/A 440.14 427.62 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

115  บา้นภสัสร 51 (ป่ินเกลา้-วงแหวน) เป็นเจา้ของ 13-1-32.00 283.72 268.87 253.10 185.72 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

116  บา้นภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ินเกลา้-เพชรเกษม เป็นเจา้ของ 23-1-87.80 445.46 445.97 451.45 404.45 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

117  บา้นภสัสร 69 เพรสทีจ จตโุชติ-วชัรพล เป็นเจา้ของ 4-1-3.10 N/A 193.63 118.27 78.44 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

118  บา้นภสัสร 70 (เกาะแกว้) เป็นเจา้ของ 6-2-80.00 218.31 169.95 154.77 101.33 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

119  บา้นภสัสร 74 (เทพารกัษ์-บางนา) เป็นเจา้ของ 33-0-75.70 485.33 256.02 272.66 252.80 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

120  บา้นภสัสร 90 (รม่เกลา้-รามคาํแหง) เป็นเจา้ของ 53-0-68.70 N/A N/A 687.06 648.37 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

121  The Plant ( เทพารกัษ์-บางนา)-PLS750 เป็นเจา้ของ 19-2-9.60 303.06 172.60 171.97 145.46 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

122 The Plant ( ถลาง-เทพกระษัตรี ) - PS0760 เป็นเจา้ของ 21-2-78.30 N/A 215.23 206.37 209.38 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

123  The Palm กะทู-้ป่าตอง เป็นเจา้ของ 17-0-21.50 N/A 337.06 347.23 350.65 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

124  เนเชอรา่ เทรนด ์ประชาอทุิศ 90-PKT022 เป็นเจา้ของ 25-3-70.90 N/A 309.71 307.35 301.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

125  เดอะแพลนท ์เนเชอรา่ เทรนด ์ป่ินเกลา้พทุธมณฑล  เป็นเจา้ของ 20-0-64.00 N/A 280.49 260.98 227.61 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

126  เดอะแพลนท ์และเนเชอรา่ เทรนด ์วงแหวน เป็นเจา้ของ 10-0-84.80 N/A 206.81 154.69 118.50 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

127  พฤกษา วิลเลจ 48 (เดอะแพลนท ์ป่ินเกลา้) เป็นเจา้ของ 17-3-93.70 244.41 247.53 228.81 196.19 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

128  พฤกษา วิลเลจ 50  เป็นเจา้ของ 28-2-20.50 358.31 279.84 279.33 261.04 หนงัสือคํา้ประกนั มี 

129  URBANO ราชวิถี เป็นเจา้ของ 3,258 N/A 556.74 463.83 226.07 ไม่มี 

130  เดอะทร ีสขุมุวิท เป็นเจา้ของ 581 N/A 142.46 118.58 38.61 ไม่มี 

131  เดอะทร ีจรญัสนิทวงศ ์30 เป็นเจา้ของ 4,358 537.77 583.92 463.48 372.62 ไม่มี 

132  เดอะทร ีดินแดง-ราชปรารภ เป็นเจา้ของ 767 N/A 102.28 314.10 46.45 ไม่มี 

133  เดอะทร ีพฒันาการ เป็นเจา้ของ 20,242 N/A N/A 425.78 595.45 ไม่มี 

134  เดอะทร ีสขุมุวิท-พระราม 4 เป็นเจา้ของ 12,148 N/A N/A N/A 476.24 ไม่มี 

135  เดอะทร ีวิคทอรี โมนเูมนต ์ เป็นเจา้ของ 6,706 N/A N/A N/A 295.01 ไม่มี 

136   พลมัคอนโด มิกซ ์แจง้วฒันะ - ( PC0744 ) เป็นเจา้ของ 9,751 N/A 381.07 852.40 370.41 ไม่มี 

137  The Tree หวัหมาก - (PC0910) เป็นเจา้ของ 15,013 N/A 280.61 768.63 1,115.68 ไม่มี 

138   พลมัคอนโด ราม60 อินเตอรเ์ชนจ ์- ( PC0930 ) เป็นเจา้ของ 6,448 534.60 930.22 530.98 311.01 ไม่มี 

139   เดอะไพรเวซี่ เตาปนู อินเตอรเ์ชนจ ์เฟส1 เป็นเจา้ของ 14,685 N/A N/A 326.21 450.77 ไม่มี 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ 60 

ลาํดับ ชื่อและท่ีตั้งโครงการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

พืน้ท่ีขาย

คงเหลือ 

ราคา

ประเมิน 

มูลค่า

ตาม

บัญชี 

มูลค่า

ตาม

บัญชี 

มูลค่า

ตามบัญชี ภาระผูกพัน  

  

(ไร่–งาน–วา) ณ ธ.ค. 

2563 

ณ ธ.ค.  

2561 

ณ ธ.ค.  

2562 

ณ ธ.ค.  

2563 

ณ ธ.ค. 2563 

140  เดอะไพรเวซี่ ท่าพระ-อินเตอรเ์ชนจ ์ เป็นเจา้ของ 8,490 904.69 747.51 986.25 589.65 ไม่มี 

141  พลมัคอนโด รงัสิต อไลฟ์ 1-2-3 เป็นเจา้ของ 13,734 N/A 250.97 734.08 416.17 ไม่มี 

142  ไพรเวซี่ จตจุกัร เป็นเจา้ของ 25,344 N/A 903.14 950.27 1,034.32 ไม่มี 

143  เดอะไพรเวซี่ สขุมุวิท 101 เป็นเจา้ของ 10,725 N/A N/A 338.20 431.44 ไม่ม ี

144  พลมัคอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น เป็นเจา้ของ 9,301 N/A 217.60 621.75 412.66 ไม่ม ี

145  พลมัคอนโด สขุมุวิท 97/1 เป็นเจา้ของ 11,383 N/A N/A N/A 275.45 ไม่ม ี

146 CHAPTER ทองหล่อ 25 เป็นเจา้ของ 11,288 N/A 503.81 610.17 767.02 ไม่ม ี

147 CHAPTER จฬุา-สามย่าน เป็นเจา้ของ 7,551 N/A N/A 297.41 345.39 ไม่ม ี

148  เดอะ รีเซิรฟ์ สขุมุวิท 61 เป็นเจา้ของ 6,464 1,722.78 904.25 1,155.78 1,012.46 ไม่ม ี

149  เดอะ รีเซิรฟ์ 61 ไฮดอ์ะเวย ์ เป็นเจา้ของ 11,827 N/A 893.80 974.71 1,038.11 สินเชื่อโครงการ มี 

150 CHAPTER ONE  โฟลว ์บางโพ เป็นเจา้ของ 16,180 N/A 257.32 381.32 522.48 ไม่ม ี

151 CHAPTER เจริญนคร-ริเวอรไ์ซด ์ เป็นเจา้ของ 30,124 N/A N/A 1,205.59 1,377.66 ไม่ม ี

152  เดอะ รีเซิรฟ์ ประดิพทัธ ์ เป็นเจา้ของ 2,379 437.02 571.95 727.21 332.02 ไม่ม ี

153  เดอะ รีเซิรฟ์ สาทร เป็นเจา้ของ 9,494 N/A 727.01 858.82 1,007.59 ไม่ม ี

 
หมายเหต:ุ ราคาประเมินมลูค่าโครงการในปี 2562 ประเมินมลูค่าโครงการโดยบรษิทั เอเจนซ่ี ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั 

 

              

4.3 สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน คือ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร ์มีมูลค่า

สทุธิทางบญัช ีรวมทัง้สิน้ 496 ลา้นบาท และ 427 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ 61 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

หลงัจากการปรบัโครงสรา้งกิจการ บรษิัทฯ มีการลงทนุบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงันี ้

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของพฤกษาฯ ประเทศ 

สัดส่วนใน

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไทย 98.23 ขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั ไทย 99.99 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษัท เกสรก่อสรา้ง จาํกดั ไทย 100.00 ใหบ้ริการการจดัการ ตกแต่งบา้นและรบัเหมาก่อสรา้ง 

บริษัท พทุธชาด เอสเตท จาํกดั ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท พนาลี เอสเตท จาํกดั ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท พฤกษา โอเวอรซี์ส ์จาํกดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

บริษัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ไทย 100.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

บริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วนั จาํกดั* ไทย 99.99 ขายอสงัหาริมทรพัย ์

บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาสซิ์ง จาํกดั อินเดีย 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละ กอ่สรา้งที่อยู่อาศยั 

บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรคัชั่น จาํกดั อินเดีย 100.00 ก่อสรา้งที่อยู่อาศยั 

บริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกดั** เวียดนาม 100.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้งที่อยู่อาศยั 

บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียร่ิงแอนดค์อนสตรั๊คชั่น จาํกดั*** ไทย 51.00 รบัเหมาก่อสรา้ง 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ จาํกดั  

(เดิมช่ือ บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั) 

ไทย 99.99 ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาล 

สถานที่ตรวจและรกัษาคนไข ้

บริษัทร่วม (กิจการร่วมค้า)****    

บริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาสซิ์ง จาํกดั มลัดีฟส ์ 80.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้งที่อยู่อาศยั 

บริษัท พฤกษา ลกัซโ์ซรา่ เฮาสซิ์ง จาํกดั อินเดีย 50.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้งที่อยู่อาศยั 

บริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

* - ในปี 2562 บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทไดล้งทุนในหุน้ทนุของบริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วนั จาํกดั ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัท

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2562 และมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 800 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัททางตรง

ชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 720 ลา้นบาท 

** - การถือหุน้ในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกัด สดัส่วนการถือหุน้ตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทถือหุน้ทางออ้มในบริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกดั รอ้ยละ 100 เน่ืองจากผูร้ว่มทนุยงัมิไดช้าํระค่าหุน้ในส่วนของตน 

*** - บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนดค์อนสตรั๊คชั่น จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

ชาํระบญัชี 

****- ทัง้นีเ้ป็นไปตามสญัญารว่มทนุท่ีกาํหนดใหบ้ริษัทรว่มทนุตอ้งรว่มกนัตดัสินใจและบริหารงาน 

       - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทางออ้มของบริษัทไดท้าํสัญญาซือ้ขายหุน้ทัง้หมดในบริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาสซิ์ง จาํกัด โดยบริษัทย่อย

ดงักล่าวไดข้ายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่คู่สญัญา ซึ่งเป็นกิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินค่า

หุน้ล่วงหนา้เต็มจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท โดยบันทึกภายใตห้นีสิ้นหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม เงินลงทุนดงักล่าวอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่คู่สญัญา 

 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเข้าลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสามารถในการสรา้งรายได้อย่างต่อเน่ือง (Recurring 

Income) ท่ีมั่นคงและยั่งยืน ทัง้นีธุ้รกิจท่ีเป็นการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองนีอ้าจเป็นธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
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อย่างธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรือธุรกิจใหม่ท่ีอาจไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตามหากเป็น

กรณีท่ีธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย บรษิัทฯ มีแนวทาง

ท่ีจะเปิดโอกาสในการหาผูร้่วมทุนทางธุรกิจหรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ในการพิจารณาการลงทุนใน

ธุรกิจใหม่นั้นบริษัทฯ จะคาํนึงถึงบริษัทหรือธุรกิจท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถเกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต์่อการทาํธุรกิจของ

บริษัทฯ ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้มีโอกาสในการเติบโต โดยบรษิัทฯ จะ

ยึดหลกัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ จะเขา้ลงทุนในอนาคต ดว้ยการส่ง

กรรมการหรือพนกังานระดบัสงูเขา้ไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจ

ใหม่จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ก่อน (แลว้แต่กรณี) และในกรณี

ท่ีเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย ทัง้นี ้

บริษัทฯ จะมอบหมายให้สาํนักกลยุทธ์ร่วมกับสายงานการเงินและบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลและควบคุม

นโยบายการลงทนุใหม่ของบรษิัทฯ และกาํกบัดแูลธุรกิจใหม่ท่ีบรษิัทฯ จะมีการเขา้ลงทนุในอนาคต 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

                     

เน่ืองจาก บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาํคญัเป็นของ

ตนเอง จึงไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีขอ้

พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ไดสิ้น้สดุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิัทย่อยท่ีมีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้         
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6. การวิจัยและการพัฒนา 

                    

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดว้างกลยทุธว์างแผนงานการวิจยัและการพฒันาเพ่ือใหเ้กิด

นวตักรรมท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆ (Pruksa Living Tech) ผ่าน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดม้ีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในดา้นต่างๆ ในการสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้เสมอมา 

มุ่งเนน้ผลิตภัณฑท่ี์ตอบสนองแบบแผนการบริโภคท่ียั่งยืน และพัฒนาคุณภาพบา้นใหย้กระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย 

ดว้ยการใส่ใจดา้นคุณภาพ สรา้งความแตกต่าง พรอ้มสรา้งสรรคน์วัตกรรม เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ โดยได้

คิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มสินคา้และทุกระดับราคาไม่ว่าจะเป็น บา้นทาวน์เฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และ

คอนโดมิเนียม ท่ีเนน้การเพ่ิมมลูค่าใหโ้ครงการท่ีอยู่อาศยัของพฤกษาฯ ซึ่งใหม้ีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 

ไม่ว่าจะเป็นดีไซน ์หรือฟังกช์ั่นการใชง้าน และไดก้าํหนดเป็น Pruksa Quality Standard ใหม้ีคณุภาพมาตรฐานเดียวกนัท่ี

ไม่ไดม้องแค่เพียงความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของลกูคา้ แต่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแมจ้ะเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ ทาํใหล้กูคา้

มั่นใจไดว้่าลกูคา้จะไดร้บับา้นท่ีมีคณุภาพ 
 

ในอดีตท่ีผ่านมานัน้ พฤกษาฯ ไดท้าํการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง โดยมีทัง้

การพฒันาภายในพฤกษาฯ และพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีค่าใชจ้่ายในการวิจัยและพัฒนา โดยประมาณ 

0.5% ของรายได ้

 

ในปี 2562 พฤกษาฯ มีการพฒันารว่มกับคู่คา้นัน้ โดยพิจารณาจากวสัดุท่ีมีผลกับคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบ

กบัลกูคา้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง  เช่น   

1. การพฒันารว่มกบับรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“TOA”) พฒันาสี TOA รุน่ Expert 2 In 1 

ท่ีเป็นสีสตูรนํา้ไม่ส่งผลท่ีอนัตรายต่อสขุภาพและมีการสะทอ้นรงัสีความรอ้นไดด้ีขึน้ ใชง้านง่าย เพียงเปิดฝาแลว้ใชง้านได้

ทนัที ไม่ตอ้งผสมนํา้ และไม่ตอ้งทาสีรองพืน้ ทาํใหง้านออกมามีคณุภาพ 

2. รว่มมือกบับรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จาํกัด (มหาชน) ผลกัดนัและส่งเสรมิการใช ้ปนู Hydrouric Cement ท่ีช่วย

ลดคารบ์อนไดออกไซด ์หรือ CO2 ในกระบวนการผลิต Cement โดยใชก้ับพืน้ถนนในโครงการ ทาํใหล้ดการปลดปล่อย 

CO2 ไดเ้ท่ากบั 1,960 ton CO2e หรือเปรียบเทียบกบัการปลกูตน้ไมเ้ท่ากบั 206,316 ตน้ 

3. พัฒนาวสัดุปิดรอยต่อแผ่นพรีคาสทร์่วมกับบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ท่ีเรียกว่า Hybrid Epoxy ทาํใหม้ีความคงทนตลอดอายกุารใชง้าน 

 

ในส่วนของการพัฒนาภายในของทางพฤกษาฯ ไดน้าํ “Pruksa Living Tech”  ท่ีเกิดมาจากการเขา้ใจ Insight 

ของลกูบา้นและคนไทยอย่างแทจ้รงิมาตอบโจทยเ์ทคโนโลยีการอยู่อาศยัท่ีทาํใหช้ีวิตคนไทยดีขึน้  

   

 ปัจจบุนัโลกและประเทศไทยกาํลงัหมนุเขา้สู่ยคุ 21st Century อย่างเต็มตวั ซึ่งความกา้วลํา้ทางเทคโนโลยีไดเ้ขา้มา

มีบทบาทสาํคญัและเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนการใชช้ีวิตของคนไทยใหห้มนุไปไดไ้วพอๆ กับการเคล่ือนไหวของโลก

ยคุใหม ่
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Property Developer ชั้นนาํต่างพยายามพัฒนา “PROP TECH” หรือ Property Technology แต่ความกา้วลํา้

ทางเทคโนโลยีหรือนวตักรรมท่ีแข่งกันกลบักลายเป็นการรองรบัวิถีการใชช้ีวิตในอนาคตอนัแสนไกลท่ีไม่รูเ้มื่อไหร่จะไดใ้ช้

จรงิหรือกลายเป็นเทคโนโลยีท่ีเริ่มตดัขาดชีวิตเราใหไ้กลจากธรรมชาติแต่เขา้ใกลค้วามเป็นหุ่นยนตเ์ขา้ไปทกุที 

 

“PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือธรรมชาติและเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมี

องคป์ระกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคือ   

 

1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มาเพ่ือส่งเสริมใหค้นไทยมีสขุภาพ

การอยู่อาศยัท่ีดี ตวัอย่างเช่น O2 System จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้มลพิษ ฝุ่ น PM2.5 เราจึงพฒันา O2 System 

นวตักรรมเพ่ิมออกซิเจนเพ่ืออากาศบรสิทุธิ์ในส่วนกลาง ทาํใหม้ีอากาศท่ีสดชื่น สขุภาพดี เป็นตน้ ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมดา้นอ่ืน

อีกมากมาย เช่น Wellness solution, Pruksa precast, สระว่ายนํา้ระบบเกลือ, Jogging track และ Space extension   

 

2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดลอ้ม

สาํหรบัคนไทย ทาํใหส้งัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึ่งเป็นอีกทางของการทาํใหค้ณุภาพการอยู่อาศยัของ

คนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดลอ้มและโลกของเราตามลาํดบั ตวัอยา่งเช่น ระบบ Pruksa Fresh Air 

นวตักรรมบา้นหายใจได ้ปลอดโปรง่ อากาศถา่ยเท ไม่อบัชืน้ ช่วยเร่ืองระบบหมนุเวียนอากาศ ทาํใหบ้า้นเย็น ลดการใช้

พลงังานลง ระบบ Solar Cell แผงประหยดัพลงังานไฟฟ้าในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ เป็นตน้ ทัง้นีย้งัมีนวตักรรมดา้นนี้

อีกมากมาย เช่น Vertical green wall, LED light และ Skylight 

   
3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือ

ยกระดบัระบบความปลอดภยัสาํหรบัลกูบา้นของพฤกษาฯ เพราะเราเขา้ใจว่าชีวติของลกูบา้นสาํคญั ดงันัน้ความปลอดภยั

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดแูลและลดความเส่ียงท่ีพฤกษาฯ พฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัตัง้แต่หนา้ทางเขา้โครงการ 

จนเข้าไปถึงในตัวบ้าน ตลอดจนระบบเตือนภัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น Door & window magnetic sensor ระบบประตู

หน้าต่างเตือนภัย ทั้งนี ้ยังมีนวัตกรรมด้านนี้อีกมากมาย เช่น CCTV, Smart camera/IP camera, Smoke detector, 

Digital door lock, Triple gate, Access control และ Security pad control 

 

4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาเป็นหน่ึงใน

ปัจจัยสาํคัญการใช้ชีวิต พฤกษาฯ เขา้ใจและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคลอ้งกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 

Home Automation ระบบสั่งงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสมารท์โฟน ทั้งนี ้ยังมีนวัตกรรมด้านนี้อีกมากมาย เช่น In unit 

wellness, Sensor lighting, USB plug, Smart switch, Smart mirror, Smart locker และ Wifi ส่วนกลาง 

 

 Pruksa Living Tech ไม่ไดเ้ป็นแค่เทคโนโลยีท่ีมาเติมเต็มความตอ้งการตลอดจนประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ี

หลากหลายของผูบ้ริโภคในแต่ละประเภทการอยู่อาศยั (Living Type) แต่เป็นเทคโนโลยีท่ีจะสรา้งคณุภาพมาตรฐานและ

สมดลุใหม่ ใหก้ารอยู่อาศยัและการใชช้ีวิตของลกูบา้นพฤกษาทกุโครงการไปอีกขัน้ 
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ในปี  2563 พฤกษาฯ ยังได้ต่อยอด  Pruksa Living Tech เพ่ิมไปอีกขั้น เพ่ือมุ่งสู่การเป็น  Living Solution 

Provider อนัดับหน่ึงในใจของลูกคา้ โดยไดป้รบัปรุงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งหมดในองคก์ร นาํหลักการดา้น 

Venture Building และวิธีการทาํงานภายใตห้ลกัคิด Agile Methodology มาใชก้ับทีมงานท่ีผ่านการคดัเลือกจากทกุสาย

งานในองคก์ร เพ่ือร่วมกันสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการในรูปแบบใหม่ท่ีจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้

ไดม้ากขึน้ 

 

จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีท่ีผ่านมาพฤกษาฯ ได้พัฒนาสรา้งสรรค์นวัตกรรมท่ีครบถ้วนและ

ครอบคลมุทุกส่วน ส่งผลทาํใหพ้ฤกษาฯ ส่งมอบบา้นท่ีไดต้ามมาตรฐานสากล สวยงาม และมีคุณภาพ เกิดคณุค่าในเชิง 

Value For Money, Emotional Value, Functional Value, Value of Time ทาํใหล้กูคา้ชื่นชม มีความสขุ มีความภาคภมูใิจ

ท่ีไดเ้ป็นเจา้ของท่ีอยู่อาศัย เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร อีกทั้งยังคาํนึงถึงการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการทาํ CSR In 

Process ใหม้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจท่ีแทรกอยู่ในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การวิจยัพฒันา การออกแบบ การผลิต 

การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ รวมถึง CSR After Process ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานในองคก์รและ

บคุคลภายนอก โดยดึงลกูคา้ คู่คา้/สงัคม และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน เพราะ

ส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุกิจนั้น ไม่ใช่เพียงตัวสินคา้หรือบริการนั้นๆ แต่เป็นหัวใจสาํคัญ คือ “ความคิดสรา้งสรรค”์ ท่ีอยู่

เบือ้งหลังสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณค่า พฤกษาฯ จึงเนน้การ “ใส่ใจ ลูกคา้” มาโดยตลอด เป็นการสรา้ง CSV (Creating 

Shared Value) ท่ีเนน้การสรา้งสรรคค์ณุค่าเพ่ิมรว่มกันใหก้ับสงัคมและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคมโดยรวม ทาํใหอ้งคก์ร

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) 
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7. โครงการในอนาคต 

                 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะ

มุ่งเนน้การการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท่ีมีความสามารถในการสรา้งรายไดท่ี้ต่อเน่ือง (recurring income) และยั่งยืน ทั้งนี ้

ธุรกิจใหม่ท่ีจะเขา้ไปลงทุนอาจเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือธุรกิจใหม่ท่ีอาจไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางการลงทุนในหลายธุรกิจ 

หากเป็นกรณีท่ีธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไม่เทียบเท่าธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะ

เปิดโอกาสในการหาผูร้ว่มทนุทางธุรกิจหรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพ่ิมเติม ทัง้นี ้ในการพิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่นัน้ 

บรษิัทฯ จะยึดหลกัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการลงทนุดงัต่อไปนี ้

 

• สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ โดยลงทนุในธุรกิจใหม่ท่ีมีความสามารถในการสรา้งรายไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ และเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนและมั่นคง 

• ลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสอดคลอ้งกับความสามารถและความชาํนาญหลกัของบริษัทฯ 

โดยสามารถระดมทุนไดด้ว้ยตวัธุรกิจเองและไม่ตอ้งพ่ึงพาการสนบัสนุนจากบริษัทฯ ในระยะกลางถึง

ระยะยาว 

• จาํกดัขอบเขตและบรหิารความเส่ียงจากการลงทนุ โดยพิจารณาธุรกิจท่ีมีศกัยภาพหลากหลายขึน้และ

มีจดุแข็งในการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาความเส่ียงของพืน้ท่ีและ/หรือประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุ 

• เป็นการลงทนุในระยะกลางและระยะยาว โดยเป็นการสนบัสนนุและเพ่ิมมลูค่าของบรษิัทฯ 

 

 ณ ปัจจุบัน ไดเ้ข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นแห่งแรก ภายใตช้ื่อ โรงพยาบาลวิมุต จาํกัด ซึ่งมีขนาด

ประมาณ 236 เตียง ในบริเวณย่านสะพานควาย มลูค่าลงทุนประมาณ 4,900 ลา้นบาท เริ่มดาํเนินการก่อสรา้งแลว้ในปี 

2561 และคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จ พรอ้มเปิดใหบ้รกิารภายในปี 2564 และนอกจากนีไ้ดเ้ปิดคลินิก “บา้นหมอวิมตุ” ซึ่ง

เป็นคลินิกท่ีให้บริการรกัษาโรคทั่วไป รวมถึงให้คาํปรึกษาดา้นสุขภาพกับผูอ้าศัยในชุมชน  โดยไดเ้ปิดโครงการนาํร่อง

ใหบ้รกิารท่ีแรกในบรเิวณย่านรงัสิต คลอง 3 จงัหวดัปทมุธานี  
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

                

8.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจถือหุน้ในบรษิทัอ่ืน (Holding company)  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 24 ถนนพหลโยธิน              

แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000052 
 

Home Page : https://www.psh.co.th 

โทรศพัท ์ : (66) 2080 1739 

โทรสาร : (66) 2080 1700 

ทนุจดทะเบียน (บาท) : 2,188,504,922 บาท 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ (บาท) : 2,188,504,922 บาท 

แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 2,188,504,922 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

8.2 ข้อมูลของนิติบุคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ชื่อบรษิัท : บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท 

บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และอาคารชดุ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107548000307 
 

Home Page : https://www.pruksa.com 

โทรศพัท ์ : (66) 2080 1739 

โทรสาร : (66) 2080 1700 

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

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

แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 2,232,682,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

https://www.pruksa.com/
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8.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัในเครือ 

 

1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และอาคารชดุ 

เลขทะเบียนบริษทับมจ. 0107548000307 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739  

โทรสาร (66) 2080 1700 

Homepage:  https://www.pruksa.com 
 

2) สาํนักงานสาขาที ่1 

   โรงงาน PS Precast (ลาํลูกกา) 

สถานทีต่ั้งโรงงาน 54/1 หมู ่4 ถนนลาํลกูกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูป 

โทรศัพท ์ (66) 2532 8124  

โทรสาร  (66) 2532 8123  
 

3) สาํนักงานสาขาที ่2 

โรงงาน PS Precast (นวนคร) 

สถานทีต่ั้งโรงงาน 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูป 

โทรศัพท ์ (66) 2529 1164  

โทรสาร  (66) 2529 0876  
 

4) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ รบัเหมาและตกแต่ง  

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739 
 

5) บริษัท พทุธชาด เอสเตท จาํกดั (บริษทัย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โทรศัพท ์(66) 2080 1739 

 
 
 

https://www.pruksa.com/
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6) บริษัท พนาล ีเอสเตท จาํกดั (บริษัทย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739 
 

7) บริษัท พฤกษา โอเวอรซ์ีส ์จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ ลงทนุในหุน้ 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739 
 

8) บริษัท พฤกษา อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (บริษทัย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตา่งประเทศ 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739 
 

9) บริษัท พฤกษา อนิเดีย เฮาสซ์ิง่ จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษทัย่อย)   

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S. 

Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอินเดยี 
 

10) บริษัท พฤกษา อนิเดีย คอนสตรัคชั่น จาํกดั (Pruksa India Construction Private Limited) (บริษัทย่อย)     

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr.M.S. 

Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India  

ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบรษิัท) 
 

11) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮาสซ์ิ่ง จาํกัด (Pruksa-Luxora Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)  

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, 

Muland (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, Republic of India 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอินเดีย 
 

12) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จาํกดั (Pruksa Vietnam Company Limited) (บริษัทย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,  

Hai Phong, Vietnam 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเวียดนาม 
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13) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาสซ์ิง่ จาํกัด (Pruksa-HDC Housing Private Limited) (บริษทัร่วมทุน) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นมลัดีฟส ์
 

14) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จาํกัด สาขามัลดีฟส ์(บริษทัย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งและตกแตง่ 
 

15) บริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วัน จาํกัด (บริษทัย่อย) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 

เลขทะเบียนบริษทั บมจ. 0105562172568 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739  

โทรสาร  (66) 2080 1700 
 

16) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จาํกัด 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

เลขทะเบียนบริษทั บมจ. 0105560030421 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739  

โทรสาร  (66) 2080 1700 
 

17) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จาํกดั 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

เลขทะเบียนบริษทั บมจ. 0105560032106 

โทรศัพท ์ (66) 2080 1739  

โทรสาร  (66) 2080 1700 

 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ   
 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ 

ชื่อบริษทั บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 93 อาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ (66) 2009 9000  

โทรสาร  (66) 2009 9991 
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นายทะเบียนหุน้กู ้

ชื่อบริษทั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์1572    

 

ผู้สอบบัญชี  

นางสาววรรณา  จงพีรเดชานนท ์   

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 และ/หรือ 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ     

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ 

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5752  

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จาํกดั  

ชัน้ 50-51อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์ (66) 2677 2000 
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9. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

                            

9.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจาํนวน 

2,188,504,922 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 2,188,504,922 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ

จาํนวน 2,188,504,922 หุน้  
 

9.2 ผู้ถือหุน้ 

9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

ลาํดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น (1)  

การถือหุน้ 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. กลุ่มวิจติรพงศพ์นัธุ ์ 1,658,644,222 75.79 

 นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 1,318,190,000 60.23 

 นางทิพยส์ดุา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 85,000,000 3.88 

 นางสาวชญัญา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 85,000,000 3.88 

 นางสาวมาลินี วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 85,000,000 3.88 

 นางรตันา พรมสวสัดิ์ 42,537,832 1.94 

 นางสาวจนัทรธ์นา พรมสวสัดิ ์ 15,996,400 0.73 

 นายจีระเทพ พรมสวสัดิ ์ 13,000,000 0.59 

 นายจาํลอง พรมสวสัดิ์ 12,900,000 0.59 

 นายโสฬส วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 415,100 0.02 

 นางสาวอญัชลี วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 301,890 0.01 

 นางพดัชา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 186,000 0.01 

 นายถาวร วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 117,000 0.01 

2. สาํนกังานประกนัสงัคม 62,223,100 2.84 

3. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 43,463,651 1.99 

4. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,488,823 0.84 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,144,352 0.83 

6. นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 13,050,000 0.60 

7. นายวนัจกัร กิจธนามงคลชยั 7,000,000 0.32 

8. นายนิติ วณิชยจ์ิรฐัตกิาล 6,730,000 0.31 

9. 
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE 

EQ PORT 
6,136,500 0.28 
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ลาํดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น (1)  

การถือหุน้ 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

10. นางสภุา สพุรรณธะรดิา  5,120,000  0.23 

 รวม 10 อนัดับแรก 1,839,000,648 84.03 

  จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 2,188,504,922 100.00 

หมายเหต:ุ (1) โครงสรา้งผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถกูจดักลุ่มตามความสมัพนัธข์องผูถ้ือหุน้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 

ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะ

เป็นการกระทาํรว่มกบับคุคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 

 

 

ข้อจาํกัดการถือหุน้ของชาวต่างชาต ิ

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือหุน้ของบรษิัทฯ รวมกนัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 40 ของหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 

 

 

9.2.2 ผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลักของบริษทั (ตามเกณฑ ์Holding Company) 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ของบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกัของบรษิัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

ลาํดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น  

การถือหุน้ 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 2,193,104,190 98.65 

2. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
19,496,100 0.88 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.15 

4. นายประยทุธ เอือ้วฒันา 2,000,000 0.09 

5. บรษิัท โปรแวล ูจาํกดั 1,329,900 0.06 

6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,063,290 0.05 

7. นางสภุาพร จนัทรเ์สรีวิทยา 1,000,000 0.04 

8. นายสโุชติ ฉนัทว์ิภว 875,900 0.04 

9. นายสมิทธิ เก่งอนนัตส์กลุ 585,400 0.03 

10. นายชยัยนัต ์เอือ้วฒันา 520,000 0.02 

 รวม 10 อนัดับแรก 2,223,209,980 99.60 

  จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 2,232,682,000 100.00 
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9.2.3 หุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดไถถ่อนจาํนวนรวม 20,000 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 6 ชดุ 

รายละเอียดมีดงันี ้

 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของบริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 

คร้ังที ่1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

สถานะของหุน้กู ้ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้

นายทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทน

ชาํระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

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

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 5,500,000,000 บาท 3,500,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 5,500,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 

อายหุุน้กู ้ 3 ปี และ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 31 พฤษภาคม 2561 28 มีนาคม 2562 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ ชดุท่ี 1 : 31 พฤษภาคม 2564 28 มีนาคม 2563 

ชดุท่ี 2 : 31 พฤษภาคม 2566  

อตัราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ ชดุท่ี 1 : 2.37% ตอ่ปี จาํนวน 

4,750,000,000 บาท 

2.78% ต่อปี  

จาํนวน 3,500,000,000 บาท 

  ชดุท่ี 2: 2.84% ต่อปี จาํนวน 

750,000,000 บาท 

 

การชาํระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

การซือ้คืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  

ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  
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ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของบริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 

คร้ังที ่1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ

หุน้กู ้โดยบรษิัท ทรสิ เรทติง้ จาํกดั  

(TRIS) 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน  2561 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

   

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่2/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

คร้ังที ่3/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2567 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 

สถานะของหุน้กู ้ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้

นายทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทน

ชาํระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารยโูอบี  

ธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารยโูอบี 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

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

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 3,500,000,000 บาท 3,000,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 3,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

อายหุุน้กู ้ 3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2567 

อตัราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ 2.30% ต่อปี  

จาํนวน 3,500,000,000 บาท 

2.55% ต่อปี  

จาํนวน 3,000,000,000 บาท 
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ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่2/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

คร้ังที ่3/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2567 

การชาํระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

การซือ้คืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  

ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ

หุน้กู ้โดย บรษิัท ทรสิ เรทติง้ 

จาํกดั  (TRIS) 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม  2562 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม  2562 

 

 

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่1/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

คร้ังที ่2/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั 

สถานะของหุน้กู ้ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู,้ 

นายทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทน

ชาํระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารยโูอบี  

ธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารยโูอบี 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

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

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 2,000,000,000 บาท 2,500,000,000 บาท 
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ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของ บริษทั 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังที ่1/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565 

คร้ังที ่2/2563 ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2567 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 2,000,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 

อายหุุน้กู ้ 2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 2 ปี และ 3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 11 พฤษภาคม 2563 18 พฤศจิกายน 2563 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 11 พฤษภาคม 2565 ชดุท่ี 1: 18 พฤศจกิายน 2565 

ชดุท่ี 2: 18 พฤศจกิายน 2566 

อตัราดอกเบีย้ของหุน้กู ้ 2.70% ต่อปี  

จาํนวน 2,000,000,000 บาท 

ชดุท่ี 1 : 2.25% ตอ่ปี จาํนวน 

500,000,000 บาท 

ชดุท่ี 2: 2.57% ต่อปี จาํนวน 

2,000,000,000 บาท 

การชาํระดอกเบีย้ ทกุๆ 6 (หก) เดือน ทกุๆ 6 (หก) เดือน 

การไถ่ถอนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถถ่อนหุน้กูใ้นวนั

ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูโ้ดยการชาํระ

เงินตน้ตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ละ

ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

(ถา้มี) 

การซือ้คืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  

ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาด

รองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ  

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของ

หุน้กู ้โดย บรษิัท ทรสิ เรทติง้ 

จาํกดั  (TRIS) 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม  2563 

“A”  

เมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม  2563 
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9.3 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 

 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ไดอ้อกใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ ไดค้รบอายุหมดทุกรุ่นแลว้ 

และมิไดม้ีการออกใหม่อีก 

 

9.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแลว้ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 

50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจาํปีและเงินทุนสาํรองต่างๆ ตาม

กฎหมายแลว้ โดยวัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้บริษัทฯ เพ่ือไปลงทุนในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก ทั้งนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของ

บรษิัทฯ นอกจากจะขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีเขา้ไปลงทุนแลว้ ยงัขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทุนอีกดว้ย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) และ บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกัด แต่เน่ืองจากบรษิัท โรงพยาบาล

วิมตุ โฮลดิง้ จาํกัด อยู่ในช่วงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและยงัไม่มีรายได ้ดงันั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ จะขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) อีกทั้งยังขึน้อยู่กับ

แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จาํกัดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธรุกิจของ

บริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ และเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

เงนิปันผลทีบ่ริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุน้มีรายละเอียดดังนี ้

สาํหรบั 

ผลการดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธิจาก  

งบการเงินรวม 

(ลา้นบาท) 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษัทใหญ่ 

(ลา้นบาท) 

อตัรากาํไรสทุธิ

ต่อหุน้  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผลต่อ

หุน้ 

อตัรารอ้ยละ

ของการจ่ายเงิน

ปันผล (%) 

วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผล 

2563 2,826.75 2,770.63 1.27 0.96 76 21 พ.ค. 64 

2562  5,459.05 5,358.81 2.45      1.55 63 22 พ.ค. 63 

2561 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) ปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อตัราหุน้ละ 0.31 บาทต่อหุน้ และเงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.96 บาทต่อหุน้ของ 

ผลประกอบการในรอบปี 2563 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่29 เมษายน 2564  

2) ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อตัราหุน้ละ 0.60 บาทต่อหุน้ และเงินปันผลอตัราหุน้ละ 1.55 บาทต่อหุน้ของ 
ผลประกอบการในรอบปี 2562 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของพฤกษาฯ ภายหลังจากการหักทุน

สาํรองต่างๆ ทัง้หมดแลว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร สาํหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบรษิัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลใหพ้ฤกษาฯ จากกาํไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลใหน้าํ

ปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนั ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทย่อย สภาพคล่องของบรษิัทย่อย 

การขยายธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัทย่อย 
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810. โครงสร้างการจัดการ 

                            

10.1 โครงสร้างการจัดการ 

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถแสดงไดด้งัแผนผงั

ต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สายงานตรวจสอบ

ภายในและกาํกบั

ดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดบัองคก์าร 

 

กลุ่มธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์

กลุ่มธุรกิจ 

โรงพยาบาลวิมตุ 

โฮลดิง้ 

สายงาน

ทรพัยากรบคุคล

กลุ่ม 

สายงานจดัซือ้จดั

จา้งและ    

ซพัพลายเชนกลุ่ม 

สายงานการเงิน

กลุ่ม 

สายงาน

การตลาดองคก์ร

กลุ่ม 
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10.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ปัจจบุนัโครงสรา้งการจดัการของบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ มีดงันี ้

 

 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถเป็นท่ียอมรบั และเป็นผูม้ีบทบาทสาํคัญใน

การกาํหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจขององคก์ร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทัง้มีบทบาทในการ

กาํกบัดแูลการบรหิารงานของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยรว่มกบัผูบ้รหิารในการ

กาํหนดกลยทุธ ์และนโยบายการดาํเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบรหิารความ

เส่ียง รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสาํคัญของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี ตลอดจนกาํกับดูแลตรวจสอบและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดับสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็น

อิสระ โดยขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการ

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการดาํเนินกิจการนัน้กรรมการตอ้ง

ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ฯ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง มีจาํนวน 10 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ รองประธานกรรมการ 

3. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ กรรมการอิสระ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ 

5. ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ 

6. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 

7. นายอนวุฒัน ์จงยินด ี กรรมการอิสระ 

8. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ 

9. นายวเิชยีร เมฆตระการ กรรมการ 

10. นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 

11. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย์(1) กรรมการ 

12. นายปิยะ ประยงค์(2)  กรรมการ 

13. นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต(3) กรรมการ 
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หมายเหต ุ:  (1) นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 

 (2) นายปิยะ ประยงค ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระเมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 

 (3) นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 

เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ก่ นายไพศาล ราํพรรณ ์ตาํแหน่งเลขานกุารบรษิัท 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบรษิัทฯ คือ นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ ลงลายมือชื่อ

รว่มกบั นางรตันา พรมสวสัดิ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 

 

การรวม หรือแยกตาํแหน่ง 

 ประธานกรรมการบรษิัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับประธานกรรมการบรหิาร 

หรือ ประธานเจา้ท่ีหนา้บริหารกลุ่ม อีกทัง้ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ และการบรหิารงานประจาํไวอ้ยา่งชดัเจน   

 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีแสดงบทบาทของผูน้าํและเป็นผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

การประชุมผูถื้อหุน้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และมี

โอกาสในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ รวมทัง้ยงัมีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ 

สอดส่องดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การ

แสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในดา้นต่างๆ รวมถึงการรว่มพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจขดัแยง้

ทางผลประโยชนเ์พ่ือใหม้ีความถกูตอ้งโปรง่ใส 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน และการซือ้ หรือขายสินทรพัย ์ท่ีสาํคัญตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ และมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการหา้ม

จ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. กาํกับดแูลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจรยิธรรม เช่น จดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ัปชัน ฯลฯ และเปิดเผยให้
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รบัทราบ กาํหนดใหป้ฏิบตัิตาม และติดตามใหม้ีการปฏิบตั ิรวมทัง้ทบทวนใหม้ีความสอดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์

เปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

และงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) 

การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและงบประมาณของบรษิัทฯ และของบรษิัทย่อย 

5. จดัใหม้ีการทาํงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีใหม้ีความถูกตอ้ง เพ่ือ

แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชท่ีีผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น และถกูตอ้ง 

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

6. จดัใหม้ีการทาํรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ 

เพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาและอนมุตั ิ

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรษิัทว่าง

ลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

8. พิจารณาแต่งตัง้ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งหา้มของ

กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไป 

9. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาแต่งตัง้หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

หรือบคุคลภายนอก พรอ้มทัง้ กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

11. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิัท 

12. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

13. พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 
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14. พิจารณาเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้กรรมการของบรษิัทฯ และพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทย่อย 

โดยสอดคลอ้งกบัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ในบรษิัทย่อยดงักล่าว รวมทัง้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการดงักล่าว 

15. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้ทั้งนี ้การมอบอาํนาจตาม

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณา

และอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ

คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

16. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน  

17. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พรอ้มทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการ

บรษิัท 

18. พิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการ

ประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

19. ดาํเนินการใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง

การเงินท่ีน่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และ

ติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบั รวมทัง้ มีระบบจดัเก็บ

เอกสารท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

20. พิจารณาอนมุตัินโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และกาํกบัดแูล

ใหม้ีกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง

เหมาะสม 

21. พิจารณาอนุมัติการทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย เวน้แต่รายการ

ดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้บงัคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

22. พิจารณาอนุมัติการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เวน้แต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บั

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน และ/หรือ ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํกับ

ควบคมุและป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ และของบรษิัทย่อย 

23. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนัน้ 

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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24. ดาํเนินการใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บคุคลผูม้ีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

26. กาํกับดูแลบรษิัทย่อยเสมือนหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยใหป้ฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของ

บรษิัทย่อยอย่างเครง่ครดั  

27. กาํหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรบัไดใ้นอตุสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน 

และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

28. ส่งเสริมใหม้ีการสรา้ง และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือใหม้ีการดาํเนินกิจการและใช้

ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกันทัง้แก่กิจการของบรษิัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้โดยรองประธานกรรมการมี

หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ จะตอ้งประชมุกนั

อย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี  

 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

สามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

อนมุตัิไว ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทาํ

หน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัทเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน มีจํานวนท่ี

เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบรษิัทฯ และการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแลว้มีจาํนวนไม่นอ้ย

กว่า 5 คน และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดและตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
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3. ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบรษิัทคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัท

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรษิัทคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทก็ได ้    

4. การแต่งตัง้กรรมการบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมี

ความโปรง่ใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของ

บคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถื้อหุน้ 

5. ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษิัทโดยตาํแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม เป็นผูซ้ึ่งไม่

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีจะทาํให้มีข้อจาํกัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และต้องมี

คณุสมบตัิตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนดไว ้ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อาํนาจควบคุม หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ หรือ

บรษิัทย่อย  

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการ

แต่งตัง้  

ความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัย ์หรือบริการ หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบั หรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทาํนอง

เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี

ตัวตนสุทธิ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้การคาํนวณภาระหนีด้ังกล่าว ให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย
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หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วน

ของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือ

ท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี

รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ     

      

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) – (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบั

เดียวกนั นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ

ขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือ 6 ใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมี หรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบรษิัทท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
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10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์(1) กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอนวุฒัน ์จงยินดี(1) กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ (1) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ และนายอนวุฒัน ์จงยินดี เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณท์างบญัชีและการเงิน 

 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ ตาํแหน่งรกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและกาํกบัการปฏิบติังาน  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้และพิจารณาแกไ้ขในประเด็นท่ีเห็นว่าจาํเป็นและ

เหมาะสม 

2. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีความถกูตอ้งและเชื่อถือไดร้วมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบการจัดทาํ

รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจาํปี 

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหลกัการบัญชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีเสนอ

โดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นส่ิงสาํคญัพรอ้มทัง้นาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุม

ภายในท่ีสาํคัญและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูจ้ัดการ

แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และประชุมร่วมกบัหวัหนา้ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

อยู่ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย 

เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงัคน และทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงาน

ตรวจสอบภายในส่วนท่ีมีนยัสาํคญั 

6. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบรหิาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบรหิารท่ี

มีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีไดม้ีการเสนอและรายงานไว ้

7. สามารถเขา้พบผูบ้รหิาร ติดต่อพนกังานและเขา้ถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 
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8. สอบทานรว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) โดยใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

สอบทานใหบ้รษิัทย่อยของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีบรษิัทฯ เขา้ไปลงทนุ 

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้/เลิกจา้ง เสนอค่าตอบแทน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และหารือ

เก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

10. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ในการทาํธุรกรรมกับผูม้ีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบริษัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีไม่สมควรใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และพิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการ

ควบคุม และกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทุน เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

11. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

11.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อย 

11.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

11.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

11.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

11.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

11.6 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

11.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

11.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

12. ปฏิบัติการอ่ืนตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร หรือตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบกิจกรรมของคณะกรรรม

การตรวจสอบ 
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15. ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มรีายการท่ีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือการทจุรติหรือมีส่ิง

ผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายในหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหร้ายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

16. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชันสอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกับดูแล

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล 

 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนด ว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ

ดา้นบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณเ์พียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบรษิัทฯ  

โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรษิัท 

 

 10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์าร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ               

3 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

2. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

3. นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

4. นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต(1) กรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

5. นายธีรเดช เกิดสาํอางค์(2) กรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

หมายเหต ุ: (1) นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 (2) นายธีรเดช เกิดสาํอางค ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 
  

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ไดแ้ก่ นางสาวสภุรณ ์ ตรีวิชยพงศ ์ตาํแหน่ง 

รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์าร 

1. กาํหนดนโยบาย กรอบการบรหิารความเส่ียง รวมถึงโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงองคก์าร 

2. รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ ์และแนวทางในการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

3. กาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงระดับองค์การ และจัดให้มีการรายงานการบริหารความเส่ียงอย่าง

ต่อเน่ือง 
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4. ระบุและรายงานความเส่ียงท่ีสาํคัญ (ท่ีเกิดขึน้แลว้และคาดว่าจะเกิด) การเปล่ียนแปลง และแผนการจัดการ

ความเส่ียงไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดาํเนินงานเพ่ือ                  

ลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีสาํคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ               

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว

ท่ีสดุ 

5. รบัทราบถึงความเส่ียงท่ีสาํคญัๆ และพิจารณาวา่ฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม ่

6. สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์าร 

และติดตามดแูลสอบทานกระบวนการบรหิารความเส่ียง รวมถงึผลการจดัการความเส่ียงขององคก์าร 

7. ผลกัดนัใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์าร 

8. ผลกัดนัใหม้ีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร และสรา้งความตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคมุทั่ว

ทัง้องคก์ารอย่างต่อเน่ือง 

9. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร จะมีการเชิญตวัแทนจากสายการปฏิบตัิงานแต่ละ

องคก์รมานาํเสนอส่ิงท่ีไดด้าํเนินการตามแนวทางการบรหิารความเส่ียง 

 

10.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.  นายอนวุฒัน ์จงยินด ี กรรมการบรรษัทภิบาล 

3.  นางรตันา พรมสวสัดิ์  กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไดแ้ก่ นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ ตาํแหน่ง รกัษาการ ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในและการกาํกบัการปฎิบตังิาน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

1. กาํหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

2. พิจารณา ทบทวน นาํเสนอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิในเร่ือง นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืนของ

บรษิัท นโยบายและแนวปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนนุการดาํเนินงานของบรษิัทฯในฐานะผูน้าํท่ีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพ่ือก่อใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็นธรรมและสนบัสนนุการ

เจรญิเติบโตของบรษิัทฯ อย่างยั่งยืน 

3. กาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯ ประกอบธุรกิจตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและในระดับ

สากล ดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัการนาํนโยบาย/แนวปฏิบตัิต่างๆ ในขอ้ 2 ไปใชพ้ฒันาบรษิัทอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริม
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นวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ ทัง้นี ้แนวปฏิบตัิดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสม

กบัธุรกิจของบรษิัท ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูล หรือเก่ียวขอ้งและเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานสากล 

4. กาํกับใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูการขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมถึง

การป้องกนัการใชป้ระโยชน ์การทาํธุรกรรมกบัผูม้ีความสมัพนัธท่ี์เก่ียวโยงกบับรษิัท 

5. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตามท่ีได้

กาํหนดไว ้

6. ติดตามและสั่งการในกรณีท่ีการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย

และแนวปฏิบตัิท่ีวางไว ้

7. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น ตามนโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนไดเ้สีย และ

องคก์รภายนอกตามความเหมาะสม 

8. ดูแลและให้คาํแนะนาํในการดาํเนินการดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development : SD)  

9. ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การรอ้งเรียนขอความเป็นธรรมหรือการปฎิบัติท่ีไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 

กฎระเบียบ กฎหมายท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 

 4 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดแ้ก่ นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น ตาํแหน่ง รกัษาการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรบคุคลกลุ่ม 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิารกลุ่ม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการ (ต่อไปจะเรียก

รวมกนัว่า “ผูบ้รหิารระดบัสงู”) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีโปรง่ใสและชดัเจน 
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2. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ท่ี

มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจาํเป็นต่อการขับเคล่ือนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ เสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

3. กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ และ/หรือ เสนอขอ

อนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

4. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือจูงใจและรักษา

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ใหน้าํพาบริษัทฯ 

ใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว   

5. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีเหมาะสม 

6. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ รวมทั้งสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดโดย

คาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์จะสรา้งใหก้บับรษิัทฯ เป็นสาํคญั 

7. จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) ของผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

ทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือเตรียมความพรอ้มใหม้ีผูสื้บทอดงานเพ่ือใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทฯ 

สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

8. กํากับดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรูก้รรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงูของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างต่อเน่ือง 

9. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

 

10.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดและมอบหมาย รวมทัง้สรา้งความมั่นคงและยั่งยืนในการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบรษิัทได้

อนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือควบคมุดแูลและรบัผิดชอบในกิจการต่างๆ 

ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 9 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
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ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบรหิาร 

3. นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการบรหิาร 

4. นพ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์    กรรมการบรหิาร 

6. นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ    กรรมการบรหิาร 

7. นายพรเทพ ศภุธราธาร    กรรมการบรหิาร 

8. นายอดุมศกัดิ ์แยม้นุ่น    กรรมการบรหิาร 

9. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์    กรรมการบรหิาร  

 

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร ไดแ้ก่ นายไพศาล ราํพรรณ ์ตาํแหน่งเลขานกุารบรษิัทฯ 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบตัิหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สจุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานต่างๆ 

ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการ 

ดาํเนินงานและงบประมาณประจาํปีท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เอือ้ต่อสภาพธรุกิจ พรอ้มใหค้าํปรกึษา แนะนาํ การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. พิจารณาอนมุตัิการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิดบญัชี 

กูย้ืม จาํนาํ จาํนอง คํา้ประกัน และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการทาํธุรกรรม

ตามปกติของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยภายใตอ้าํนาจวงเงินท่ีไดก้าํหนดไว ้

5. กาํหนดโครงสรา้งองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เร่ืองการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร

ระดับสูง โดยอาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือกรรมการผูอ้าํนวยการ หรือกรรมการผูจ้ดัการของ

บรษิัทฯ เป็นผูม้ีอาํนาจแทนบรษิัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 
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6. กาํกับดูแลและอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใด 

บุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได  ้และ

คณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ไดท้ัง้นี ้การมอบอาํนาจตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้น ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจ

จากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็น การอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

7. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเวน้ งานท่ีอยู่ภายใตห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

และ/หรือ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพ่ือนําเสนอ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 

8. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ท่ีทาํใหค้ณะกรรมการ

บริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

9. บรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรบัไดใ้นอุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวน และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง

เหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ส่งเสริมใหม้ีการสรา้งและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือใหม้ีการดาํเนินกิจการและใช้

ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเ้กิดประโยชนร์่วมกันทัง้แก่กิจการของบรษิัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิารโดยเลือกจากกรรมการบรษิัทฯ ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และ/หรือ 

บคุคลภายนอก โดยกรรมการบรหิารจะตอ้งมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณท่ี์เหมาะสม สามารถอทิุศเวลาใหก้ับ

บรษิัทฯ มีความรูค้วามเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน รวมถึงไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
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10.2.7 คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึ่งมีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์เก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี 

จาํนวน 5 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

2.  นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์ รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม 

3.  นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้จดัจา้ง และซพัพลายเชนกลุ่ม  

4.  นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรบคุคลกลุ่ม 

5.  นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม 

6.  นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย์(1) รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม  

หมายเหต ุ: ผูบ้รหิาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา  
 ผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และใหห้มายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในระดบับริหารในสายงาน 
 บญัชีและการเงิน ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า 

(1) นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากการเป็นรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม   

1. รบัผิดชอบดแูลเร่ืองการดาํเนินกิจการ และ/หรือ การบรหิารงานประจาํวนัของบรษิัทฯ 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชี การเบิกจา่ยเงินใดๆ ของบรษิัทฯ หากตรวจพบ หรือมีขอ้

สงสยัว่าไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

3. จดัโครงสรา้งองคก์ารและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

โดยกาํหนดใหค้รอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานของบริษัทฯ ท่ี

ไม่ใช่คณะผูบ้รหิาร หรือผูบ้รหิารระดบัสงู โดยจะเป็นผูม้ีอาํนาจแทนบรษิัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุน หรือการดาํเนินงานต่างๆ การกูย้ืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ 

จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกัน เพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ 

ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 

5. มีอาํนาจอ่ืนๆ ซึง่จาํเป็นในการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ

บรหิารของบรษิัทฯ มอบหมาย 

6. เขา้รว่มพิจารณาเก่ียวกบังบประมาณของบรษิัทฯ กบัคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบรษิัทฯ 

7. เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกับการดาํเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะใน

เร่ืองดังกล่าวเพ่ือใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผูม้ีส่วนรบัผิดชอบใน

เร่ืองนัน้ๆ พิจารณากลั่นกรองและหาขอ้สรุป 

8. มอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึง หรือหลายคนกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได ้โดยการมอบ

อาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจใหไ้ว ้

และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

ของบรษิัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ

แกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้
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ทั้งนี ้การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารกลุ่มนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหป้ระธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม

สามารถอนุมตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด

กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบรษิัทฯ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่

กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามท่ีข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกจิท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

10.2.8 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้

และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการบรษิัทและบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งสนับสนุนใหก้ารกาํกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี นอกจากนีย้งัส่งเสริมใหเ้ลขานุการ

บริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัคณะกรรมการ

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให ้นายไพศาล ราํพรรณ ์เป็นเลขานุการบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2559 โดยคุณสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่ง

เลขานกุารบรษิัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุและขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี (Best Practices) 

2. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งทราบและติดตามการปฏิบตัิตาม

มติและนโยบาย 

3. ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี

เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกับดแูลกิจการและติดตามใหม้ี

การปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแกก่รรมการบรษิัท 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้และท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

5. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกับดูแลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ 

6. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบรษิัทฯ 

7. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารและเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ประจาํปีของบรษิัทฯ รวมถึงหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียน

นิติบคุคล บรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ ฯลฯ 

9. ใหค้าํแนะนาํและคาํปรกึษาในการเขา้รบัตาํแหน่งของกรรมการบรษิัทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
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10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
 

10.2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

1. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายปิยะ ประยงค์  ประธานกรรมการ 

2. นายพรเทพ ศภุธราธาร   กรรมการ 

3. นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น  กรรมการ 

4. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์ กรรมการ 

5. นายธีระ ทองวิไล(1)  กรรมการ 

6. นางอรนชุ อิติโกศิน(2)  กรรมการ 

7. นายภคัรนิ ทตัติพงศ์(2)  กรรมการ 

8. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์(6) กรรมการ 

9. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์(7) กรรมการ 

10.  นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต(3) รองประธานกรรมการ 

11. นายธีรเดช เกิดสาํอางค์(4) กรรมการ 

12. นายนิมิตร พลูสวสัดิ์(5) กรรมการ 

หมายเหต ุ:   (1) นายธีระ ทองวิไล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 แทนนายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต     

                                  ซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระและขอลาออก 

  (2) นางอรนชุ อิติโกศิน และนายภคัริน ทตัติพงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

  (3) นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

  (4) นายธีรเดช เกิดสาํอางค ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

  (5) นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

(6) นายสมบรูณ ์ทรงพพิฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนายนิมิตร พลูสวสัด์ิ ตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 

(7) นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนายธีรเดช เกิดสาํอางค ์ตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 

 

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จาํกัด 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ ประธานกรรมการ 

2. นายวเิชยีร เมฆตระการ กรรมการ 

3. น.พ. กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู กรรมการ 

4.  นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์(2) กรรมการ 

5. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์(1) กรรมการ 

หมายเหตุ :  (1) นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563   
   (2) นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนนางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ตัง้แต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และ 2563 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ระดับองคก์าร 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

  ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 

1.ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ 10/10 11/11 - 8/8 - 4/4 - - - - - - 

2.นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 10/10 11/11 - - - - - - 10/10 10/10 18/18 11/11 

3.นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน ์ 10/10 10/11 12/12 12/12 - - - - - - - - 

4.นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 9/10 10/11 10/12 12/12 5/6 6/6 - - 9/10 10/10 - - 

5.ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล 10/10 10/11 - - - - 5/5 4/4 10/10 9/10 - - 

6.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 10/10 11/11 - - - - - - - - - - 

7.นายวิเชียร เมฆตระการ 10/10 11/11 - - - - - - 10/10 10/10 12/13 11/11 

8.นางรตันา พรมสวสัดิ์ 10/10 11/11 - - - - 5/5 4/4 - - - - 

9.นายอนวุฒัน ์จงยินดี 10/10 10/10 12/12 11/11 - - 5/5 3/3 - - - - 

10.ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ 10/10 4/8 - - 5/6 2/3 - - - - - - 

11.นายพรเทพ ศภุธราธาร - - - - - - - - - - 17/18 10/11 

12.นายอดุมศกัด์ิ แยม้นุ่น - - - - - - - - - - 18/18 11/11 

13.นพ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู(5) - - - - - - - - - - 4/4 - 

14.นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์(5) - - - - - - - - - - 4/4 - 

15.นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน์(5) - - - - - - - - - - 4/4 - 

16.นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ(5) - - - - - - - - - - 4/4 - 

17.นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต(1) 2/3 10/11 - - 0/2 5/6 - - - - 3/3 9/11 
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 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ระดับองคก์าร 

คณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563 ปี2562 

18.นายปิยะ ประยงค์(2) 5/5 11/11 - - 6/6 5/6 - - - - 18/18 11/11 

19.นายธีรเดช เกิดสาํอางค์(3) - - - - 4/4 5/5 - - - - 9/13 10/11 

20.นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย์(4) 7/7 11/11 - - - - - - - - 10/13 11/11 

 

หมายเหต ุ 1. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์าร และกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2563    

 2. นายปิยะ ประยงค ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากครบกาํหนดตามวาระ เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 

 3. นายธีรเดช เกิดสาํอางค ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์าร และกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2563 

 4. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม ตัง้แต่วนัที่   1 ตลุาคม 2563     

 5.นพ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์และนางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุาคม 2563  

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้คณะและคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2563 

ภาพรวมการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยทกุคณะ คิดเป็นรอ้ยละ 96.4 

       - คณะกรรมการบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 99.1 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ คิดเป็นรอ้ยละ 94.4 

       - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์าร คิดเป็นรอ้ยละ 88.9 

       - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 

       - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คิดเป็นรอ้ยละ 97.5 

       - คณะกรรมการบริหาร คิดเป็นรอ้ยละ 98.5 

การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยรายบคุคล   กรรมการทกุท่าน เขา้รว่มประชมุไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 75.0 

 

หมายเหต ุ รอ้ยละของการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการทัง้คณะ และคณะกรรมการรายบคุคล ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย 

 ทกุคณะ ปี 2563 คาํนวณจากผูท้ี่มีสถานะเป็นกรรมการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิน้ 10 ครัง้ และการประชุมของ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คือ การประชมุรว่มกันของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย จาํนวน 2 ครัง้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือติดตามการดาํเนินงานและอภิปรายปัญหาสาํคัญ

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ การวางแผนรบัมือกับเหตุการณ์ต่างๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ        

การลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษัทฯ การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ  

บริษัทฯ ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง ฯลฯ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารระดบัสงู ยงัมีการประชมุเชิงปฏิบตัิการทางกลยุทธร์ว่มกันจาํนวน 1 ครัง้ เพ่ือ

รว่มกันกาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการดาํเนินงานท่ีสาํคญั คือ 

การเปิดโครงการท่ีพกัอาศยัของบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจาํนวน 

13 โครงการ แบ่งเป็นบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์8 โครงการ บา้นเดี่ยว 2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ รวมทัง้การเตรียม

ความพรอ้มในดา้นต่างๆ เพ่ือรองรบัการเปิดดาํเนินการของโรงพยาบาลวิมตุ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ 

 นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาทบทวน

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้ห้สอดคลอ้งกับแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีการ

ปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีดงักล่าวดว้ย 

จากการท่ีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความ

รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการดแูลสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และ

ปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ือง จึงทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัรางวลัในดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงรางวลัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อาทิเช่น  
 

• ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (Annual General Meeting 

หรือ AGM) โดยบรษิัทฯ ไดร้บัคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ตัง้แต่ปี 2560 – 2563  จาก 

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  

(ทั้งนี  ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยไดร้ับ

คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ือง 4 ปีซอ้น ตัง้แต่ปี 2556 - 2559 ก่อนท่ีจะเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

• ผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) คือ 

ไดผ้ลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
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(ทั้งนี ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เคยไดผ้ล

คะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเน่ือง 3 ปีซอ้น ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนท่ีจะเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อก

จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

• ผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard Award 2019 (ACGS) บริษัทฯ เป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

ประเทศ ASEAN ท่ีไดร้บัรางวลั ASEAN Asset Class Award ซึ่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนท่ีไดร้บัผลคะแนน

จากการประเมินมากกว่า 97.5 คะแนนขึน้ไป โดยในการประเมินครัง้นีม้ีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ไดร้บัรางวลัรวมทัง้สิน้ 135 บรษิัท และบรษิัทจดทะเบียนไทยไดร้บัรางวลัรวม 42 บรษิัท  

• รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี 2563 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองคก์รท่ีมีการดาํเนินธุรกจิอย่างยั่งยืน ใหค้วามใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

บรรษัทภิบาล  

• โล่ประกาศเกียรติคุณผูท้าํคุณประโยชน์ดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค จากสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค (สคบ.)  ซึ่งบรษิัทฯ เป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัยร์ายแรกและรายเดียวท่ีไดร้บัรางวลันี ้  

• รางวัลชมเชยองคก์รโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 (NACC Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ี

ประจกัษ์ ดว้ยการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั ร่วมกับการส่งเสริมการดาํเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรมในองคก์ร    

ในปี 2563 แมบ้ริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคไวรสั COVID-19 รวมทัง้มาตรการการออกสินเชื่อท่ีเขม้งวดของธนาคารพาณิชย ์ซึ่งมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้

ท่ีอยู่อาศัย และกาํลังซือ้ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้บริหารธุรกิจด้วยความ

ระมดัระวงั และไดท้าํการปรบักลยุทธก์ารบริหารงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรบัตวัใหท้นักับสถานการณท์างการตลาดท่ีผนัผวน 

ดงันี ้

• ปรบัปรุงกระบวนการพฒันาสินคา้ และบรกิาร จากผลการศกึษาเชิงลกึเร่ือง Customer Value  

• ปรบัโครงสรา้งองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

• ปรบัแผนการเปิดโครงการโดยคดัเลือกเปิดโครงการเฉพาะท่ีเป็นกลุ่ม High Potential เท่านัน้  

• ปรบัปรุงกลยทุธก์ารบรหิารราคาขายของสินคา้ใหร้บัมือไดก้บัสภาวะการแข่งขนัในแต่ละทาํเล  

• ลงทุนพัฒนาต่อยอดงานการใช  ้AI & Machine Learning ผ่านการสรา้ง Prescriptive Analytics System 

สาํหรบัการแนะนาํสินคา้ และการยื่นกูซ้ือ้บา้นของลกูคา้  

• พฒันาการสรา้งนวตักรรม และธุรกิจใหม่ในรูปแบบของ Venture Building Program  

• จดัตัง้ทีมงานเพ่ือพิจารณาดาํเนินงานดา้น Asset Investment โดยเฉพาะ  

ในส่วนของโรงพยาบาลวิมตุ การดาํเนินงานในทุกหมวดงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาล

จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ตามแผน  
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• งานก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล และการจดัหาเคร่ืองมือแพทย ์ 

• การรบัสมคัร และคดัสรรบคุลากรทางการแพทย ์และบคุลากรดา้นอ่ืนๆ  

• การพฒันาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรบัโรงพยาบาล  

• การพฒันา Application เพ่ือสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบับรกิาร และพฒันาธุรกิจต่อยอด เช่น Tele-

medicine 

• การจดัเตรียมแผนการดาํเนินงานทางการตลาด และการสรา้งแบรนด ์

ในปี 2564 จะยงัคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีความทา้ทายในการบริหารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งกรรมการ และผูบ้รหิาร ได้

มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการบริหาร

สินทรพัย ์และบา้นพรอ้มขายของโครงการ การปรบักระบวนการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือคดัเลือกซือ้ท่ีดินศักยภาพสูงเขา้สู่องคก์ร 

การพฒันาช่องทางการขาย และพนัธมิตรเพ่ิมเติม การปรบัปรุงกระบวนการดาํเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตลอดจนการศึกษาพฒันาธุรกิจใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรา้ง Recurring Income 

ใหแ้ก่บรษิัทฯ เป็นตน้ 

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทกุคน ในการท่ีจะทาํใหธุ้รกิจของบรษิัทฯ มีความเจรญิเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ยงัคงมุ่งมั่นสรา้ง

ผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวใหเ้ป็นท่ียอมรบัสาํหรบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท 

ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย อาทิเช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้พนกังาน ท่ี

มีส่วนร่วมเป็นพลังสาํคัญในการขบัเคล่ือนใหบ้ริษัทฯ ประสบความสาํเร็จอย่างต่อเน่ือง และขอใหค้าํมั่นว่า บริษัทฯ จะ

มุ่งมั่นสรา้งสรรคสิ์นคา้และบรกิาร เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คิดคน้พฒันานวตักรรมท่ีตอบโจทยรู์ปแบบการดาํเนิน

ชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง และร่วมสรา้งคุณค่าท่ียั่งยืนใหก้ับลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้ับสงัคม

และชมุชน ดว้ยการใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือสรา้งการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

        (ดร. ประสาร ไตรรตันว์รกลุ) 

        ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

                  15 มกราคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

ในปี 2563 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 18 ครัง้  เพ่ือพิจารณา

อนุมัติและดาํเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ตลอดจนขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Recurring 

income) ตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและงบประมาณประจาํปีท่ีไดก้าํหนด โดยไดท้บทวนให้เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจ การลงทนุ กาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ตลอดจนปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้    

1. พิจารณาใหบ้รษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ดาํเนินการดงันี ้    

• มีการเปิดโครงการใหม่ จาํนวน 13 โครงการ โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ทาวนเ์ฮา้ส ์8 

โครงการ และบา้นเดี่ยว  2 โครงการ    

• บริหารจัดการสินทรพัยใ์ห้เกิดรายได ้(Asset Turnover) ดว้ยการระบาย Aging Stock ของบา้นและ

คอนโดมิเนียมท่ีสรา้งเสร็จแต่รอการจาํหน่าย แบ่งจาํหน่ายท่ีดิน เร่งดาํเนินการปิดโครงการก่อสรา้งท่ี

ใกลเ้สรจ็ ลดจาํนวนโครงการการก่อสรา้ง และใหค้วามสาํคญักับการควบคุมกระบวนการและขัน้ตอน

การก่อสรา้ง (WIP construction) รวมถึงการเลือกใชว้สัดอุปุกรณ ์

• นาํนวตักรรม (Innovation) มาใชใ้นการส่งเสรมิการขายดว้ยช่องทางออนไลน ์เช่น Blogger Inhouse 

Live  Webpage และขยายช่องทางการจาํหน่ายใหค้รอบคลมุถึงนายหนา้อิสระ การตลาดแบบ MLM 

(Multi Level Marketing) และศนูยก์ารจาํหน่ายของพฤกษา เช่น พืน้ท่ีของอาคารเพิรล์ แบงกค์็อก เป็นตน้                

• นาํรูปแบบการก่อสรา้งใหม่ (New Construction Model) มาปฏิบตัิ โดยใหค้วามสาํคญักับผูร้บัเหมา 

การจดัประเภทของการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดจนการปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งให้

มีความเหมาะสม  

• ปรบัปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งภายใต ้QC5 โดยให้ผู้รบัเหมาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

รบัผิดชอบควบคมุในกระบวนการปฏิบตัิงาน และนาํหลกั Three Line of Defense มาปฏิบตัิ  

• เพ่ือสรา้งภาพลักษณ์ของแบรนดใ์ห้มีความเข้มแข็ง อนุมัติให้นําหลัก Customer Values 8 ดา้น (The 

Living Wheel)  มาปฏิบัติ โดยให้ความสาํคัญในดา้น 1. Location (ทาํเลท่ีตัง้) 2.  Home Function 

(พืน้ท่ีใชส้อยในบา้น) 3. Project Facilities (พืน้ท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลาง) 4.  Security 

(ความปลอดภยั) 5. Design (การออกแบบบา้น) 6.  Brand (แบรนด ์ชื่อเสียงของผูพ้ฒันาโครงการ) 

7. Service (การบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย) และ 8.  Living Environment (สภาพแวดล้อม

ภายในโครงการ)  

2. การดาํเนินธุรกิจท่ีสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Recurring Income) โดยมีการพิจารณาขยายธุรกิจใหเ้ติบโตผ่าน

ช่องทางใหม่ หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ท่ีมีศักยภาพ (Seeding for Future) โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 

ซึ่งคาดว่า บรษิัท โรงพยาบาล วิมตุ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะสามารถเปิดดาํเนินการโรงพยาบาล
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วิมุต ซึ่งมีลักษณะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ Tertiary Care เชี่ยวชาญในดา้นกระดูก หวัใจ และเบาหวาน 

ไดใ้นช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564    

นอกเหนือจากการดาํเนินการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ คณะกรรมการบริหาร ยงัใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอย่างเครง่ครดั และใหค้วามสาํคญักับ

หลักการกํากับดูแลท่ีดี ตลอดจนการปรับตัวให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม โดยมีการรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบถึงผลการดาํเนินงานอย่างใกลช้ิด   

 

 

        

        

     

 

   (นายทองมา วิจติรพงศพ์นัธุ)์ 

       ประธานกรรมการบรหิาร 
              23 ธันวาคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นประธาน

กรรมการ นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์นายวิเชียร เมฆตระการ ดร.อนุสรณ ์แสงน่ิมนวล เป็นกรรมการ และนายอุดมศกัดิ์ 

แยม้นุ่น เป็นเลขานุการ โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่านจาก 4 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ และกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ 

 

 ในการคดัเลือกและเสนอรายชื่อบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นัน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาโดยคาํนึงถึงคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์

ประวตัิการทาํงานท่ีดี และมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม สามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอ

อนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ นอกจากนี ้การสรรหากรรมการบรษิัทยงัคาํนึงถึงความหลากหลายใน

โครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไดจ้ัดทาํ Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ี

ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจาํเป็นท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบ

และโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมี

กระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน 

เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอีก 2 ท่าน โดยมีขอ้มลูประวัติ

ของแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจาํปีภายใตห้วัขอ้ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

 ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะคาํนึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย ใหส้ามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกลเ้คียงกนั เพ่ือท่ีจะรกัษาบคุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถใหอ้ยู่คู่กบั

บริษัทฯ และสรา้งแรงจูงใจใหส้ามารถปฎิบัติหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายตามกลยุทธท่ีบริษัทฯ กาํหนดโดยมีกระบวนการ

ท่ีโปร่งใสและเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยขอ้มูลค่าตอบแทนแต่ละท่านปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปีภายใต้

หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชมุรวม 10 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. การสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ และทาํหน้าท่ีพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตั ิ           

  2. การปรบัปรุงเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนเพ่ือรองรบัการเติบโตทาง

ธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต ซึ่งครอบคลมุถึงการกาํหนดตวัชีว้ดัในการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

          3. การกาํหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบในการวางแผนสืบทอด

ตาํแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียด

ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าท่ีในระดับบริหาร การ
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มอบหมายกรรมการและหรือผูท่ี้มีความสามารถเป็นท่ียอมรบัเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรกึษาและแนะนาํช่วยเหลือผูบ้ริหารท่ีมี

ผลงานและศกัยภาพ (Mentoring System) เพ่ือใหม้ีผูสื้บทอดงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความยั่งยืนในการดาํเนินกิจการของ

บรษิัทในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

(นายวีระชยั งามดวีิไลศกัดิ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 10. โครงสรา้งการจัดการ  หนา้ 109 

 

 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ซึ่งไดป้ฎิบัติหน้าท่ีอย่างครบถว้นตามกฎบัตร และสนับสนุนการ

ปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกักาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือนาํทางใหบ้รษิัทฯ ไปสู่ความสาํเรจ็อย่างยั่งยืน  

 โดยในปี 2563 ไดม้ีการจดัประชมุจาํนวน 5 ครัง้ มีการดาํเนินงานตามแผนงานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสรุป

สาระสาํคญัไดด้งันี ้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย   

21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี และเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี http://www.psh.co.th ล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

2. ด้านนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชันและและคู่มือจรรยาบรรณ 

• บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คู่มือ

จรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียนประจาํปี 2560 มาโดยตลอด 

              ปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้คงเนื้อหาเดิมตามท่ีอนุมัติไว้ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล              

ครัง้ท่ี 4 /2562 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

3. ด้านการอบรม กิจกรรม และประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ี

• อบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองการกาํกับดูแลกิจการแก่พนกังานใหม่ผ่านการอบรมโดยวิทยากรของหน่วยงาน

และจดัทาํผ่าน Micro Learning ผ่านการดวูีดิโอ พรอ้มภาพประกอบและเสียงบรรยาย  

• จดัอบรมรวมถึงการทดสอบ CG ทางระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ก่ผูบ้รหิารและพนกังานปัจจบุนั  

• จดัใหม้ีการทาํแบบสอบถามรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เปิดเผยรายการของตนเอง ของผูบ้รหิาร 

และพนกังานทกุคน เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใส เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย  

• การจัดกิจกรรม CG NEW NORMAL DAY ประจาํปี 2020 ชื่องาน New Normal กับการ (ธรรม)งาน 

โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านทาง You Tube Live  รับชมทาง หน้าจอ Notebook หรือ 

Smartphone ของพนักงาน โดยกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดก้ล่าวบรรยายและให้

ขอ้คิดกับพนกังาน ทั้งนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการผูบ้รหิาร พนกังาน

ของบริษัทฯ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสาํคัญในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และรณรงค์สรา้ง
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จิตสาํนึก รวมถึงเสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันเพ่ือ

สรา้งความตระหนกัรูแ้ก่บคุลากรทั่วทัง้องคก์ร 

• กิจกรรม Zone Visit ในปี 2563 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจบุนั ทางหน่วยงานฯไดจ้ดัทาํการ

อบรมพนักงานในรูปแบบใหม่เป็น Site Visit New Normal ในรูปแบบ E-Learing ใหค้วามรูโ้ดยการ

จดัทาํ VDO ภาพเคล่ือนไหว ประกอบเสียงบรรยาย ในรูปแบบท่ีสนุกสนาน เพ่ือใหท้างผูอ้บรมแต่ละ

โครงการสามารถฟังการบรรยายท่ีโครงการไดส้ะดวก โดยยงัคงเนือ้หาและความรูเ้ช่นเดิม 

• การดาํเนินการกาํกบัดแูลใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (Noncompliance) ไดม้ีการ

จัดทาํโครงการ “Noncompliance Incident Prevention Project” สาํหรบัพัฒนาปรบัปรุงโครงสรา้ง 

และกระบวนการกาํกับดูแล เพ่ือส่งเสริม/เน้นยํา้ให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่งต่างๆ ทัง้จากภายนอกและภายในบรษิัท ไดอ้ย่างครบถว้น

ถกูตอ้ง โดยไดร้วบรวมขอ้มลูท่ีเกิดขึน้จากคดีความ ขอ้รอ้งเรียน และเคสจากฝ่ายการเงิน จดัหมวดหมู่

กระบวนการตามกรณี ดาํเนินการร่วมกับ SBU เพ่ือกาํหนดผู้รบัผิดชอบ และระบุแนวทางในการ

ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ซ ํา้ และให้นําผลการดาํเนินงานเขา้เสนอต่อคณะกรรมการ REMC และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือรบัทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

• ผูบ้รหิารบรษิัทฯ เป็นวิทยากรในหวัขอ้ TCC BEST Awards Best Practice Sharing 

ในงานสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ..คืออนาคต: An Ethical  Business is... the future"   ณ ห้อง

ประชมุ SCG  บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ บางซื่อ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้

สมาชกิชมรมจรรยาบรรณหอการคา้ไทยและผูป้ระกอบการ ดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัจรรยาบรรณและธรร

มาภิบาล อีกทัง้เป็นการเพ่ิมเครือข่ายสมาชิกชมรมอีกดว้ย 

• สนบัสนนุของรางวลัในงานวนัเดก็แห่งชาติ 2563 ณ. พิพิธภณัฑต์า้นโกง ป.ป.ช. 

• ประชาสมัพนัธข์า่วสาร กิจกรรม จรยิธรรม การกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี กรณีศกึษา การแจง้เบาะแส การ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนประชาสมัพนัธก์จิกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่องทางประชาสมัพนัธ์

รูปแบบต่างๆ ของบรษิัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็นตน้ 

4. ด้านการต่อต้านคอรรั์ปชนั 

• บริษัทฯ ส่ือสารขอความร่วมมือ คู่คา้ นายหน้า สถาบันการเงิน งดให้ของขวัญ ของกาํนัล และงบ

สนับสนุนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนๆ กับกรรมการ 

ผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีโปรง่ใส และปลอดจากการทจุรติหรือการให้

สินบนทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน คู่คา้ Supplier ลูกค้า หน่วยงานราชการและหน่วยงาน

ภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทมหาชน ท่ีมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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• นโยบายงดการรบัของขวญัในชว่งเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy)และนโยบายไม่

สนบัสนนุการใหสิ้นบน สินนํา้ใจ กบัหน่วยงานราชการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

 ผลจากการท่ีบริษัทฯ ไดมุ้่งเนน้การดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

มาโดยตลอด ทาํใหใ้นปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัดา้นกาํกบัดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง อาทิ 

• บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)  ไดร้บัรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส (NACC Integrity 

Awards) ครัง้ท่ี 10 จากสาํนกังาน ป.ป.ช. 

• บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองโครงการแนวรว่มปฏิบตัิในการ

ต่อตา้นการทจุรติ CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption ) 

• การประเมิน CGR ประจาํปี 2563 ของบรษิัทจดทะเบียน (บจ.)ไทย อยู่ในระดบั “ดีเลิศ”   

              บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง โดยนาํความเชี่ยวชาญจาก Core Business มาพฒันารูปแบบการดาํเนินกิจกรรม

เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development : SD) เพ่ือการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงชุมชนและสงัคม ผ่านการดาํเนินงาน 3 ดา้นหลกัๆ คือ 1. Heart to 

Home : ใส่ใจในคณุภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดี 2. Heart to Earth : ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3. Heart to Society 

: ใส่ใจสงัคมและใหโ้อกาสท่ีด ีและยงัไดร้่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายการพฒันาท่ี

ยั่งยืนของบรษิัทฯ สู่เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนในระดบัประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) 

ผ่านโครงการต่างๆ ท่ีสาํคัญๆ เช่น โครงการบ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa ท่ีร่วมกับเครือข่ายในชุมชน จังหวัด

ขอนแก่น ดาํเนินการสรา้งและปรบัปรุงท่ีอยู่อาศัยของคนพิการเพ่ิมเติมจากปีท่ีผ่านมา และจา้งงานคนพิการทาํงานท่ี

บรษิัทฯ และท่ีองคก์รใกลบ้า้น เพ่ือช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยั่งยืน 

             นอกจากนี ้จากวิกฤตการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท่ีไดส้รา้งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคอบุตัใิหม่

ท่ีองคก์รไดใ้ชท้รพัยากรและศกัยภาพอย่างเตม็ท่ีเพ่ือชว่ยเหลือผูม้ส่ีวนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งใหผ่้านพน้วิกฤตการณค์รัง้นีไ้ปได้

ดว้ยดี เช่น การจดัตัง้ศนูย ์Hot Line โดยทีมแพทยจ์ากคลินิกบา้นหมอวิมตุเพ่ือใหค้าํปรกึษาและตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ใหก้บัพนกังานและคนทั่วไปโดยไม่คิดคา่ใชจ้า่ย และจดัเตรียมอปุกรณป้์องกนัและฆา่เชือ้

ในสถานท่ีทาํงานและโครงการตา่งๆ เพ่ือปกป้องลกูคา้และพนกังานใหห่้างไกลจาก COVID-19 รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้

ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ขายสินคา้และบรกิารผ่านช่องทางออนไลน ์เพ่ือช่วยสรา้งรายไดใ้หค้นท่ีกาํลงัเดือดรอ้น

ในสงัคม  

 แผนการดาํเนินการในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้ปรบัแผนและวิธีการส่ือสารเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจบุนัและใหท้นัสมยัมากยิ่งขึน้ ทัง้นีย้งัจะคงดาํเนินกิจกรรมพืน้ฐานดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี อาทิ อบรมใหค้วามรู ้

เร่ืองการกาํกับดูแลกิจการแก่พนักงานใหม่และจัดอบรมรวมถึงการทดสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ก่ผู้บริหารและ
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พนักงานปัจจุบนั รวมถึงอบรมพนักงานโครงการ (Zone Visit) รูปแบบใหม่ เพ่ือสรา้งความตระหนักถึงความสาํคัญของ 

ธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรร์ปัชัน ใหแ้ก่พนักงานไดอ้ย่างทั่วถึง รวมถึงการกระตุน้ใหผู้บ้ริหารและพนักงานเปิดเผย

ความสมัพนัธก์บัคู่คา้ การรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธน์โยบายงดรบัของขวญั รวมถึงการจดักิจกรรม CG Day เพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียมั่นใจไดว้่า การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ปราศจากการ

ทจุรติ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในส่วนของกิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม ทางบรษิัทฯ มีแผนทาํกิจกรรมทัง้ภายในบรษิัทฯ และ

กบัหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและตระหนักถึงหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

ส่งเสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัยส์จุรติต่อไป 

 

 

 

 

      (ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล) 

        ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

                      21 มกราคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์าร 
 

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมาย

ขององคก์ารทั ้งในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหก้ารเติบโตขององคก์ารเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใตภ้าวการณท่ี์

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน                 

เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน โดยมีคุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์                       

เป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงฯ ทุกๆ 2 เดือน 

เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีกาํกบัดแูลการบรหิารความเส่ียงตามขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

และรายงานการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ

อย่างต่อเน่ือง   

 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ารจดัใหม้ีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ และรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบทุกไตรมาส โดยสรุปการดาํเนินงานท่ีสาํคัญ

ของการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ดงันี ้

 

• ให้ข้อเสนอแนะต่อการกําหนดนโยบายกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ

องคก์าร  

 

1. พิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีสําคัญและกําหนดดัชนีชี ้วัดความเส่ียง พรอ้มมาตรการจัดการ                     

ความเส่ียงประจําปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงท่ี

ครอบคลมุการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียง

ดา้นปฏิบตัิการ และความเส่ียงดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมถึงติดตามสถานะของความเส่ียงแต่ละเร่ือง

ผ่านดัชนีชี ้วัดความเส่ียง ติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือให้การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และลดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงจากการสรรหาท่ีดิน ความเส่ียงในการบริหารสินทรพัย ์ความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องทางการเงิน ความเส่ียงด้านบุคลากร ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้าน                 

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน เป็นตน้  

2. พิจารณาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และแนวทางการป้องกัน คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงฯ ไดต้ระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสั COVID-19                

จึงมอบหมายให้คณะทํางานจัดการเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ COVID-19 รายงานความคืบหน้าของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ผลกระทบท่ีได้รับ และแนวทางการป้องกันให้คณะกรรมการบริหาร                

ความเส่ียง ระดับองค์การรับทราบ โดยคณะกรรมการฯ ได้เน้นยํ้ามาตรการป้องกันท่ีสาํคัญต่างๆ 

ยกตวัอย่างเช่น การตรวจสอบผูผ้่านเขา้-ออกอาคารอย่างเขม้งวด การจดัใหมี้การประชมุคณะทาํงาน

ฯ เป็นประจาํทุกสปัดาห ์การเตรียมความพรอ้มหากการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  เขา้สู่ระยะ

ที่ 3 การเตรียมความพรอ้มในการแบ่งพนกังานใหป้ฏิบติัตามแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan: BCP) เป็นตน้ 
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3. พิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) พรอ้มกาํหนดมาตรการจัดการ

ความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยตระหนักและใหค้วามสาํคัญในการติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ 

และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอและมอบหมายให้

หน่วยงานเจ้าของเร่ืองทําการติดตามและนําเสนอผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามรอบการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงจากการประกาศใชม้าตรการ 

LTV ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Privacy และรา่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งจะ

ประกาศใชใ้นปี 2564 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึน้ต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ  

4. พิจารณาใหแ้นวทางการบริหารความเส่ียงเร่ืองระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 

โดยตระหนักถึงความสําคัญเร่ืองการรักษาความสามารถในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ                 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินคา้และบริการต่อลูกคา้และคู่คา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้งนี ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ารไดส้นบัสนุนใหม้ีการจดัทาํแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกิจ  (Business Continuity Plan: BCP) ทั้งในระดับองค์การและระดับหน่วยธุรกิจ  โดยในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ได้จัดให้มีการซอ้มแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) โดยเคล่ือนยา้ยกระบวนการสาํคญั (Critical Process) ไปปฏิบตัิงาน 

ณ สถานท่ีปฏิบตัิการสาํรอง เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผนกูค้ืน

ระบบ (Disaster Recovery Planning : DRP) ในส่วนของระบบงานหลัก ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง 

พรอ้มกาํหนดใหม้ีการฝึกซอ้มในแต่ละสถานการณเ์ป็นประจาํทุกปี เพ่ือเตรียมพรอ้มรบัมือกับเหตุการณ์

ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

5. พิจารณาความคืบหนา้ของโรงพยาบาลวิมุต สืบเน่ืองจากโรงพยาบาลวิมุตเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและมอบหมายใหที้มโรงพยาบาล

วิมตุรายงานความคืบหนา้ของแผนงานใหค้ณะกรรมการฯ รบัทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส  

 

• รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดับองคก์าร ไดร้บัการบรรจุเป็นวาระประจาํของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครัง้               

รวมทั้งสิน้ 4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์าร เป็นผู้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์าร เป็นผู้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
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คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ารมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินการใหบ้รษิัทฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีและบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองคก์ารยอมรบัได ้พรอ้มสนับสนุนใหบ้ริษัทในเครือมีการพัฒนาระบบบริหาร

จดัการความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชนก์บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างยั่งยืนต่อไป   

 

 

 

 

     (คณุวีระชยั งามดวีิไลศกัดิ)์  

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร 

30 ธันวาคม 2563 
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.3.1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เมื่อวันศุกรท่ี์ 26 มิถุนายน 2563 ให้กาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง

ผลประโยชนพิ์เศษอ่ืนๆ ประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัองคก์าร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบรหิาร

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 (โบนัส) ในอัตรา

ระหว่างรอ้ยละ 0.3-0.5 ของจาํนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงานท่ี

กาํหนดไว ้โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive 

Directors) ท่ีด ํารงตําแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 

Directors) ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจะตอ้งไม่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ดว้ย สาํหรบักรรมการท่านอ่ืนจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารมีดงันี ้

 

(1) ค่าตอบแทนท่ีไดร้บัจากบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ / ตาํแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตนว์รกุล 

3,776,000 478,896 3,168,000 2,044,170 2,850,000 1,716,322 ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
4,254,896 5,212,170 4,566,322 

2. ดร.ปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน ์ 

2,596,000 319,264 2,640,000 1,579,769 2,640,000 1,676,322 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2,915,264 4,219,769 4,316,322 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์

3,050,000 559,264 3,160,000 1,939,769 3,260,000 2,016,322 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 3,609,264 5,099,769 5,276,322 

4. ดร.อนุสรณ ์แสงน่ิมนวล 

2,411,000 379,264 2,360,000 1,699,769 2,590,000 1,856,322 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 2,790,264 4,059,769 4,446,322 
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ชื่อ / ตาํแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 

5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 
1,770,000 349,264 1,800,000 1,639,769 1,800,000 1,596,322 กรรมการอิสระ 

 2,119,264 3,439,769 3,396,322 

6. นายอนุวัฒน ์จงยินดี 

2,556,000 379,264 2,320,000 1,596,290 - - 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

 2,935,264 3,916,290 - 

7. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์

   อุรพีพัฒนพงศ ์ 1,966,000 339,264 1,305,000 1,255,894 - - 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดบัองคก์าร 

2,305,264 2,560,894 - 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ 

2,830,000 359,264 2,640,000 1,719,769 2,720,000 1,996,322 กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3,189,264 4,359,769 4,716,322 

9. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม(1) 

- - 2,290,667 1,657,529 4,160,000 3,558,482 ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- 3,948,196 7,718,482 

10. นายอดุลย ์จันทนจุลกะ(2) 
- - - - 2,680,000 1,616,322 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล 
- - 4,296,322 

รวม 
20,955,000 3,163,744 21,683,667 15,132,728 22,700,000 16,032,736 

24,118,744 36,816,395 38,732,736 

 

หมายเหต ุ:  นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุ “โบนสั” ประกอบไปดว้ย โบนสั ผลประโยชนอ่ื์น  

                   * บริษัทฯ จ่ายโบนสัสาํหรบักรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนกนัยายน ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายใน

เดือนพฤษภาคมในปีถดัไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2563 

   ** โบนสัสาํหรบักรรมการของผลงานครึง่ปีแรกและผลงานครึง่ปีหลงั  
 (1) ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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    และกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562  
(2) นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ ออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภบิาล เนื่องจากครบ

เกษียณอายตุามที่ไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 

 

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อย 

ชื่อ / ตาํแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตนว์รกุล 
- - - - 20,000 - ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
- - 20,000 

2. ดร.ปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน ์ 
- - - - 20,000 - 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 20,000 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์

- - - - 20,000 - 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 

4. ดร.อนุสรณ ์แสงน่ิมนวล 

- - - - 20,000 - กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- - 20,000 

5. นายวิเชียร เมฆตระการ 

- 739,000 - 760,000  560,000 กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
739,000 760,000 560,000 

รวม 
- 739,000 - 760,000 80,000 560,000 

739,000 760,000 640,000 

 

หมายเหต ุ:  นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุ “โบนสั” ประกอบไปดว้ย โบนสั ผลประโยชนอ่ื์น  

                   * บริษัทฯ จ่ายโบนสัสาํหรบักรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนกนัยายน ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายใน

เดือนพฤษภาคมในปีถดัไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2563 

 ** โบนสัสาํหรบักรรมการของผลงานครึง่ปีแรกและผลงานครึง่ปีหลงั 
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(3) ค่าตอบแทนรวม 
 

ชื่อ / ตาํแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 

1. ดร.ประสาร ไตรรัตนว์รกุล 

3,776,000 478,896 3,168,000 2,044,170 2,870,000 1,716,322 
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

4,254,896 5,212,170 4,586,322 

2. ดร.ปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน ์ 

2,596,000 319,264 2,640,000 1,579,769 2,660,000 1,676,322 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2,915,264 4,219,769 4,336,322 

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์

3,050,000 559,264 3,160,000 1,939,769 3,280,000 2,016,322 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 3,609,264 5,099,769 5,296,322 

4. ดร.อนุสรณ ์แสงน่ิมนวล 

2,411,000 379,264 2,360,000 1,699,769 2,610,000 1,856,322 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
2,790,264 4,059,769 4,466,322 

5. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 
1,770,000 349,264 1,800,000 1,639,769 1,800,000 1,596,322 กรรมการอิสระ 

 

 
2,119,264 3,439,769 3,396,322 

6. นายอนุวัฒน ์จงยินดี 

2,556,000 379,264 2,320,000 1,596,290 - - 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

 2,935,264 3,916,290 - 

7. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์

   อุรพีพัฒนพงศ ์ 1,966,000 339,264 1,305,000 1,255,894 - - 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดบัองคก์าร 

2,305,264 2,560,894 - 
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ชื่อ / ตาํแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน โบนัส* ค่าตอบแทน โบนัส** ค่าตอบแทน โบนัส** 

 

8. นายวิเชียร เมฆตระการ 

2,830,000 1,098,264 2,640,000 2,479,769 2,720,000 2,556,322 กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
3,928,264 5,119,769 5,276,322 

9. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 

- - 2,290,667 1,657,529 4,160,000 3,558,482 
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน - 3,948,196 7,718,482 

10. นายอดุลย ์จันทนจุลกะ 
- - - - 2,680,000 1,616,322 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล - - 4,296,322 

รวม 
20,955,000 3,902,744 21,683,667 15,892,728 22,780,000 16,592,736 

24,857,744 37,576,395 39,372,736 

 

หมายเหต ุ:  นิยาม “ค่าตอบแทน” ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุ “โบนสั” ประกอบไปดว้ย โบนสั ผลประโยชนอ่ื์น       

                   * บริษัทฯ จ่ายโบนสัสาํหรบักรรมการ ปีละ 2 ครัง้ แบ่งเป็น ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนกนัยายน ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายใน

เดือนพฤษภาคมในปีถดัไป ยอดที่รายงานไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2563 

 ** โบนสัสาํหรบักรรมการของผลงานครึง่ปีแรกและผลงานครึง่ปีหลงั 

 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 

 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ  

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 5 44,280,216 7 49,930,004 6 52,043,106 

โบนสั(1) 5  4,109,484 7 13,145,320 6 13,786,423 

เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 5 2,334,447 7 2,535,820 6 3,112,655 

เงินสมทบประกนัสงัคม 5 34,650 7 42,750 6 46,500 

เงินไดอ่ื้นๆ 5 4,830,677 7 12,051,166 6 6,397,513 

รวม 5 55,589,474 7 77,705,060 6 75,386,197 
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หมายเหตุ  : (1) บริษัทฯ จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายใน 

      เดือนกุมภาพนัธปี์ถดัไป โดยยอดที่รายงานในปี 2563 ยงัไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2563 

 

 

10.4 บุคลากร 

 

1) จาํนวนพนักงาน 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ มีพนกังานเพียง 2 คน ดาํเนินงานในส่วนตรวจสอบภายในและเลขานกุารบรษิัท 

 

2) การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานทีส่าํคัญในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2563 2562 2561 2560 

จาํนวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 2 2 2 2 
      หมายเหตุ  : บริษัทฯ ใชบ้คุลากรหลกัจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

  

  

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่าํคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่ม-ี 

 

4) ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้บุคลากรหลักจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  

บริษัทฯ จึงไม่มีค่าตอบแทนของพนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสาํรองเลีย้งชีพในปี 2559 ตาม

พระราชบญัญัติกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจาํนวนรอ้ยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเขา้

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ (โดยคาํนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้

กองทนุไดใ้นอตัราเริ่มตน้ รอ้ยละ 5 สงูสดุแต่ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของเงินเดือนของพนกังาน  

 

อายุงาน(นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษทัฯ 

นอ้ยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 5% 

ตัง้แต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี รอ้ยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15 6% 

ตัง้แต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี รอ้ยละ 7, 8, 10, 12, 15 7% 

ตัง้แต่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 7 ปี รอ้ยละ 8, 10, 12, 15 8% 

ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป รอ้ยละ  10, 12, 15 10% 
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5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บรษิัทฯ ดาํเนินการใหม้ีการสอนแนะ (Coaching) โดยหวัหนา้งานเพ่ือพฒันาทกัษะใหพ้รอ้มสาํหรบังานปัจจบุนั 

และจดัใหม้ีพ่ีเลีย้ง (Mentoring) สาํหรบัพนกังานใหม่เพ่ือเป็นท่ีปรกึษา และคอยใหค้วามช่วยเหลือในการทาํงานเบือ้งตน้ 

รวมทัง้จดัฝึกอบรมภายในและส่งบคุลากรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไปอบรมภายนอกกับสถาบนัท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการทาํงาน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

สจุรติ และจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษิัทฯ ไวเ้ป็นความลบั 
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11. การกาํกับดูแลกิจการ 

                            

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) โดยมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดร้บัจากการถือหุน้ในบรษิัทย่อย หรือบริษัทรว่มท่ีบรษิัทฯ เขา้ลงทนุ  บรษิัทฯ มี

ความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คิดคน้พัฒนานวตักรรมท่ีตอบโจทยรู์ปแบบ

การดาํเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง และรว่มสรา้งคุณค่าท่ียั่งยืนใหก้ับลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดี

ใหก้บัสงัคมและชมุชน รวมทัง้ใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือสรา้งการเติบโตรว่มกนัอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต 

 

 บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัและปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ี

ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) ท่ี

ออกโดยสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณ ฑ์ ASEAN Corporate 

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยเล็งเห็นว่า การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

จะเป็นระบบบรหิารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทน และเพ่ิมมลูค่าระยะยาวใหก้ับผู้

ถือหุน้ รวมถึงสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสนบัสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ 

ใหเ้จรญิเติบโต และนาํไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนต่อไป  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดป้ระกาศใช้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือเป็น

แนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือและนาํไปปฏิบตัิในแนวทางเดียวกัน ตัง้แต่ปี 2559 และมีการ

ทบทวนหลกัปฏิบตัิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจาํทกุปี รวมถึงติดตามพฒันาการดา้นการ

กาํกบัดแูลกิจการ และแนวปฏิบตัิท่ีดีทัง้ภายในประเทศ และระดบัสากล จากองคก์ร หรือบรษิัทชัน้นาํต่างๆ เพ่ือใหน้โยบาย 

และการดาํเนินการต่างๆ ทันสมยั และสอดคลอ้งกับเป้าหมายและกลยุทธก์ารดาํเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

รวมทั้งจัดใหม้ีการติดตามการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวดว้ย เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และนาํมาซึ่งความสาํเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทฯ มีการจดัการดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีขององคก์รท่ีชดัเจน ดงันี ้ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 

รวมทั้ง กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือใหม้ีความทันสมัยและสอดคลอ้งกับแผนการ

ดาํเนินงาน กลยุทธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ รวมทัง้สอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 อยู่เสมอ       
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 2. จดัใหม้ีการอบรมเร่ือง การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพฤกษา (Ethic) และการต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชันแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานเดิม และพนักงานเขา้ใหม่ตัง้แต่เริ่มตน้การเขา้ทาํงาน ซึ่งพนักงานทุกคน

จะตอ้งผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 

โดยถือเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิัทฯ” ซึ่งไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

มีความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีคาํนึงถึงผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยในปี 2563 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรมและจดัทาํเนือ้หาในรูปแบบ E – Learning  ผ่านการดูวีดีโอ พรอ้มภาพประกอบและเสียงบรรยาย 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในปัจจบุนั 

3. ประชาสมัพนัธข์่าวสาร กิจกรรม จริยธรรม การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี กรณีศึกษา การแจง้เบาะแส การต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ

เช่น EC News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop, Group Line เป็นตน้ 

4. ส่ือสารประเด็นปัญหาการทุจริต และการลงโทษ ใหแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทัง้การ

ป้องกนั และป้องปรามมิใหพ้นกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

5. จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG ผ่านระบบ E-Learning เพ่ือสรา้งความตระหนักเร่ือง จรรยาบรรณและ    

ธรรมาภิบาล ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. จัดใหม้ีการทาํแบบสอบถามรายการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เปิดเผยรายการของตนเอง ของผูบ้ริหารและ

พนกังานทกุคน เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใส เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

7. ผูบ้ริหารบริษัทฯ เป็นวิทยากรในหัวขอ้ “TCC Best Awards Best Practice Sharing” ในงานสัมมนา "ธุรกิจ

จรรยาบรรณ ..คืออนาคต: An Ethical  Business is... the future" ณ ห้องประชุม SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด

(มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ บางซื่อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้มาชิกชมรมจรรยาบรรณหอการคา้ไทย และผูป้ระกอบการ 

ดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล อีกทัง้เป็นการเพ่ิมเครือข่ายสมาชิกชมรมอีกดว้ย 

8. รว่มกิจกรรมและสนบัสนนุของรางวลั ในงานวนัเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภณัฑต์า้นโกง ป.ป.ช.  

9. การจดักิจกรรม CG NEW NORMAL DAY ประจาํปี 2020 ชื่องาน New Normal กบัการ (ธรรม) งาน โดยการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านทาง You Tube Live ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Notebook หรือ Smartphone โดย

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ ไดก้ล่าวบรรยายและใหข้อ้คิดกบัพนกังาน ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการมี

ส่วนรว่มของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสาํคญัในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

และรณรงคส์รา้งจิตสาํนึก รวมถึงเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัเพ่ือสรา้ง

ความตระหนกัรูแ้ก่บคุลากรทั่วทัง้องคก์ร 
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10. กิจกรรม Zone Visit ในปี 2563 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดจ้ัดอบรมพนักงานใน

รูปแบบใหม่เป็น Site Visit New Normal ในรูปแบบ E-Learning ใหค้วามรูโ้ดยการจดัทาํ VDO ภาพเคล่ือนไหว ประกอบ

เสียงบรรยาย ในรูปแบบท่ีสนกุสนาน เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมในแต่ละโครงการสามารถรบัฟังการบรรยายไดโ้ดยสะดวก 

แต่ยงัคงเนือ้หาและความรูไ้วเ้ช่นเดิม 

11. การดาํเนินการกาํกับดูแลให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance) ไดม้ีการจัดทาํ

โครงการ “Non-compliance Incident Prevention Project” สาํหรบัพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้ง และกระบวนการกาํกบัดแูล 

เพ่ือส่งเสริม/เนน้ยํา้ใหพ้นักงาน และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ ระเบียบ คาํสั่งต่างๆ ทั้ง

จากภายนอกและภายในบริษัทฯ ไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง โดยไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเกิดขึน้จากคดีความ ขอ้รอ้งเรียน 

และเคสจากฝ่ายการเงิน จดัหมวดหมู่กระบวนการตามกรณี และมีการดาํเนินการร่วมกับ SBU เพ่ือกาํหนดผูร้บัผิดชอบ 

และระบุแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ซ ํา้ รวมทัง้มีการสรุปผลการดาํเนินงานเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

REMC และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือรบัทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

12. การส่ือสารแก่นายหนา้ คู่คา้ และสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือขอความรว่มมืองดใหข้องขวญั ของกาํนลั และงบ

สนับสนุนต่างๆ หรือผลประโยชนอ่ื์นใดในทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนๆ กับกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต หรือการใหสิ้นบนแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือน

รว่มงาน คู่คา้ Supplier ลกูคา้ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีของบรษิัทมหาชน ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

13. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้งนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินนํ้าใจ ให้

ผูป้ระกอบการ คู่คา้ นายหนา้ สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทราบ  โดยมีการประชาสมัพนัธ์

ผ่านช่องทาง Digital Signage และช่องทางอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง  
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14. บริษัทฯ จัดใหม้ีการกาํหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญ

ผูถื้อหุน้ประจาํปี ไวล่้วงหนา้ทุกปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ จดัใหม้ีการ

ประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิน้ 10 ครัง้  และกรรมการบริษัททั้งคณะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่ารอ้ยละ 80 

ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจัดในรอบปีท่ีผ่านมา โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี  

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เป็นอย่างยิ่ง และเป็นผูผ้ลกัดันใหเ้กิดการจัดการความยั่งยืนขององคก์ร รวมทัง้ไดเ้ชิญชวนใหผู้บ้ริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ เห็นถึงความสาํคัญดังกล่าว และไดใ้หโ้อวาทแก่พนักงานในงาน CG New Normal Day 2020 ทั้งนี ้บริษัทฯ 

มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good Corporate Governance) 

จะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของการ
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ปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพ ในการบริหารจัดการธุรกิจ คาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

มีระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหวัใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ีสาํคญัยิ่ง 
 

 จากการท่ีบริษัทฯ ให้ความสาํคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย ์และหลักเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่างต่อเน่ือง 

ทาํใหใ้นปี 2563 ท่ีผ่านมาบรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมนิและรางวลัเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ความยั่งยืน ความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้รางวลัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจเป็นจาํนวนมากโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

รางวัลด้านการกาํกับดูแลกิจการทีดี่ ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

1.   ผลคะแนนประเมินใน โครงการประเมินคณุภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (Annual General 

Meeting หรือ AGM) โดยบรษิัทฯ ไดร้บัคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ตัง้แต่ปี 2560 – 2563  

จาก สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  

(ทัง้นี ้บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อยซึ่งเป็นบรษิัทแกนของบรษิัทฯ เคยไดร้บัคะแนน

ประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ือง 4 ปีซอ้น ตัง้แต่ปี 2556 - 2559 ก่อนท่ีจะเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

2.    ผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2563 ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) คือ ไดผ้ลคะแนน

ประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  ตัง้แต่ปี 2560 - 2563 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

(ทัง้นี ้บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบรษิัทแกนของบริษัทฯ เคยไดผ้ลคะแนน

ประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเน่ือง 3 ปีซอ้น ตัง้แต่ปี 2557-2559 ก่อนท่ีจะเพิกถอนหลักทรพัยอ์อกจาก 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

 3.  ผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard Award 2019 บริษัทฯ เป็น 1 ในบรษิัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ท่ีไดร้บัรางวลั ASEAN Asset Class Award  ซึ่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนท่ีไดร้บัผลคะแนนจาก

การประเมินมากกว่า 97.5 คะแนนขึน้ไป โดยในการประเมินครัง้นี ้มีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ 

ASEAN ไดร้บัรางวลัรวมทัง้สิน้ 135 บรษิัท และบรษิัทจดทะเบียนไทยไดร้บัรางวลัรวม 42 บรษิัท 

4.  รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี 2563  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 จากตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองคก์รท่ีมีการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใหค้วามใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

และบรรษัทภิบาล  

รางวัลทีเ่กี่ยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อยซึ่งเป็นบรษิัทแกนของบรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงันี ้

1. โล่ประกาศเกียรติคุณผูท้าํคุณประโยชน์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค จากสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค (สคบ.)  ซึ่งเป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัยร์ายแรกและรายเดียวท่ีไดร้บัรางวลันี ้  

2. รางวัลชมเชยองคก์รโปร่งใส ครัง้ท่ี 9 (NACC Integrity Awards) จากสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ 
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ดว้ยการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั ร่วมกบัการส่งเสรมิการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน

องคก์ร   

3. โครงการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการนํ้าเสีย จากสาํนักงาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 ท่ีไดร้ว่มกบัหน่วยงานระดบัจงัหวดั ดาํเนินการประเมินดา้นการบรหิารจดัการนํา้เสียของ

แหล่งกาํเนิดมลพิษ ตามกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ภายใตโ้ครงการ

ติดตามตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารฐั  เพ่ือส่งเสริมใหป้ฏิบตัิตามกฏหมายส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัการประเมินการบรหิารจดัการนํา้เสียจากการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ  

o ระดบัเงิน ไดแ้ก่ โครงการบา้นพฤกษา 111 (รงัสิต - บางพนู 2)  

o ระดับทองแดง ไดแ้ก่ โครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) และ นิติบุคคล

หมู่บา้นจดัสรร หมู่บา้นพฤกษา 81 (พหลโยธิน-นวนคร) 

ทัง้นี ้หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ มีเนือ้หาแบ่งเป็น 7 หมวด ไดแ้ก ่

1) คณะกรรมการบรษิัท  

2) สิทธิของผูถื้อหุน้  

3) การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  

4) บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

5) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  

6) การควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียง  

7) ปรชัญาและจรรยาบรรณ 

 

 บริษัทฯ ไดส่้งเสริมใหเ้กิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไดม้ีการส่ือสารหลักการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทาง คู่มือจรรยาบรรณ  Employee Communication (“EC News”) ตู้ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ระบบภาพดิจิตอล (Digital Signage) โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ Group Line ของพนักงาน รวมถึงการ

รวบรวมขอ้มลู ความรู ้และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของฝ่ายกาํกับดูแลกิจการและกาํกับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ผ่าน

ทาง Google Site ท่ีหน่วยงานจัดทําขึน้ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.psh.co.th) หมวดการกํากับดูแลกิจการ เร่ือง 

บรรษัทภิบาล เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ รบัทราบถึงหลกัการดังกล่าว และถือปฏิบัติตาม

อย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการปฏิบตัิงาน คือ การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองใด ก็จะตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 

และเร่ืองท่ีมีความสาํคัญจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรษิัท 
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1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถเป็นท่ียอมรบั และมีบทบาทสาํคัญในการ

กาํหนดวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายของบรษิัทฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ในการบรหิารกิจการของ

บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษัทยังมี

บทบาทสาํคญัในการกาํกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจไดว้่า ผูบ้ริหารบริษัทฯ ไดมุ้่งมั่นสู่การ

ดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงสภาวะของความเส่ียง อีกทัง้ยังมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์

และพนัธกิจขององคก์ร ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดแูลใหบ้รษิัทฯ ประกอบ

ธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนดใหม้ีการทบทวนวิสัยทัศน ์และพันธกิจเป็นประจาํ เพ่ือใหแ้น่ใจว่า 

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

 

1.1 การจัดทาํนโยบายกาํกับดูแลกิจการทีด่ี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของการดาํเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น

อย่างเป็นรูปธรรม โดยการไดม้าซึ่งความสาํเรจ็นัน้ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท

ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทฯ และ

ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.psh.co.th หมวด บรรษัทภิบาล โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ี และความ

รบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งรบัทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดแีละคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ยงัไดก้าํหนดวิธีการติดตามการปฏิบตัิตามคู่มอืดงักล่าว คือ  

 1. จดัใหม้ีการอบรมตา้นคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังานตัง้แต่เริ่มตน้การเขา้ทาํงาน การบรรจุอบรมหลกัสตูรจรยิธรรม

พฤกษา (Ethics) สาํหรบัปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ และพนักงานเขา้ใหม่ทุกคนจะตอ้งผ่านการอบรม และผ่านการ

ทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าวพรอ้มลงนามรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิ 

 2. จัดใหม้ีการอบรม/สัมมนาหลกัสูตร CG ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนักงานในองคก์รทุกคน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือสรา้งความตระหนกัรู ้เร่ืองจรรยาบรรณและธรรมภิบาล และภายหลงัจากจบการอบรม/สมัมนาแลว้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ี

การทาํแบบทดสอบในภาคปฏิบตัิเพ่ือใหม้ั่นใจว่า พนกังานมีความรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิถึงวิธีปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง ในกรณี

ท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึน้จริง และหากพนักงานคนใดท่ีทาํแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว้ พนักงานคนนั้น

จะตอ้งศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติม และทาํแบบทดสอบใหมจ่นกว่าจะผ่านเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีพนกังานมี

ขอ้สงสยัประการใด บริษัทฯ เปิดโอกาสใหม้ีการซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัตลอดระยะเวลาท่ีทาํงานกับ

บรษิัทฯ เพ่ือความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

นอกจากนัน้ หน่วยงาน CG ของบริษัทฯ ยงัจดัใหผู้บ้รหิาร และพนกังานในองคก์รทาํการศึกษาบทเรียน Online 

หลักสูตร “การเสริมสรา้งจริยธรรมและความโปร่งใสในการทาํงาน ประจาํปี 2563” และทาํแบบทดสอบดังกล่าว โดยมี

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและใหค้วามสาํคัญในเร่ืองธรรมมาภิบาล การกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี และการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัท่ีเกิดขึน้ในองคก์ร  ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งชื่อเสียงและ

เกือ้หนนุต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 3. ส่ือสารใหพ้นักงานรบัทราบและตระหนักถึงความสาํคญัของธรรมาภิบาล การทุจริตคอรร์ปัชัน โดยส่ือสาร

บทความ หรือช่องทางประชาสมัพนัธต์่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการรวบรวมขอ้มูล ความรู ้และกิจกรรมท่ี
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เก่ียวขอ้งของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ท่ีหน่วยงานจดัทาํขึน้ โดยพนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มลูผ่านทาง Link 

QR Code และข่าวประชาสมัพนัธ ์

 4. ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริต และการลงโทษ ใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือเป็นกรณีศกึษา โดยเป็น

ทัง้วิธีการป้องกนัและป้องปรามมิใหพ้นกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ  

 ในปี 2563 บริษัทฯไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทฯ แลว้เห็นว่า ยงัคงมี

เนือ้หาสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 และมีความเหมาะสมกับการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัทฯ จึงเห็นควรใหค้งเนือ้หาไวต้ามเดิม     

 

1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วฒันธรรม กลยุทธ ์และค่านิยมของบรษิัทฯ 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั เป็นไปอย่าง

มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งทาํใหบ้รษิัทฯเจรญิกา้วหนา้ ไดร้บัความเชื่อถือ และสรา้งคณุค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างยั่ งยืน และมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบัญชี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) รวมทั้งติดตามให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่าง

สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในหมวด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา) 

 

1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเร่ืองความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพในการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการ ทัง้ในดา้นของทกัษะวิชาชีพ ความรู ้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว โดยไม่จาํกัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํแบบสอบถามเร่ืองคุณสมบัติและการพัฒนา

กรรมการบริษัทฯ และจดัส่งไปยงัคณะกรรมการทุกคน เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นว่าบุคคลท่ีบริษัทฯ จะสรรหาเขา้มาเป็น

กรรมการเพ่ิมเติมควรมีความรู ้ความสามารถ หรือประสบการณด์า้นใด เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งองคก์รของ

บรษิัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิงเพ่ิมเติม เพ่ือใหม้ีความหลากหลาย

ของโครงสรา้งคณะกรรมการมากขึน้  

 

คณะกรรมการบรษิัท (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564) มีจาํนวน 10 ท่าน กล่าวคือ เป็นชาย 9 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วง

อาย ุ40 - 60 ปี จาํนวน 2 ท่าน และช่วงอายมุากกว่า 60 ปี จาํนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

1. กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 8 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จาํนวน 2 ท่าน มีประสบการณ์

การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ คือ   

(1.1) นายอนวุฒัน ์จงยินด ี

(1.2) ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา   
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2.  กรรมการอิสระ จาํนวน 7 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ คือ  

 (2.1) ดร. ประสาร ไตรรตันว์รกลุ  

 (2.2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์  

  (2.3) ดร. ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ 

 (2.4) ดร. อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล  

  (2.5) ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  

 (2.6) นายอนวุฒัน ์จงยินด ี

 (2.7) ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์

3.   กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร (มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน) จาํนวน 2 ท่าน คือ  

     (3.1) นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

 (3.2) นางรตันา พรมสวสัดิ์  

4.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร (ไม่มีส่วนรว่มบรหิารงาน) จาํนวน 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ 

 

 นอกจากนี ้ประธานกรรมการบรษิัท (ดร. ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ) มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และไม่ไดเ้ป็นบคุคล

เดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) รวมทั้งไม่มี

ความสมัพนัธใ์ดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย การติดตามและ

การกาํกับดูแลการดาํเนินงาน และการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน   (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวดประวัติ

กรรมการและผูบ้รหิาร หมวดบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิัท และหมวดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร) 

 

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น

ผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

2. กรรมการบริษัทตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ซื่อสัตยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมี

เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้รษิัทฯ ได ้

3. กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบรษิัทฯ กาํหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั

กบัคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

4. กรรมการอิสระตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์รวมทัง้สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
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1.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 

นโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดีกาํหนดใหก้รรมการบริษัทฯ ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป และเมื่อครบ

กาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาจากผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการต่อไปไดอี้ก  

 สาํหรบัวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดย่อยใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ

ครบกาํหนดออกตามวาระ ก็อาจไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้

 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ี

ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมาและหากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ยงัคงใหค้วามไวว้างใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

วาระหน่ึง บริษัทฯ ก็ย่อมจะตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ติดต่อกนัของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทจะกาํหนดใหก้รรมการบรษิัทพน้จากตาํแหน่งเมื่อมีอายคุรบ 72 

ปี โดยในกรณีนีใ้หพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการบรษิัทนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ   

 

  1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  การกาํหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหนา้ทกุปี และแจง้ใหก้รรมการทกุคนทราบกาํหนดการดงักล่าวในทกุสิน้ปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่ม

ประชุมไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกัน ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมใน

การพิจารณาเพ่ือเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชมุดว้ยทกุครัง้ โดยส่วนงานเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งรา่งหนงัสือเชิญประชุม

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุมทกุครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแกไ้ข/เพ่ิมเติมวาระ

การประชมุ  

 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดก้าํหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบรษิัท การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ 

และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ล่วงหนา้) โดยไม่รวมการประชมุวาระพิเศษอ่ืนๆ ดงันี ้
 

การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงระดับ

องคก์าร 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ

บรรษัท 

ภิบาล 

(คร้ังที/่วันที)่ 

1. 15 ม.ค. 64 1. 13 ม.ค. 64 1. 12 ม.ค. 64 1. 15 ม.ค. 64 1. 12 ม.ค. 64 1. 21 ม.ค. 64 

2. 19 ก.พ. 64 2. 20 ม.ค. 64 2. 16 ก.พ. 64 2. 19 ก.พ. 64 2. 16 มี.ค. 64 2. 8 เม.ย. 64 

3. 19 มี.ค. 64 3. 3 ก.พ. 64 3. 16 มี.ค. 64 3. 19 มี.ค. 64 3. 13 พ.ค. 64 3.  8 ก.ค. 64 
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การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงระดับ

องคก์าร 

(คร้ังที/่วันที)่ 

การประชุม 

คณะกรรมการ

บรรษัท 

ภิบาล 

(คร้ังที/่วันที)่ 

4. 14 พ.ค. 64  4. 17 ก.พ. 64 4. 12 เม.ย. 64 4. 14 พ.ค. 64 4. 13 ก.ค.  64 4. 7 ต.ค. 64 

5. 16 ก.ค. 64 5. 3 มี.ค. 64 5. 13 พ.ค. 64 5. 16 ก.ค. 64 5. 14 ก.ย. 64  

6. 13 ส.ค. 64 6. 24 มี.ค. 64 6. 15 มิ.ย. 64 6. 13 ส.ค. 64 6. 12 พ.ย. 64  

7. 15 ต.ค. 64 7. 21 เม.ย. 64 7. 13 ก.ค. 64 7. 15 ต.ค. 64   

8. 15 พ.ย. 64 8. 5 พ.ค. 64 8. 11 ส.ค. 64 8. 15 พ.ย. 64   

9. 17 ธ.ค. 64 9. 19 พ.ค. 64 9. 14 ก.ย. 64 9. 17 ธ.ค. 64   

 10. 2 มิ.ย. 64 10. 12 ต.ค. 64    

 11. 16 มิ.ย. 64 11. 12 พ.ย. 64    

 12. 7 ก.ค. 64 12. 14 ธ.ค. 64    

 13. 21 ก.ค. 64     

 14. 4 ส.ค. 64     

 15. 18 ส.ค. 64     

 16. 8 ก.ย. 64     

 17. 22 ก.ย. 64     

 18. 6 ต.ค. 64     

 19. 20 ต.ค. 64     

 20. 10 พ.ย. 64     

 21. 24 พ.ย. 64     

 22. 8 ธ.ค. 64     

 23. 22 ธ.ค. 64     
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 จะจัดประชุมในวนัที ่29 เมษายน 2564 
 

 

 

 

        หมายเหต ุ 1. การประชมุกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) จะจดัขึน้ในวนัที่ 17 ธันวาคม 2564 

2. ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงู มีการประชุมสมัมนากลยทุธร์ว่มกนั เม่ือวนัที่ 26 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2563 และ

ในปี 2564 จะจดัใหมี้ขึน้ในวนัที่  3 -4  กนัยายน 2564 

                        3. ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจาํเป็น และความเหมาะสมในอนาคต 
 

 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท จะมีวาระการประชมุหลกั ไดแ้ก่  

(1) เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ  

(2) เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน   

(3) Performance Management 

(4) Strategy & New Business Initiatives 

(5) เร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนมุตัิ  

(6) เร่ืองเพ่ือทราบ (Business Operations ฯลฯ) 
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ส่วนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี วาระการประชมุหลกั ไดแ้ก่  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกจิการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และกิจการอ่ืนๆ 

 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/ การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 

 บรษิัทฯ มีนโยบายกาํหนดจาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปี โดยจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และจดัส่งเอกสารประกอบการ

ประชมุใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  

 ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิน้ 10 ครัง้ และกรรมการบริษัททั้งคณะเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการเกินกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดท่ีจดัในรอบปีท่ีผ่านมา และกรรมการแต่ละคน

มีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี ในกรณีท่ีไม่ไดม้ีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ 

จะส่งรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบสาํหรบัเดือนท่ีไม่ไดม้ีการประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัทสามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทันเหตุการณ์ (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2563) 

 

 นอกจากนั้น ภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสร็จสิน้ลง เลขานุการบริษัท 

และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะแจง้มติของที่ประชุมใหค้ณะกรรมการ และฝ่ายจดัการรบัทราบอย่างรวดเร็ว 

เพื่อฝ่ายจัดการจะไดน้ําความเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปดาํเนินการต่อในทันที โดยเลขานุการบริษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะติดตามความคืบหนา้ว่า ฝ่ายจัดการไดด้าํเนินการตามความเห็นและขอ้เสนอแนะ

หรือไม่ และนาํมารายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือพิจารณาหรือรบัทราบต่อไป 

 

 องคป์ระชุมขัน้ตํ่าขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี

กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 

1.7 การเปิดเผยจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในหมวด การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2563) 
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1.8 การวางแผนกลยุทธข์องบริษัทฯ และการนําไปปฏิบัติ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุปี คณะกรรมการจะรว่มกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธป์ระจาํปี

และแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหนา้ 5 ปี โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการไดร้่วมกันพิจารณาแผนงานการ

วางแผนกลยทุธป์ระจาํปี 2564-2568 ล่วงหนา้ และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการจะติดตามว่าฝ่ายจดัการไดน้าํแผนงาน

การวางแผนกลยทุธด์งักล่าวไปปฏิบตัิตามหรือไม่ โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยทุธด์งักล่าว

ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรบัทราบตามลาํดบัเป็นประจาํ โดยกาํหนดไวเ้ป็นวาระเร่ือง

รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานความคืบหนา้การดาํเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยทุธร์ายไตรมาส โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้ณะกรรมการมีโอกาสไดต้ิดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายบรหิาร  

 

นอกจากนัน้แลว้ ฝ่ายเลขานุการบรษิัทยงัไดก้าํหนดวาระ เร่ืองทบทวนแผนกลยทุธร์ายไตรมาส เพ่ือใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิัท ไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงและใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเห็นว่าฝ่ายจดัการควร

ปรบัปรุง/แกไ้ขต่อไป โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับเป้าหมายทางการเงิน และแผนต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยุทธท่ี์

กาํหนดไว ้

 

1.9 คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการชดุย่อยตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทั เช่น  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

ระดบัองคก์าร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบรหิาร 

 

1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทาํรายงานทางการเงินอย่าง

ถกูตอ้งและเพียงพอ ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีท่ีสาํคญั มีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่าย

บริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบ เขา้พบผูบ้ริหาร ติดต่อพนักงานและ

เขา้ถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีขอ้จาํกัด พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมถึงการป้องกันการ

ใชป้ระโยชนอ์ันมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการทาํธุรกรรมกับผูม้ีความสัมพันธ์

เก่ียวโยงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีไม่สมควรใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดทาํรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสอบทานให ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
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บริษัทฯ และบรษิัทย่อย พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สอบทาน

กฎบตัรอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิ

หน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบตัิ รวมทัง้มีการปรกึษาหารือกบัผูส้อบบญัชีภายนอกเป็นประจาํ 

 

1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์าร  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร มีหนา้ท่ีรบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์

และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร สอบทานแผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการ

บรหิารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร รบัทราบความเส่ียงท่ีสาํคญัและพิจารณาว่าฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียง

อย่างเหมาะสมหรือไม่ ติดตามผลการปฏิบตัิตามกรอบการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร  

  

  1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและ

พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมตัิ และ/หรือ เสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน

และกาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน พิจารณาทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และสภาวะตลาดอยู่เสมอ   

 

  1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีพิจารณา ทบทวน นาํเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

นโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายเพ่ือการ

พฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีจะสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของ

ธรรมาภิบาล ดูแลใหฝ่้ายบรหิารจดัการนาํนโยบาย/แนวปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ไปใชพ้ฒันาบรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง ติดตาม

และทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิท่ีดี ติดตามและสั่งการในกรณีท่ี

การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและพนกังานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีวางไว ้ตลอดจนการ

กาํกับดูแลให้การปฏิบัติมีการควบคุมภายในท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและในระดบัสากล ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิงานขององคก์ร ตามนโยบายการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณะกรรมการบรษิัทและองคก์รภายนอกตามความเหมาะสม 

 

 1.9.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปี 

และอาํนาจการบริหารงานต่างๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ ควบคุมดแูลการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พรอ้มใหค้าํปรึกษา แนะนาํ การบริหารจัดการแก่
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ผูบ้ริหารระดับสูง อนุมัติการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจัดทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซือ้ขาย/จด

ทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ กาํหนดโครงสรา้งองคก์รและการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ กาํกบัดูแลใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

ลกูคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง กาํกบัดแูลและอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ รวมทัง้กลั่นกรองงานทกุประเภทท่ีเสนอ

คณะกรรมการบรษิัท ยกเวน้งานท่ีอยู่ภายใตห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบ และ/หรือ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 

 

 1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเชิญผูบ้ริหารระดับสูง

ลาํดบัถัดลงมาเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารท่านนัน้ๆ เพ่ือตอบขอ้ซกัถาม พรอ้มใหข้อ้มลูรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม รวมทัง้จะไดม้ีโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิัทรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิารลาํดบัถดัลงมาแต่ละท่าน

สาํหรบัประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกดว้ย 

 

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบตัิท่ีชดัเจน บรษิัทฯ ได้

จดัทาํกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น 

หมวดวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและคุณสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ การประชุม องคป์ระชุม 

และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี http://www.psh.co.th  

บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการทบทวนปรบัปรุงกฎบตัร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้รอบคลมุประเด็นต่างๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไป โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษิัท ไดพิ้จารณาทบทวนการนาํหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี

สาํหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็นแนวทางในการ

ปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวด้วย ซึ่งภายหลังการทบทวน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กฎบัตรดังกล่าวยังคงมีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบั

บรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 และมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ จึงเห็นควรใหค้งเนือ้หาไวต้ามเดิม  

 

 1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร 

 เพ่ือใหก้รรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่มีความรูค้วามเขา้ใจในขอ้มูลทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเรว็ท่ีสดุ บรษิัทฯ กาํหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการบริษัท 

โดยมีแนวทางดาํเนินการดงันี ้

(1) กาํหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ทุกคน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้รรมการท่ี

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่มีความรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลูทางธุรกิจของบรษิัทฯ และบทบาทความรบัผิดชอบของกรรมการบรษิัท

ตามกฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานสากลดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติหนา้ท่ีของ

กรรมการ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและ
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นาํเสนอขอ้มูลสาํคัญในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม ขอ้บังคับ กฎ ระเบียบ โครงสรา้งการจัดการ 

รวมทัง้ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตัิหนา้ท่ี อาทิเช่น 

- นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

- กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

- หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบับรษิัท 

- รายงานประจาํปี 

- รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา 

(2)  ขอ้มลูธุรกิจของบรษิัทฯ 

 - กลยทุธ ์แนวทางการดาํเนินงาน 

       - การนาํกรรมการเยี่ยมชมโรงงานพรีคาสท ์และโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น  

         โครงการบา้นเดี่ยว บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมิเนียม 

 (3)  การพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณ์กับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดับสูง 

อาทิเช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกดั (มหาชน)  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั เป็นตน้ 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีจรงิ เช่น โครงการก่อสรา้งของบริษัท โรงงานพรีคาสท ์รวมทัง้ยงัได้

สาํรวจความคิดเห็นเพ่ิมเติมกบักรรมการว่า กรรมการแต่ละท่านตอ้งการจดัใหม้ีการอบรมและพฒันาความรูท้ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศในดา้นใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนา้ท่ีและกาํกับดูแลกิจการของ

บรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประวตัิการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูร หรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบรษิัท 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

1 ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ

อิสระ   

1. IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG รุน่ 

15/2563 

2.Board Nomination and 

Compensation Program - BNCP 

รุน่ 5/2561 

3.Ethical Leadership Program - 

ELP รุน่ 2/2558 

1.- 5. สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

4.Directors Certification Program 

- DCP รุน่ 21/2545 

5.Role of the Chairman Program 

- RCP รุน่ 2/2544 

6.บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

จดทะเบียนในการลดความเสี่ยง

องคก์รดา้นภยัไซเบอร ์ความทา้ทาย

และทางออก 

7.หลกัสตูรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

(ปรอ.)รุน่ที่ 15 

8.หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้น

วิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 9 

 

 

 

 

6.สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

7.วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

 

8.สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

2 นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม /  

รองประธานกรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุ่ม 
 

1.Director Certification Program 

- DCP รุน่ 50/2547 

2.Finance for Non-Finance 

Directors - FND รุน่ 5/2546 

1.- 2. สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  

3 ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

Director Accreditation Program-

DAP รุน่ 35/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

4 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั

องคก์าร / ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

1.Chartered Director Class -

CDC รุน่ 8/2557   

2.Successful Formulation & 

Execution of Strategy รุน่ 4/2552 

3.Role of the Compensation 

Committee - RCC รุน่ 3/2550   

4.Finance for Non-Finance 

Director-FND รุน่ 1/2544 

5.Director Certification Program-

DCP รุน่ 0/2543   

1.- 5.สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

5 ดร. อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

1.Refresher Course DCP -        

DCP Re รุน่ 1/2551 

2.Director Certification 

Program - DCP รุน่ 62/2548 

3.Director Accreditation 

Program - DAP รุน่ 40/2548 

4.Finance for Non-Finance 

Directors - FND รุน่ 22/2548 

 

1.- 4. สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

5.ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

6.ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้ริหาร

ระดบัสงู รุน่ที่ 10  

 

7.ประกาศนียบตัรขัน้สงู การ

บริหารงานภาครฐัและกฎหมาย

มหาชน รุน่ที่ 5  

8.หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการ

สาํหรบักรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและ

องคก์ารมหาชน รุน่ที่ 1 

5.วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปรอ. 20) 

6.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(วตท.10) 

7.สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม. 5) 
 

 

 

8.สถาบนัพฒันากรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสงูภาครฐั (PDI) 

6 ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 1. IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG รุน่ 

15/2563 

2.Director Certification 

Program - DCP รุน่ 244/2560  

1.- 2.สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

7 นายอนวุฒัน ์จงยินดี  กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

1.Ethical Leadership Program - 

ELP รุน่ 11/2561 

2.Director Accreditation 

Program - DAP รุน่ 82/2553 

3. Audit Committee Program – 

ACP รุน่ 31/2553 

4. Director Certification 

Program - DCP รุน่ 135/2553 

1.- 4. สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

8 ศ.พิเศษ กิติพงศ ์ 

อรุพีพฒันพงศ ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดบัองคก์าร 

1. IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG รุน่ 

15/2563 

2. Role of the Chairman Program 

– RCP รุน่ 21/2552 

3.Refresher Course DCP - DCP 

Re รุน่ 5/2550 

4. Director Certification 

Program - DCP รุน่ 0/2543 

1.- 4. สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

9 นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG รุน่ 

13/2563 

2. Advance Audit Committee 

Program – AACP รุน่ 36/2563 

3.Ethical Leadership Program - 

ELP รุน่ 12/2561 

4.Role of the Chairman Program 

- RCP รุน่ 40/2560 

5.Board that Make a Difference 

- BMD รุน่ 3/2559 

6.Director Certification Program 

- DCP รุน่ 107/2551 

7.Advanced Technical  in 

Microwave 

8.Mini MBA for Shinawatra 

Executives  

9.Advanced Executive Program

  

 

10.ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 

“ผูบ้ริหารระดบัสงู” รุน่ที่ 8 (วตท.8)  

11.หลกัสตูรการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบันกั

บริหารระดบัสงู รุน่ที่ 17  

1- 6 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.California State University – 

Northridge 

8.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

9.Kellogg School of 

Management, Northwestern 

University, USA 

10.สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11.สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.17) 

 

10 นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม / 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

Director Certification Program - 

DCP รุน่ 52/2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

 

ประวตัิการอบรมหลกัสตูร หรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาของคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2563 

ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ไดเ้ขา้รบัการอบรมหลักสูตร หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานเพ่ิมเติมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย จาํนวน 4 คน คือ  

 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

1. ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ   

IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG  

รุน่ 15/2563 

ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

2. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG  

รุน่ 15/2563 

ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย 

3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG  

รุน่ 13/2563 

2. Advance Audit Committee 

Program รุน่ 36/2563 

1.- 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

  

4. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดบัองคก์าร 

IT Governance and Cyber 

Resilience Program – ITG  

รุน่ 15/2563 

ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม ส ถ า บั น

กรรมการบริษัทไทย 

 

นอกจากนีเ้พ่ือใหก้รรมการ และผูบ้รหิารไดม้ีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณร์ะหว่างกรรมการ 

และผูบ้ริหารดว้ยกันเอง หรือระหว่างกรรมการ และผูบ้ริหาร กับผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบักฎหมาย และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ สถานการณท์างเศรษฐกิจ และมีความรูใ้หม่ๆ ท่ีทนัต่อ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรม Cozy Tea Time ขึน้ก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในแต่ละครัง้ โดยในปี 2563 จะมีการแลกเปล่ียนความรูก้ันในหัวขอ้ต่างๆ เช่น สรุปภาพรวมกลยุทธก์ารลงทุนปี 2563 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในยคุดิจิทลักบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

นอกจากการอบรม และการเขา้ร่วมสัมมนาท่ีกล่าวมาข้างตน้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูง มีการประชุมสัมมนากลยุทธ์ร่วมกัน เพ่ือกาํหนดทิศทางของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2563 และวันท่ี 3 

ตลุาคม 2563  
  
ประวัติการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี (Refresh) ของ CFO และสมุหบ์ัญชี 

 ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา CFO และสมุหบ์ัญชีของบริษัทฯ ไดเ้ข้ารบัการอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูต้่อเน่ืองดา้นบัญชี (Refresh) เพ่ือให้มีความพรอ้มในการจัดทาํรายงานทางการเงิน และมี

รายงานท่ีมีคณุภาพ ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม / สัมมนา 

จาํนวน

ช่ัวโมงที่

อบรม / 

สัมมนา 

สถาบัน 

1. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์  CFO 1.TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที่ 

3/2020 

2.CFO Refresher รุน่ที่ 1 

2 

 

 

 

7 

 

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย 

(23 กรกฎาคม 2563) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

(7 พฤศจิกายน 2563) 

รวม (ชม.) 9  
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม / สัมมนา 

จาํนวน

ช่ัวโมงที่

อบรม / 

สัมมนา 

สถาบัน 

2. นางสาวจินตนา อินทรีย ์ สมหุบ์ญัชี 1. การวิเคราะหง์บการเงิน 

 

2. งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 

 

7 

 

 

 

7 

ก รม พั ฒ น า ธุ รกิ จ ก า รค้ า 

กระทรวงพาณิชย ์

(3 มิถนุายน 2563) 

 

ก รม พั ฒ น า ธุ รกิ จ ก า รค้ า 

กระทรวงพาณิชย ์

(25 พฤษภาคม 2563) 

รวม (ชม.) 14  

 

  

 1.13 การอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการ 

 บรษิัทฯมีนโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มฝึกอบรมท่ีจดัขึน้สาํหรบักรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดย

กรรมการบริษัท จาํนวน 10 ท่าน ไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(1) Director Certification Program (DCP) จาํนวน 9 ท่าน  

(2) Director Accreditation Program (DAP) จาํนวน 3 ท่าน   

(3) Audit Committee Program (ACP) จาํนวน 1 ท่าน  

(4) Role of the Compensation Committee (RCC) จาํนวน 1 ท่าน  

(5) Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จาํนวน 1 ท่าน 

(6) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) จาํนวน 1 ท่าน  

(7) Finance for Non-Finance Directors (FND) จาํนวน 3 ท่าน  

(8) Ethical Leadership Program (ELP) จาํนวน 3 ท่าน 

(9) Chartered Director Class (CDC) จาํนวน 1 ท่าน   

(10) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) จาํนวน 4 ท่าน  

(11) Advanced Audit Committee Program (AACP) จาํนวน 1 ท่าน 

(12)  Role of the Chairman Program (RCP) จาํนวน 3 ท่าน 

(13) Board that Make a Difference (BMD) จาํนวน 1 ท่าน  

(14) Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2563 จาํนวน 1 ท่าน 

 

   1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง 

  บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายดา้นการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบรหิารความเส่ียง 

(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ โดยนาํกรอบ
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แนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) มาใชป้รบัปรุงพฒันาควบคู่กบักรอบแนวทางบรหิารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk 

Management : ERM) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

มีความสมบรูณม์ากยิง่ขึน้ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง) 

 

1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเส่ียงของบริษัทฯ โดย

กาํหนดเป็นแนวทางในการจดัการกับความเส่ียง (Key Risk) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ 

หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้

รวมถึงการให้ความสาํคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง

ของบริษัทฯ ไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ

ความเส่ียง) 

 

1.16 ความคิดเห็นทีมี่ต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ

บรษิัทฯ ว่า บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในหมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 

1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกาํหนด

กรอบและแนวทางใหม้ีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดใ้ห้

ความสาํคญักับการบริหารความเส่ียง โดยกาํหนดใหม้ีการประเมินปัจจยัความเส่ียงและระบบป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบ

ท่ีอาจมีต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร ไดเ้ชิญตวัแทนจาก

สายการปฏิบตัิงานแต่ละสายงานมานาํเสนอส่ิงท่ีไดด้าํเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงระดบัองคก์ารไดร้บัฟังถึงปัญหา หรือขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบัติ ตลอดจนใหข้อ้สงัเกต หรือขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งโครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาและกาํกับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและลด

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขดัขอ้ง โดยจดัหาท่ีปรกึษาท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเขา้มา

ดาํเนินโครงการ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง) 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 145 

1.18 หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) 

 บรษิัทฯ จดัตัง้หน่วยงานกาํกับการปฏิบตัิงาน (Compliance Division) โดยใชช้ื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่ายกาํกับ

ดแูลกิจการและกาํกบัการปฏิบตัิงาน (“หน่วยงาน CG”)  ซึ่งมีหนา้ท่ีหลกัดา้น Corporate Governance และ Compliance 

โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้ 

(1) กาํกับดูแลกิจการท่ีดีและมีความสอดคลอ้งกับวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการ

มีระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อ

ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

(2) จดัใหม้ีโครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ เพ่ือสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจรญิเติบโตและเพ่ิมมลูค่าใหก้ับผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึง

ผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

 

 1.19 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักดิ์  วัลลิกุล ตําแหน่ง เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและ

ผูบ้ริหาร) และเพ่ือใหก้ารทาํงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ

เป็นอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจึงกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อัตรากําลังคน และ

ทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณา

อนุมตัิทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนท่ีมีนยัสาํคญัดว้ย ทัง้นี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

ติดตามการดาํเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 

ที่สาํคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดเผยจํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทาํรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเขา้รว่ม

ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน ์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้ในระดบัองคก์รธุรกิจ และในระดบับุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การ

กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับรายการผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้ และการกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูใน

เร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น  

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริหารคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียกับผลประโยชนข์องเร่ืองท่ีกาํลงัมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เขา้รว่มประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  
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นโยบายความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

(1)  พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนส่์วนตวัและผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในการติดต่อกบั   

 คู่คา้และบคุคลอ่ืนใด 

(2) การท่ีพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัท องคก์ร หรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะตอ้งไม่ขัดต่อ 

ประโยชนแ์ละการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรง  

(3) ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจตดัสินใจ หรือผูบ้รหิารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะ

เดียวกนักบับรษิัทฯ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

(4) ระหว่างท่ีปฏิบตัิงานใหบ้รษิัทฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลู

ท่ีถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ข้อมูล

การเงิน ขอ้มลูการปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯ และอ่ืนๆ 

(5) ในกรณีท่ีพนกังาน หรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่ม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน ์

หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(6) พนักงานจะตอ้งไม่กูย้ืมเงินจากคู่คา้ท่ีบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ย ยกเวน้สถาบันการเงิน เน่ืองจากอาจมี

อิทธิพลต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนบรษิัทฯ 

(7) หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือก่อ

ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือพนกังานของบรษิัทฯ 

(8) หา้มพนกังานจ่ายเงิน หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ แก่ผูใ้ดโดยไม่ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ 

(9) พนักงานทุกคนตอ้งอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี ในกรณีมีความจาํเป็นตอ้ง

ทาํงานอ่ืนเพ่ือเพ่ิมพนูรายได ้หรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นนอกเวลาทาํงาน งานนัน้ตอ้ง 

(9.1) ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(9.2) ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

(9.3) ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ 

(9.4) ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบรษิัทฯ 

(9.5) ไม่เป็นการนาํความลบัของบรษิัทฯ ไปใช ้

(9.6) ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 

 

 1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทมีความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการ  โดยมีการแบ่งแยก

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายจดัการ บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหป้ระธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ี 

ในการกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พรอ้มแผนกลยุทธ์

ทางธุรกิจ เพ่ือใหฝ่้ายจดัการนาํไปปฏิบตัิ รวมทัง้กาํกับดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในหมวด ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม)  
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   1.22 อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการ  

   นอกเหนือจากกฎหมายและขอ้บังคับกาํหนดไวแ้ลว้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอาํนาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัทดงันี ้ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้ง ตอ้งปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้ง

ไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เรื่องท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรพัย ์ท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ และมีหนา้ท่ี

ดแูลใหบ้ริษัทฯ และบรษิัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวกับการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั 

(2) กาํกบัดูแลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจรยิธรรม เชน่ จดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ปัชัน ฯลฯ และ 

เปิดเผยใหร้บัทราบ กาํหนดใหป้ฏิบตัิตามและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ รวมทัง้ทบทวนใหม้ีความสอดคลอ้งกับ

สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 

(3) พิจารณาอนุมตัินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์

ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงการควบคมุดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบรษิัทฯ และของบรษิัทย่อย 

(5) จัดให้มีการทาํงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ

ถกูตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง 

ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

(6) จดัใหม้ีการทาํรายงานประจาํปีของบริษัทฯ และรบัผิดชอบต่อการจัดทาํและการเปิดเผยงบการเงิน

ของบริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ  

(7) พิจารณ าอนุมัติแต่ งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณ ะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 
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(8) พิจารณาแต่งตั้งหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ตอ้งหา้มของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อิสระของบรษิัทฯ ต่อไป 

(9) พิจารณาแต่งตัง้หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึง

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(10) พิจารณาแต่งตัง้หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกพรอ้มทั้ง กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

กรรมการบรหิาร 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

(12) พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

(13) พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ เห็นชอบการแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง

กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 

(14) พิจารณาเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทฯ และพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของ

บริษัทย่อยโดยสอดคลอ้งกับสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าว 

(15) แต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบรษิัทฯ ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษิัท หรืออาจ

มอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้ทัง้นี ้

การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้น ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือ

มอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการ

ชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

(16) พิจารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน  

(17) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท พรอ้มทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

เลขานกุารบรษิัท 

(18) พิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ ก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

(19) ดาํเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ
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และเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการ

ยอมรับ รวมทั้ง มีระบบจัดเก็บเอกสารท่ีทาํให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน

ภายหลงั 

(20) พิจารณาอนมุตัินโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และ

กาํกับดูแลใหม้ีกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

และบรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม 

(21) พิจารณาอนมุตัิการทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย เวน้แต่

รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักล่าวจะเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้บงัคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(22) พิจารณาอนุมัติการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เวน้แต่รายการดังกล่าว

จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํกับควบคมุ และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง

ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ และของบรษิัทย่อย 

(23) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบรษิัทฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํ

เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราว

ต่อไป 

(24) ดาํเนินการใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บุคคลผูม้ี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

(26) กาํกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยอย่างเครง่ครดั 

(27) กําหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรบัไดใ้นอตุสาหกรรม 

และมีการติดตามทบทวน และปรบัปรุงให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(28) ส่งเสรมิใหม้ีการสรา้ง และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือใหม้กีารดาํเนินกจิการ

และใชท้รพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ และเพ่ือใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนัทัง้แก่กิจการของบรษิัทฯ ลกูคา้ 

คู่คา้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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   1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และ  

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างนอ้ย  

ปีละ 1 ครัง้ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นสาํคัญท่ีคณะกรรมการบรษิัทเชื่อว่าจะทาํประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได้

มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนําผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยอีกดว้ย    

 

 

 กระบวนการในการประเมินผลงาน 

(1) คณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะและรายบคุคล)  

(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัทฯ กาํหนดนโยบายและกระบวนการในประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ และรายบุคคล) 

รวมทัง้คณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

1. ในทุกสิน้ปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะและรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือประเมินผลงานประจาํปี 

2. ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลงาน

เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ก็จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและ

เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ เพ่ือรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการ

ประเมินของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ และรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะรบัทราบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท (ทัง้คณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือนาํมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทต่อไป 

 

 หลักเกณฑก์ารประเมินผลงาน 

(1) คณะกรรมการบรษิัทฯ (ทัง้คณะและรายบคุคล)  

(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัทฯ ไดน้าํตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใช ้และมีการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้ง

ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 การใหค้ะแนน 

- คะแนนท่ีไดร้บัรอ้ยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม 

- คะแนนท่ีไดร้บัรอ้ยละ 75-85 หมายถึง ด ี

- คะแนนท่ีไดร้บัรอ้ยละ 65-75 หมายถึง ค่อนขา้งด ี

- คะแนนท่ีไดร้บัรอ้ยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร 

- คะแนนท่ีไดร้บัตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 หมายถึง ควรปรบัปรุง 

 

 การประเมินผลปฏิบตัิงาน 

(1) คณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) 

(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

 

 ในการประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะ และรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย  

มีหวัขอ้พิจารณาหลกั ไดแ้ก่  

 -   โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

 - บทบาท/หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

 - การประชมุคณะกรรมการ  

 -       การพฒันาตนเองของกรรมการ และผูบ้รหิาร 

 - การส่ือสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชดุย่อยและคณะกรรมการบรษิัท 

 - การปฏิบตัิหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 - สรุปความเห็นโดยรวม 

 

 ภาพรวมผลการประเมินเฉล่ียของคณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะและรายบคุคล) และคณะกรรมการชดุย่อย แต่ละคณะ  

(1) คณะกรรมการบรษิัท (ทัง้คณะ) ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนรอ้ยละ 93.16 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก-ดีเยี่ยม 

 (2)  คณะกรรมการบรษิัท (รายบคุคล) ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนรอ้ยละ 93.46  อยู่ในเกณฑด์ีมาก-ดีเยี่ยม 

(3)  คณะกรรมการบรหิาร ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนรอ้ยละ 86.36  อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก-ดีเยี่ยม 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2563 คะแนนรอ้ยละ 98.95 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก-ดีเยี่ยม 

(5)   คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ผลการประเมนิในปี 2563 คะแนนรอ้ยละ 81.00  อยู่ในเกณฑ ์ดี 

(6)    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2563 คะแนนรอ้ยละ 90.21 อยู่ในเกณฑ ์

ดีมาก-ดีเยี่ยม 

(7)    คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินในปี 2563 คะแนนรอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก-ดีเยี่ยม 

 

1.24 การจัดทาํแผนการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ท่ีกาํหนดโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทควรกาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการ

บริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะ และความรูส้าํหรบัการ

ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการไดร้บัการฝึกอบรม และ

พัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือช่วยใหก้รรมการสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ี และกาํกับดูแลบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมีการสาํรวจความตอ้งการในการฝึกอบรมจาก

กรรมการแต่ละท่าน เพ่ือนาํผลท่ีไดร้บัมาใชใ้นการจดัทาํโปรแกรมการฝึกอบรม และพฒันาความรูใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการ

ของแต่ละบุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมศกึษาทัง้ภายใน และภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 

การแลกเปล่ียนความรู ้(Knowledge Sharing) ในระหว่างกรรมการดว้ยกนัเอง หรือในระหว่างกรรมการ และผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 

  1.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม) 

 ในทกุสิน้ปีบรษิัทฯ จะกาํหนดใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ทกุคนประเมินพฤติกรรมดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership 

Behaviors) ของผูบ้รหิารสงูสดุ (ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม) ก่อนในเบือ้งตน้ และภายหลงัจากนัน้ฝ่ายจดัการจะนาํส่งผล

การประเมินดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนาํไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสูงสุดต่อไป ซึ่งผลการประเมินผลดังกล่าวถือเป็นขอ้มูลลับเฉพาะบุคคล บริษัทฯ จึงไม่สามารถ

นาํมาเปิดเผยได ้กล่าวคือ   
 

(1) กรรมการอิสระจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม ในดา้นพฤติกรรมภาวะผูน้าํ  

     (Leadership Behaviors) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1.1) การกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 

(1.2) วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture and Values) 

(1.3) การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

(1.4) การแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) 

(1.5) ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน (Holding Accountability) 

(1.6) การสรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovation) 

(1.7) การพฒันาพนกังาน (Developing People) 

(1.8) การพฒันาทีมงาน (Team Building) 

(1.9) ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Leading Change) 

(1.10) การสรา้งแรงจงูใจและโนม้นา้วผูอ่ื้น (Motivating and Influencing Others) 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ี 

      บรหิารกลุ่ม โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

  (2.1)  ผลการประเมินพฤตกิรรมดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership Behaviors) ของกรรมการอิสระ 

  (2.2)  ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบรษิัทฯ  

  (2.3)  การดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

  (2.4)  การปฏิบตัิหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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1.26 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม 

 การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม ทั้งระยะสัน้และระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขัน้ตอนการ

พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลักเกณฑ์และ

นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มและผูบ้ริหารระดับสูงในทุกๆ ปี รวมทัง้ประเมินผลการ

ทาํงานดว้ย 

 การกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดผลงานหลัก (KPI) ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบตัิหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิของกลุ่ม

ธุรกิจใหญ่ๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้นาํ (Leadership Competency) ทั้งนี ้ เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษา

บคุลากรสาํคญัใหท้าํงานกบับรษิัทฯ ต่อไปในระยะยาว 

 ค่าตอบแทนรวมของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 5 คน เท่ากับ 55,589,473 บาท 

ซึ่งประกอบดว้ยเงินเดือน/ค่าแรง โบนสั ค่าตอบแทนจงูใจสาํหรบัผูบ้รหิาร เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ และเงินไดอ่ื้นๆ  

 

  1.27  โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

บรษิัทฯ กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตาํแหน่งในระดบัท่ีเหมาะสม

จูงใจพอท่ีจะรกัษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เงินรางวลักรรมการ (โบนสั) และเงินผลประโยชนพิ์เศษอ่ืนๆ (ค่าวิทยากรบรรยายใน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ค่าเป็นท่ีปรึกษา (Mentor) ใหก้ับผูบ้รหิารของบริษัทฯ และอ่ืนๆ) ไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส 

โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับรษิัทชัน้นาํทัง้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และนอกกลุ่มธุรกิจ ขอ้มลูจากสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แผนการประชมุของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของผลกาํไรของบรษิัทฯ โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองเป็นรายปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  

  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสรา้ง

ค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

 1.28 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง 

 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ

นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัค่าตอบแทน

ในฐานะผูบ้รหิารเท่านัน้ 

ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง ทั้งท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน และมีอตัราเทียบเคียงไดก้ับบริษัทฯ ชัน้นาํในธุรกิจเดียวกัน หรือนอกกลุ่มธุรกิจ 

เพ่ือจงูใจและรกัษาบคุลากรท่ีคณุภาพใหท้าํงานกบับรษิัทฯ ในระยะยาว   
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ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 เพ่ือเป็นการรกัษาบุคลากรสาํคญัใหท้าํงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสรา้งผลการดาํเนินงานใหบ้ริษัทฯ มีการ

เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือสรา้งความรูส้ึกการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนด

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น โครงการร่วมทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้งของบรษิัทฯ และ

บริษัทย่อย (EJIP) สวัสดิการเพ่ือซื ้อท่ีอยู่อาศัย การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซื ้อบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ หรือ

คอนโดมิเนียมของบรษิัทฯ ฯลฯ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวดการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิารกลุ่ม และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร)  

 

  1.29 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการไดก้าํหนดและเปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการไว ้(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด 

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิัท) 

 

  1.30 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งผูส้อบบัญชี

ภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ รวมทัง้มีบทบาทหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตัง้ โยกยา้ยและเลิกจา้งผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษิัทฯ อีกดว้ย 

 

   1.31 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณก์ารทาํงานทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและมีประสบการณท์าํงานท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ

ของบรษิัทฯ (ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจโรงพยาบาล) จาํนวน 2 ท่าน คือ   

 
 

ชื่อ ปี พ.ศ. ดาํรงตาํแหน่ง บริษัท/โรงพยาบาล 

1. นายอนวุฒัน ์จงยินด ี    2548-2560 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)   

2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา    2558-ปัจจบุนั 
 

คณบด ี
 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

  (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

 

  1.32 การกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง

สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานทางจรยิธรรมท่ียอมรบัของสงัคมโดยรวม   โดยมีคณะกรรมการบรษิัททาํหนา้ท่ีในการกาํกับดแูล

การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มี

การกระทาํผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัใดๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด  
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  1.33 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุด      

   บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการจัดทาํแผนสืบทอดงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด (Sucession Plan) โดยมีการเตรียม

บคุคลเพ่ือท่ีจะเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Sucessor) และเตรียมความพรอ้มในดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะจาํเป็นท่ียงั

ขาดอยู่ และแผนพฒันารายบคุคล โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัผลการปฏิบตัิงาน วิสยัทศัน ์และประสบการณท่ี์เหมาะสมกับ

บริษัทฯ เพ่ือสืบทอดงานในตาํแหน่งดังกล่าว ในกรณีท่ีผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ โดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

 

  1.34 หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ในกรณีท่ีกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บรษิัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างโปรง่ใส คือ  

หลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม่ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร

ระดับสงูคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์น

การทาํงาน ทักษะจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาระดับสูง โดยไม่จาํกัดเพศ และ

พรอ้มอทิุศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี  

(2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม่ 

(1) ในการแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทฯ นัน้ ส่วนหน่ึงจะพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) หรือ

บรษิัทท่ีปรกึษาแลว้แต่กรณี (Professional Search Firm) เพ่ือก่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ 

(2) จัดทาํ Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ

จาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยทุธ์

ในการดาํเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดาํเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จาํเป็นตอ้งสรรหา

ผูม้ีคณุสมบตัิ และประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ท่ีบรษิัทฯ จะดาํเนินการต่อไป  
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(3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทฯยังขาดผูม้ีความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์เฉพาะดา้นเร่ืองใดเพ่ิมเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะสรรหา

กรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือมาช่วยงานบรษิัทฯ  

(4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาํเสนอชื่อกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงคนใหม่ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิแลว้แต่กรณี  

 

1.35 การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสมเป็นประจาํในทกุปี 

โดยในการประชุมดงักล่าวจะไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือฝ่ายบริหารเขา้รว่มในการประชุมดว้ย เพ่ือจะเปิดโอกาสให้

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดอ้ภิปรายปัญหาสาํคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ เช่น กลยุทธก์ารบริหารงาน การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษัทฯ แนวทางการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ ทั้งนีใ้นปี 2563 ท่ีผ่านมา มีการประชุมของ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารรวม 2 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 และวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 

 

  1.36 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง   

 ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่นอกกลุ่ม

ธุรกิจ เวน้แต่จะไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณีไป 
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  1.37  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท 

  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัททกุคนจึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือจะไดส้ามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้ยงัสามารถใหข้อ้เสนอแนะ และคาํแนะนาํต่างๆ แก่ฝ่ายจดัการในการบรหิารงานใหบ้รรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี

บรษิัทฯ กาํหนดไวด้ว้ย 

 

 1.38 ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ 

ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

ไม่เกินกว่า 6 ปี (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

 1.39 การเปิดเผยรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการทั้งคณะ ณ สิน้ปี ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และหาก

กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยรายชื่อกรรมการท่านนัน้ไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย (โปรดดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในหมวด โครงสรา้งการจดัการ และหมวด คณะกรรมการบรษิทั) 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดเ้ปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ล่าสดุ) พรอ้มรายละเอียด

ขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี http://www.psh.co.th หมวด คณะกรรมการบริษัท อีกดว้ย  

  

 1.40 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 

 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบรษิัทฯ ใชบ้รกิารอยู่แต่อย่างใด 

 

 1.41 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

 1.42 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บรษิัทฯ ในฐานะเป็นบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) คณะกรรมการ

บรษิัทไดก้าํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

 (1) การส่งบุคคลซึ่งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ หรือ ผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มตามสดัส่วนการถือหุน้   

 (2) กาํกบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทน และผูบ้รหิาร และนโยบายท่ีกาํหนดโดยบรษิัทใหญ่ 

 (3) พิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญั เช่น กลยุทธ ์แผนธุรกิจ การเพ่ิมทุน ลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายท่ี

สาํคญัต่างๆ  
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 (4) กาํหนดใหม้ีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่มใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิัทอย่างต่อเน่ือง 

 (5) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานกาํกับดูแล เช่น การทาํ

รายการระหว่างกัน การไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา 

รวมทัง้ดแูลใหม้ีการจดัทาํบญัชี และรายงานทางการเงินใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ

มาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไปกาํหนดไว ้

 (6) การประกาศใชน้โยบายการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีผลครอบคลมุบงัคบัใชก้ับบริษัทย่อยทุก

แห่งดว้ย รวมถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ฯลฯ รวมทัง้ส่งเสรมิใหบ้รษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม นาํนโยบาย หรือหลกั

ปฏิบตัิดงักล่าวมาปฏิบตัิ หรือปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 (7) ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดไว้มีความ

เหมาะสม และรดักมุเพียงพอ  

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษัทฯ ไม่มีขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิัทฯ กับผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืนในการบริหารจดัการบริษัทฯ 

และบรษิัทย่อย (Shareholder Agreement) 

 

  1.43 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้นายไพศาล ราํพรรณ ์ดาํรงตาํแหน่ง เป็นเลขานกุารบรษิัท โดยมีคณุวฒุิการศกึษา

ดา้นกฎหมายโดยตรง เพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบ สนบัสนุน

การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หลาย ดแูล

กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ อาทิเช่น การดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับพันธกิจและ 

กลยุทธข์ององคก์ร การใหค้าํปรกึษาแก่ผูบ้ริหารระดับสูง การสมัมนา Board Off-Site การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา ฯลฯ 

และประสานงานใหฝ่้ายจดัการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการอย่างครบถว้น นอกจากนัน้แลว้ เลขานุการบรษิัทยงัไดผ่้าน

การอบรมหลกัสตูรต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนนุการทาํหนา้ท่ีของตนเองอีก อาทิเช่น 

(1) หลกัสตูร Company Secretary Program-CSP รุน่ 27/2551 

(2) หลกัสตูร Effective Minute Taking-EMT รุน่ 13/2552 

(3) Board Reporting Program-BRP รุน่ 3/2553 

(4) CGR Workshop ปี 2560 & 2561  

(5) ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 

 
 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและบทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการบริษัทไวแ้ลว้ ในเร่ือง โครงสรา้งการจัดการ หมวด 

เลขานกุารบรษิัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อเลขานกุารบรษิัทโดยตรงไดท่ี้  
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       นายไพศาล ราํพรรณ ์

     บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

      โทรศพัท ์02-0801739 ต่อ 48010 / โทรสาร 02-0801700 

      E-mail : paisarl_r@pruksa.com 
 

  (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในหมวดเลขานกุารบรษิัท และหมวดประวตัิของเลขานกุารบรษิัท) 

 

1.44 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 โดยบรษิัทฯ ยึดมั่นท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  

 บรษิัทฯ มีนโยบายรณรงคใ์หพ้นกังาน และผูบ้รหิาร ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยแสดงใหเ้ห็นว่าการทจุรติมีผลรา้ยแรง

ต่อคุณภาพบา้น การใหบ้รกิารลกูคา้ และการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนกังานคนใดท่ีพบเบาะแสการทุจริต 

การคอรร์ปัชัน การมีส่วนไดเ้สียในงาน หรือการเรียกรอ้งค่าตอบแทนก็ตาม พนักงานสามารถรอ้งเรียน แจง้เบาะแส 

ขอความเป็นธรรมได ้

 บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีส่วนสาํคญัในการช่วยขับเคล่ือนองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ พนกังานท่ี

รอ้งเรียน แจง้เบาะแส จนนาํมาสู่การลงโทษในกรณีการทุจริตคอรร์ปัชนันัน้ ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัเงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 

30,000 บาท ต่อเรื่อง พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณความดีจากผูบ้ริหารระดับสูง ทั้งนี ้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดขอ้มูล

ของผูแ้จง้เบาะแสโดยเก็บเป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นอีกดว้ย 

 จากการใหค้วามสาํคญั และยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างจรงิจงั มีผลทาํให ้บริษัทฯ ไดร้บัการ

ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ) ไดร้บัการต่ออายุการรบัรอง

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) เป็นครัง้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2562  

ส่วนรางวลัอ่ืนๆ ดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ไดร้บัรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส 

ครัง้ท่ี 9   

 

  

 1.45 การไม่กระทาํผิดด้านการทุจริต/กระทาํผิดจริยธรรม การกาํกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ 

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังาน ไม่มีการกระทาํผิดดา้นการทุจรติ (Fraud) หรือ

กระทาํผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระทาํการใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผูบ้รหิารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกาํกับ

ดแูลกิจการของบรษิัทฯ และบรษิัทฯ ไม่มีชื่อเสียงในทางลบอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ท่ีสอดส่องดแูลของ

คณะกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

 

mailto:paisarl_r@pruksa.com
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2) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

 2.1 สิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือลิดรอน

สิทธิของผูถื้อหุน้ หรือไม่ไดล้ะเลยต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดค้าํนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ 

ไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิการไดร้บัส่วนแบ่งในผลกาํไร เงินปันผลอย่างเท่า

เทียมกัน สิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทุน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วาระการประชมุ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ สิทธิใน

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ สิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัง้การอนมุตัิ

ธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และไม่ไดกี้ดกนั หรือสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกัน รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน บรษิัทฯ จะเปิดเผยใหท้ราบโดยทนัที 

 

2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจาํทุกปี ทัง้ท่ีเป็น

ตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม โบนสั/บาํเหน็จ และสิทธิประโยชนพิ์เศษ

อ่ืนๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ ค่าเป็นท่ีปรกึษา (Mentor) ใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิัทฯและอ่ืนๆ 

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการแต่ละตาํแหน่ง

ก่อนนาํเสนอเร่ืองค่าตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา คือ พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 

โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไร

ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อน

นาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 

      2.3.1 นโยบายการกาํหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการประชุมเพื่ออาํนวยความสะดวกและส่งเสริม

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ขึน้ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบญัชีงบดุลประจาํปี และ 

กาํหนดวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะจัดประชุม ซึ่งมีความพรอ้มท่ีจะอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม     

ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัไดเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มีนโยบาย คือ  
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(1) ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชย ์และเริ่มประชุมในช่วงเวลา 

8.30 – 16.00 นาฬิกา อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะมายงับรษิัทฯ 

เพ่ือรบัลงทะเบียนล่วงหนา้  

(2) จดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเดินทางไปรว่มประชมุไดง้่าย 

(3) ใหข้อ้มูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน โดยมีคาํชีแ้จงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีและวิสามัญ         

ผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ  

(4) ไม่มีการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัทฯ   

(5) บรษิัทฯ สามารถเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ได ้หากคณะกรรมการบรษิัทเห็นความจาํเป็นหรือสมควร 

  

 ในปี 2563 บรษิัทฯ จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เมื่อวนัศุกรท่ี์ 26 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นนโยบายของบรษิทัฯ ท่ีตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดินทางมาเขา้รว่มประชมุไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากอยู่ในย่านใจกลาง

เมือง มีการคมนาคมสะดวกและใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ ไดแ้ก่ รถประจาํทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทั้งในการจัดส่ง

หนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชดัเจน 

 

 2.3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหท้ัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย และผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงั

บรษิัทฯ เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมจรงิได ้เพราะบรษิัทฯ เล็งเห็นว่าการรบั

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เป็นช่องทางสาํคญัท่ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคน รวมทัง้ผูถื้อหุน้

รายย่อย และผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั เน่ืองจากนกัลงทุนสถาบนัจะตอ้งใชเ้อกสารประกอบการประชมุค่อนขา้งมาก 

เพราะในกรณีท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวันประชุมจริง บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ ์

และความถูกตอ้งของเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนดมากกว่าผูถื้อหุน้ทั่วๆ ไป ซึ่งหากมีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนสถาบัน

หลายราย ก็จะส่งผลใหก้ารรบัลงทะเบียนตอ้งใชเ้วลานาน 

 

 ดงันัน้ การรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ จึงก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ และบรษิัทฯ เป็น

อย่างมาก เพราะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาติดขดัแก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุม และยงัช่วยใหก้ารลงทะเบียนในวนัประชุมไม่

ล่าชา้ ตลอดจนยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีท่ีสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ ใชเ้วลาในขัน้ตอนการรบัลงทะเบียนท่ีรวดเรว็อีกดว้ย  

 

2.3.3 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด

ค่าบรกิาร ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพ่ืออาํนวยความสะดวก และลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถื้อหุน้ 
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 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงาํกิจการท่ีจะทาํใหฝ่้ายจดัการ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมใชเ้ป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีท่ีมีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มี

การถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float 

มากกว่ากฎหมายกาํหนด โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาบรษิัทฯ มีสดัส่วนของหุน้ free float เท่ากบัรอ้ยละ 28.26 

 

2.5 การเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งคาํถามเก่ียวกับ

บรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดช่องทางและหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปรง่ใสในการพิจารณาและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทัง้เผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ดว้ย 

 

 สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อ

บุคคลท่ีพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถเหมาะสม เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ตัง้แต่วันท่ี 15 กันยายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้ง ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไดต้ั้งแต่วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563 โดยไดป้ระกาศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่

หลกัเกณฑต์่างๆ บนเว็บไซตข์องบรษิัท (www.psh.co.th หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ)์ ซึ่งภายหลงัพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อกรรมการ และส่งคาํถามล่วงหนา้แต่อย่างใด 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาใหส่้งคาํถามล่วงหนา้แลว้ หากยงัมีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับรษิัทฯ 

ก่อนวนัประชมุอีก บริษัทฯ ก็พรอ้มจะรบัฟังและรวบรวมคาํถามดงักล่าว เพ่ือตอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางช่องทางตา่งๆ ท่ีเห็นว่า

เหมาะสมต่อไป 

 

 2.6 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเขา้รว่มประชมุ ผูถื้อหุน้ควรนาํเอกสารท่ีใชแ้สดงตวัเพ่ือเขา้รว่มประชมุ อาทิ บตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรบัมอบฉนัทะจากบุคคลธรรมดา จะตอ้งนาํหลกัฐานของผูม้อบฉันทะมาแสดงดว้ย อาทิ 

หนงัสือมอบฉนัทะ และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรบัมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ

เป็นผูแ้ทน จะตอ้งนาํหลกัฐานของผูม้อบฉนัทะมาแสดงดว้ย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะและหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 

ท่ีมีการรับรองสาํเนาท่ีถูกตอ้ง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไดล่้วงหน้าก่อนเวลา

ประชมุได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 2.3.2 เร่ือง การรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 

 สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ จดัใหม้ีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ (Barcode) ท่ีแสดง

ถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ขั้นตอนการ

ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทัง้จดัใหม้ีจุดตรวจเอกสารกรณีรบัมอบฉันทะจากบุคคลอ่ืนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมแทนดว้ย 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมไม่นอ้ยกว่า

หน่ึงชั่วโมง 
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นอกจากนี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจแต่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้บริษัทฯ จึงจดัใหม้ีการถ่ายทอดสดการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามารถติดตามการประชุมผ่านอินเตอรเ์น็ต (Live ผ่าน YouTube) ได ้  ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดความ

โปรง่ใสในการตรวจนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ และดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และขอ้บังคับของบรษิัทฯ รวมทัง้ มีการบนัทึกภาพการประชุมผูถื้อหุน้เผยแพร่เป็น Webcast ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 

/www.psh.co.th หัวขอ้นกัลงทุนสัมพันธ ์เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ แต่ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม

ไดร้บัทราบการประชมุดว้ย 
 

 2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
 

 บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ และมีนโยบายให ้คณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมโดย

พรอ้มเพรียง โดยมีประธานกรรมการบรษิัททาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ 

ผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิัทฯ (ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม) ผูบ้ริหารลาํดบั 4 รายแรก ผูส้อบบญัชีภายนอก หรือตวัแทน จะเขา้

รว่มประชมุดว้ยเพ่ือรบัฟังความคิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างครบถว้นเช่นกนั 

 ในปี 2563 กรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น จาํนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมี

รายละเอียดกรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จาํนวนคร้ังทีร่่วมประชุม/จาํนวนคร้ังทีมี่สทิธิเข้าร่วมประชุม  

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2563  

1. ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ 1/1 

2. นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ 1/1 

3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 1/1 

4. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ 1/1 

5. ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล  1/1 

6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 1/1 

7. นายอนวุฒัน ์จงยินด ี 1/1 

8. นายวเิชยีร เมฆตระการ 1/1 

9. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ 1/1 

10. นางรตันา พรมสวสัดิ ์ 1/1 

11. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์* 1/1 

12. นายปิยะ ประยงค ์** 1/1 

     หมายเหต ุ      * นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 

        **นายปิยะ ประยงค ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากครบกาํหนดตามวาระ ตัง้แต่วนัที่ 26 มิถนุายน 2563 
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 2.6.3 การกาํหนดวาระการประชุม 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ มีการกาํหนดวาระการประชมุไวอ้ย่างชดัเจน และไดด้าํเนินการประชมุผูถื้อหุน้

เรียงตามลาํดับวาระตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดับวาระ

ดงักล่าว รวมทัง้ในกรณีท่ีวาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บรษิัทฯ จะกาํหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน 

และจดัใหม้ีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การกาํหนดอาํนาจกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ เหตุเพราะการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งมีการลงมติโดยไม่ไดก้าํหนดไวใ้นวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม 

แต่ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก็ไม่ไดจ้าํกดัสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด สามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได ้ 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีประชมุไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถว้นแลว้ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 

การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีผ่านมาตัง้แต่ปี 2559 ถึง 2563 บรษิัทฯ ไม่เคยมีวาระอ่ืนๆ หรือ นาํเสนอ

เร่ืองอ่ืนๆ หรือ เพ่ิมวาระการประชมุ หรือ เปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัใดๆ มาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพ่ิมเติมจาก

ท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแต่อย่างใด  

 

 2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดใหม้ีบคุคลท่ีเป็นอิสระ หรือ ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มเป็นผูต้รวจนบั 

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี และวิสามัญผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบ

พรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

 

  2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเหน็ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ก่อนเริ่มการประชมุตามวาระ ซึ่งแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะ โดยใหม้ี

การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง สาํหรบัผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ทัง้นีใ้นการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียง และภายหลงัการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ลงแลว้ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเป็นรายบคุคลโดยเรียงลาํดบั

ทีละคน ทั้งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และนาํมารวบรวมผลคะแนน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก

กรรมการท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ

แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนบั 1 หุน้

เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ  ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก 

นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้  
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 2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

      บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ทัง้ในวาระหลกัทั่วไปตาม

กฎหมาย และวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง การทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเปล่ียนแปลง

โครงสรา้งกิจการ การเพ่ิมทุน การลดทุน ฯลฯ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมี

ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั รวมทัง้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดม้ีความมั่นใจในผลของคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระการประชมุ 

 

  2.6.7 การบันทกึรายงานการประชุม   

บรษิัทฯ มีนโยบายบนัทึกการแจง้วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจนรายชื่อ พรอ้มตาํแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม กรรมการท่ีลาประชุม และคาํถาม 

คาํตอบ คาํชีแ้จง ความคิดเห็น มติท่ีประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

และแจง้จาํนวนบตัรเสีย (ถา้มี) ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงานการประชมุอย่างละเอียด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุไดร้บัทราบและ สามารถตรวจสอบถงึการมีส่วนรว่มของกรรมการบรษิัทในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ ทัง้นี ้กรณี

ท่ีกรรมการบรษิัทคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด กรรมการคนนัน้จะตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชมุและไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 

 

2.7 การเปิดเผยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ มีนโยบายเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายหลงัจากการประชมุ หรืออย่างชา้

ในช่วงเชา้ของวนัถดัไปจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผย

ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.psh.co.th อีกดว้ย 

 

2.8 การจ่ายเงนิปันผล  

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษัทฯ โดยจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกาํไรและไม่มียอดขาดทุน

สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

  

 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บรษิัทฯ 

จะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นี ้เงินกาํไร

ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ใหจ้ดัสรรเป็น

เงินสาํรองต่างๆ ไดต้ามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสาํรอง เพ่ือเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ

ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ี



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 166 

คณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบรษิัทฯ จะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

และแจง้การจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

2.9 การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทนาํเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ และกาํหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยการเปิด

ให้สาํนักงานสอบบัญชีชัน้นาํท่ีให้บริการในระดับสากลไดเ้สนองานสอบบัญชีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

คดัเลือก และไดจ้ดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัช ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุใหม่ ท่ี ทจ.75/2561 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ี

ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 14) กล่าวคือ หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี จะตอ้งเวน้วรรค 5 รอบปีบญัชี  (ประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี นป. 5/2561 

ขอ้ 2 (2) ภาคผนวก 3  การหมนุเวยีนผูส้อบบญัชีในระยะเวลาเปล่ียนผ่าน (Transitional Period) ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เมื่อผูส้อบบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีครบตามจาํนวนปีท่ีกาํหนด และเข้าเกณฑ์ท่ีจะตอ้งเว้นการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ี 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน ใหผู้ส้อบบญัชีจดัใหม้ีการเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีนอ้ยกว่า 5 ปีได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

ติดต่อกนั)    

 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตอ้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ 

กบับรษิัทฯ บรษิัทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

 

 

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 

บรษิัทฯ รบัผิดชอบใหม้ีการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ซึ่งรวมถงึผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผู้

ถือหุน้ต่างชาติ โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิจากการกระทาํท่ีเป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้บรษิัทฯ 

ยงัใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยบรษิัทฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สามญั  

 

3.1 การเสนอชื่อบคุคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

บรษิัทฯ มีนโยบายกาํหนดใหม้ีกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคล 

พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระต่อประธานกรรมการบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทฯ 

ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการสาํหรบั

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษิัทล่วงหนา้ผ่านทางระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

เว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมั่นใจไดว้่าสามารถเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระ เพ่ือดูแล
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ผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผ่านการอนุมตัิแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีไดพิ้จารณาเห็นว่า

มีคณุสมบตัิ และความรู ้ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทาํหนา้ท่ีกรรมการบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่

วนัท่ี 15 กันยายน 2562 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่

บนเว็บไซตข์องบรษิัท (www.psh.co.th หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ)์ 

 

 

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอืน่เข้าประชุมผู้ถือหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อ

หน่ึงเสียง 

                  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ

มอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกับหนงัสือนดัประชมุ ซึ่งไดร้ะบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้คาํแนะนาํ ขัน้ตอน

ในการมอบฉนัทะ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกิดปัญหาในการเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไวใ้นรายละเอียด วิธีการมอบฉนัทะท่ีบรษิัทฯ จดัส่งใหพ้รอ้มกับ

หนงัสือนดัประชุม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดเงื่อนไขท่ียุ่งยากต่อการมอบฉันทะใหผู้อื้่นเขา้ร่วมประชุมแทนแต่

อย่างใด นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ยังสามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะทัง้แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท 

www.psh.co.th หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ย  

 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการเสนอชื่อกรรมการอิสระไว ้จาํนวน 3 คน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

ซึ่งการเสนอชื่อกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คนนี ้แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ คาํนึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุ้นเขม้มากกว่า

นโยบายของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 

CG Scorecard) ท่ีกาํหนดใหบ้รษิัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ยเพียง จาํนวน 2 คน 

 

3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม 

 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ระบุใหจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 7 วนัล่วงหนา้ก่อนการ

ประชมุผูถื้อหุน้ แต่ในทางปฏิบตัิบรษิัทฯ มีนโยบายจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

มีระยะเวลาในการพิจารณาวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ โดยในแต่ละเร่ืองจะระบไุวอ้ย่างชดัเจนว่า เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา

แลว้แต่กรณี รวมทัง้มีการระบุถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของแต่ละวาระการประชมุ ความเห็นของคณะกรรมการชดุย่อย 

ท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนัน้ และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 168 

 

 ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ไดส่้งหนังสือนัดประชุม พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ (ฉบบัสมบูรณ)์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ จาํนวน 21 วนั โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชมุ เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 และจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 

 

 บรษิัทฯ ประกาศการนดัประชมุผูถื้อหุน้ทางหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหน่ึงติดต่อกนัไม่นอ้ย

กว่า 3 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท www.psh.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฉบบัสมบูรณ)์ ล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสั COVID-19 บริษัทฯ ได้

เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 และจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลู วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจน

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผูถื้อหุน้อย่างเพียงพอและทนัเวลา  

 

3.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ในปี 2563  บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลกัษณะท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้ย้ืมเงิน 

การคํา้ประกันสินเชื่อแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ไม่มีการให้กูย้ืม หรือคํา้

ประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญารว่มทนุอีกดว้ย 

 

3.4 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรกัษาความลับ การเก็บรกัษาขอ้มลูและป้องกันการใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและมีการแจง้นโยบายดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในองคก์รถือปฏิบตัิ รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมีมาตรการ

ท่ีจะสรา้งความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นท่ีรบัทราบและปฏิบัติตาม โดยไดม้ีการจัดงาน CG NEW NORMAL DAY 

ประจาํปี 2563 “New Normal กับการ (ธรรม) งาน”  ขึน้ เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน

ศกึษา เรียนรูแ้ละทาํความเขา้ใจจรรยาบรรณของบรษิัทฯ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลู

ภายใน และยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางในการปฏิบตัิใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง

เครง่ครดัตลอดระยะเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและกาํหนดใหม้ีการลงนามรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิไวท้กุคน 

 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงคู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ครัง้แรก ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัไดร้บัการแต่งตัง้ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยท์ุกครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน

หลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัทาํการ รวมทัง้จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส ทัง้นี ้บรษิัทฯ 

กาํหนดเป็นนโยบายท่ีเคร่งครดัในเรื่อง การหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทฯ ซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูภายใน 

ซึ่งในปี 2563 ท่ีผ่านมาก็ไม่มีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้ 
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นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัใหห้มายถึงขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูสาธารณะ หรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูท่ีคู่คา้และลกูคา้ใหไ้วแ้ก่บรษิัทฯ ทกุประเภท 

(1) บริษัทฯ มีการกาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูลและการปฏิบตัิเพ่ือรกัษาความลับ โดยเอกสาร

สาํคญัและขอ้มลูท่ีเป็นความลบัจะตอ้งไดร้บัการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท

ของขอ้มลู 

(2) บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่

เปิดเผยความลบัของลกูคา้ต่อพนกังานของบรษิัทฯ และบคุคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้

เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคดี หรือคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิใหม้ีการเปิดเผย 

(3) ในการว่าจา้งบุคคลท่ีเคยทาํงานกับคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาลมาก่อน บรษิัทฯ ตอ้งคน้หา

และศึกษาขอ้ตกลงการรกัษาความลบัท่ีบุคคลนั้นเคยทาํไวก้ับคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาลมาก่อนบริษัทฯ และตอ้งไม่

กระทาํการใดเพ่ือใหบุ้คคลนั้นกระทาํการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาล อันจะก่อให้เกิดการ

ฟ้องรอ้งดาํเนินคดีตามมา 

 

3.5 การทาํรายการเกี่ยวโยงกัน 

 ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทาํรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับชื่อและ

ความสมัพนัธข์องบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายละเอียดและเหตผุลของการทาํรายการ นโยบายการกาํหนดราคาและมลูค่าของ

รายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

อย่างชดัเจนผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว ไดก้ระทาํอย่างยตุิธรรม 

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length)  

 โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดท้าํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทํารายการเก่ียวโยงกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน ์คือ เมื่อพิจารณาระดบัของการทาํรายการไม่ว่าจะเป็นรายได ้หรือรายจ่ายจะนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 โดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ รวมทัง้บรษิัทฯ ไม่ไดป้ฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสินทรพัยแ์ต่อย่างใดดว้ย 

 

 3.6 การทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกันในปี 2563  
ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จาํนวน  2 รายการ (โปรดดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในหมวด รายการระหว่างกนั)    

 

3.7 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ารซือ้ขายสินทรัพย ์

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายสินทรพัย ์ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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3.8 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซือ้/ขายหุ้นของบริษัทตนเอง 

บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ แจง้ตอ่เลขานกุารบรษิทัทราบเก่ียวกบัการ

ซือ้/ขายหุ้นตนเองอย่างนอ้ย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทาํการซือ้/ขาย เพ่ือเลขานุการบริษัทจะไดเ้ก็บเป็นฐานข้อมูลสาํหรับ

กรรมการและผูบ้รหิารแต่ละคน 

 

 

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบัติไวใ้นจรรยาบรรณของ 

บริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้รหิาร 

ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้-คู่สัญญา เจ้าหนี ้ชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอ้มจะไดร้บัการดูแล และไดเ้สริมสรา้งความร่วมมือกัน

ระหว่างผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหนา้ท่ี ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ิจการของบริษัทฯ ดาํเนินไปดว้ยดี มีความ

มั่นคงและตอบสนองผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม (รายงานการ

พฒันาอย่างยั่งยืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยแยกเป็นเล่มต่างหากจากรายงานประจาํปี 

 

  4.1 การกาํหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 4.1.1  คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยตระหนักดีว่าผูถื้อหุน้ คือ เจา้ของกิจการ 

ดงันัน้ในการดาํเนินธุรกิจ บรษิัทฯ จึงมุ่งมั่นสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้ับผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตในมลูค่า

ของบริษัทฯ ในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใสและเชื่อถือไดต้่อ

ผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1)  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

(2)  นาํเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชี

และรายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

(3)  รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัทฯ ทัง้ในดา้นบวก

และดา้นลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

(4)  ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

(5)   ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

การสร้างเสริมความสัมพันธอ์ันดีกับผู้ถือหุ้น 

ในปีท่ีผ่านมาบรษิัทฯ มีการจดักิจกรรมพาผูถื้อหุน้เยี่ยมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท”์ (นวนคร)  และ

โครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ
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ถึงกระบวนการขัน้ตอนการผลิตแผ่นพรีคาสทแ์ละการนาํแผ่นพรีคาสทไ์ปใชใ้นโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ เพ่ือสรา้งความ

มั่นใจในกระบวนการผลิต และคณุภาพของบา้นพฤกษา แต่เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสั COVID-19 ในปี 

2563 บรษิัทฯ จึงไดง้ดการจดักิจกรรมนีไ้ป อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํ/แจง้ข่าวสาร เผยแพรเ่อกสารเก่ียวกบัแผนธุรกิจ

ประจาํปีและผลประกอบการรายไตรมาส ผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษิัท หวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจ

ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารการดาํเนินธรุกิจของบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ  

 

พนักงาน : บรษิัทฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสงูสดุ และเป็นปัจจยัสาํคญัสู่ความสาํเรจ็ของ

บรษิัทฯ จึงไดมุ้่งพัฒนาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และปฏิบัติ

ต่อพนักงานดว้ยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจา้ง แต่งตั้งและโยกยา้ยพนักงานจะ

พิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใชท้รพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ และถือปฏิบตัิต่อพนกังาน

อย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่คาํนึงถึงเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อท่ีแตกต่างกนั 

 

นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และ

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

  บริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 

รา่งกาย และทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดั  

 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานไดร้ับค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนกังานทุกคนจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองของเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี ้ อัตราค่าตอบแทนและ

สวสัดิการของพนกังาน จะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัทฯ ในแต่ละปี และการวดัผลการปฏิบตัิงาน

ตาม Balanced Scorecard สวสัดิการและสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีบรษิัทฯ จดัใหก้บัพนกังาน มีดงัต่อไปนี ้   

: สวสัดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ค่าเช่าบา้น ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยตอ้งเขา้รกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล เงิน

ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต และค่าพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ กรณีพนกังาน คู่สมรส บิดา มารดา ของ

พนกังานเสียชีวิต การมอบของขวญัในพิธีมงคลสมรส และการใหท้นุการศกึษาบตุร 

: ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี การประกันสุขภาพ 

ประกนัอบุตัิเหต ุและประกนัชีวิตกลุ่มของพนกังาน  

: สวสัดิการ ซือ้ท่ีอยู่อาศยั การไดร้บัส่วนลดพิเศษกรณีซือ้บา้น ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมิเนียมของบรษิัทฯ 

: กองทุน เช่น กองทุนสาํรองเลีย้งชีพเพ่ือเป็นการเก็บออมและสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่พนกังานและ

ครอบครวั โดยการสะสมเงินเขา้กองทุนจะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน โดย

อตัราเงินสมทบของบรษิัทฯ อยู่ระหว่างรอ้ยละ 5-10 กองทนุประกันสงัคม และกองทุนเงินทดแทน

กรณีเจ็บป่วย/ไดร้บัอบุตัิเหตเุน่ืองจากการทาํงาน 

: ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น ค่าคอมมิชชั่น โบนัสรายไตรมาสสาํหรับพนักงานขาย และพนักงาน

การตลาด โบนสัประจาํปี และค่าตอบแทนจงูใจระยะยาว (Long-Term Incentive :LTI) 
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: สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพทป์ระจาํเดือน เคร่ืองแบบเพ่ือใส่ปฏิบัติงาน รางวัลสาํหรับ

พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยดุพกัผ่อนประจาํปี การลาเพ่ือกิจธุระจาํเป็น การลา

เพ่ือรบัราชการทหาร การลาคลอดบตุร และของขวญัในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ  

 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ ท่ีดีสําหรับพนักงาน เน่ืองจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้

ความสาํคญักบัพนกังาน ถือเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมอนัดบัแรกท่ีบริษัทฯ พึงกระทาํ เพราะการท่ีพนกังานมีความสขุ

ในการทาํงาน จะสะทอ้นออกมาในรูปของผลงานท่ีมีคณุภาพและความยั่งยืนขององคก์ร โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 

(1) ความเป็นส่วนตัว 

 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิดจากการใช ้การเปิดเผย หรือ

การถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสขุภาพ ประวัติการทาํงาน หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงับุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของหรือบุคคลอ่ืนใด ทัง้นี ้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แต่

ไดก้ระทาํไปตามหนา้ท่ีโดยสจุรติ หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนข์องส่วนรวม 

1.1 คุม้ครองขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานท่ีอยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรกัษาของ

บรษิัทฯ 

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาํไดต้่อเมื่อไดร้บัความ

เห็นชอบจากพนกังานผูน้ัน้ 

1.3 จาํกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เท่าท่ี

จาํเป็น 

 

 (2)  ความเสมอภาคและโอกาสทีเ่ท่าเทยีม 

2.1 บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

 2.2   บรษิัทฯ จะคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจา้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง

คุณสมบัติของแต่ละตาํแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณแ์ละขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

ท่ีจาํเป็นแก่งานโดยไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อท่ีแตกต่างกนั 

 2.3   บรษิัทฯ จะกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและ

ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตัิงานและความสามารถของบรษิัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

  2.4   บรษิัทฯ โดยหน่วยงาน Training & Development จะสนนัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรม

และพัฒนาเพ่ือการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน ทั้งการอบรม/สัมมนา ท่ีบริษัทฯ จัดขึน้

ภายใน และการอบรมสัมมนา กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “พนักงาน

พฤกษา” คือ ทรพัยากรท่ีสาํคัญท่ีสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาพนักงานทุก

ตาํแหน่งใหม้ีความรูแ้ละทักษะท่ีพัฒนาต่อยอดไม่มีวันสิน้สุด ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้มี

ศนูยร์วมการเรียนรู ้และจดัทาํเว็บไซตช์ื่อ Pruksa Academy โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือเป็นการ

ยกระดบัความรู ้ทกัษะ ความสามารถของพนกังาน และพฒันาการทาํงานอย่างมอือาชพี โดย

พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนสามารถเขา้ถึงระบบการฝึกอบรมไดอ้ย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา 
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ผ่าน PC Notebook Tablet และ Smart phone รวมทั้งการ Update นโยบาย หรือสาระ

ความรูใ้หม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ผ่านช่องทาง Line และจัดทาํเนือ้หาให้เป็น Micro Learning สรุป

นโยบาย สาระ ความรู ้เพ่ือเป็นอีกช่องทางท่ีน่าสนใจ และเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคนได้

มีโอกาสในการพฒันาตนเอง เพ่ือใหส้ามารถรบัผิดชอบงานในบทบาทหนา้ท่ีท่ีสงูขึน้ต่อไป 

 

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในจาํนวน 19 หลกัสตูร รวม 43 รุน่ รวมทัง้ส่งพนกังาน

ไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จาํนวน 12 หลกัสตูร รวม 12 รุ่น  ซึ่งครอบคลุมพนกังานทัง้หมดของ

บริษัทฯ ตัง้แต่ระดบัปฏิบตัิการ ผูบ้งัคบับัญชาระดับตน้ ผูบ้ังคบับัญชาระดบักลาง และผูบ้งัคับบัญชาระดับสูง ไดเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมและพฒันาซึ่งครอบคลมุทกุสายอาชีพ เฉล่ีย 5.97 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็นพนกังานหญิงเฉล่ีย 5.02 ชั่วโมงต่อคน 

และพนักงานชายเฉล่ีย 6.56 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

เฉล่ียท่ีรอ้ยละ 97.89 และใชง้บประมาณในการพฒันาบุคคลากรเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท โดยหลกัสตูรท่ีบรษิัทฯ ไดจ้ดัขึน้

สาํหรบัพนกังานเขา้ใหม่และพนกังานท่ีปฏิบตัิงานเดิมมีดงันี ้

 

ประเภทพนักงาน 

 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

1. พนกังานใหม่ หมวดวิชาสาํหรบัพนกังานใหม ่ 1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจดัสอนเรื่อง 

- แนะนาํองคก์ร ผูบ้ริหาร Pruksa Business 

Knowledge Leadership สวสัดิการพนกังาน 

- การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชนั 

- จริยธรรมพฤกษา (Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

2. ระบบประเมินผลงาน 

3. CSR 

4. การใชง้านระบบ ESS MSS 

5. Corporate IT System 

6. ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งทั่วไป 

 

2. พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเดิม หมวดวิชาตามกลุม่อาชีพ 1. เทคนิคการปิดการขายขัน้สงู 

2. Facebook Live 101 for Sales 

3. Facebook Live for Marketing 

4. เทคนิคการตรวจรบับา้นของ FM, SE 

5. การวิเคราะหส์มรรถภาพการบริหาร Past 

Performance Analysis 

6. การสุ่มตวัอย่างและการตรวจสอบค่ากลาง 

7. การแกปั้ญหาสไตลซ์ึยาม่า 
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ประเภทพนักงาน 

 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

 หมวดวิชาดา้นคณุภาพและ 

ความปลอดภยั 

 1. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 

3. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 
 

 หมวดพัฒนาตนเองและบริหาร

จดัการ  

(Personal Development & 

Management) 

1. การวิเคราะห์งบการเงินของพฤกษา สําหรับ

ผูบ้ริหาร 
 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. MS Excel 2016 สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู 

2. หลักสูต ร  Tableau เพื่ อ การ วิ เค ราะห์แ ล ะ

นาํเสนอขอ้มลู  

 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด การพัฒนาบุคลากร และการ

ส่งเสรมิ ความกา้วหนา้ทางอาชีพ/ขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน) 

 

 2.5   บริษัทฯ ตระหนกัว่า การส่ือสารท่ีดีจะนาํมาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธอ์ันดีในการ

ทาํงานรว่มกนั โดยบรษิัทฯ จะส่งเสรมิใหพ้นกังานไดร้บัแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอตาม

โอกาสและความเหมาะสม 

2.6   บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นักงานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและรอ้งทุกขใ์นเร่ืองคบัขอ้งใจ

เก่ียวกับการทาํงาน ซึ่งขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงัและกาํหนดวิธีการ

แกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการทาํงานรว่มกนั 

 

 (3)  การล่วงละเมิด 

 3.1   ผูบ้ังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนกังานและพนักงานไม่พึงกระทาํการ

ใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

 3.2   พนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการ

กระทาํต่อผูอ่ื้นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางรา่งกายและจิตใจ 

 3.3   เคารพความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

  

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีแนวทางการ

พฒันา เพ่ือใหพ้รอ้มท่ีจะปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีของตนเองอย่างสมบรูณ ์ครบถว้นและยงัมีแนวทางการพฒันาเพ่ือการเติบโต

กา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ส่งผลใหบ้คุลากรสามารถใชศ้กัยภาพในการทาํงานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงาน

ท่ีมีคุณภาพไปยังลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งความรูแ้ละทกัษะท่ีพนักงานไดร้บันั้นยังเป็นความรูท่ี้ติดตัวไปกับ
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พนกังาน ซึ่งสามารถนาํไปต่อยอดในการทาํงานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแลว้ไดอี้กดว้ย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้

สายงานทรพัยากรบุคคลเป็นผูดู้แลพนกังาน เพราะตระหนกัว่าพนกังานเป็นสินทรพัยท่ี์คุม้ค่ากับการลงทุน  โดยมีวิธีการ

พฒันาท่ีหลากหลาย อาทิ  

  (1) การจดัทาํวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa 

Value) และกาํหนดลกัษณะดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership Competency) เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคนทัง้องคก์ร 

(2) การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองผ่านการจัดทาํแผนพัฒนารายบุคคล

ประจาํปี (Individual Development Plan) ผ่าน  Model การพฒันา 70:20:10 โดย 70% เรียนรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ (Experiential 

Learning) 20% การเรียนรูจ้ากส่ิงรอบตวั (Learning from Others) 10% เรียนรูใ้นหอ้งเรียน (Formal Learning)  

 (3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจาํปี โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีมีทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติจริง การสรา้งวฒันธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหวัหนา้งานอย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนกังานใหม่โดย

ระบบพ่ีเลีย้ง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานท่ีใหพ้นักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงไดแ้ละมี

กรอบการดาํเนินงานท่ีเป็นนโยบายชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้ใหห้วัหนา้งานและพนกังานสามารถวางแผนเพ่ือรบัการพฒันา

รว่มกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

  (4) การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการกาํหนด Talent โดยมีหวัหนา้งานรว่มกบั

สายงานทรพัยากรบคุคล เพ่ือระบผุูท่ี้มีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและคณุลกัษณะส่วน

บุคคลท่ีมีศักยภาพ ทั้งดา้นความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทาํแผน

ทดแทนตาํแหน่งงานสาํหรบัผู้บริหารระดับฝ่ายขึน้ไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกาํหนด Talent และ 

Successor นัน้ ยงัคาํนึงถึงความจาํเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะหเ์ป้าหมายเชิงกลยุทธร์ะยะยาวขององคก์รร่วมดว้ย ทัง้นี ้

ในปี 2563 บรษิัทฯ ดาํเนินการคดักรองผูท่ี้จะมาทดแทนตาํแหน่งงานสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัฝ่ายขึน้ไป ไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้    

  (5) สนับสนุนใหพ้นักงานทราบเสน้ทางการเติบโต (Career Path) ท่ีชัดเจน โดยพนักงานจะ

ทราบว่าตาํแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการกาํหนดความรู ้ทกัษะและตวัวดัผลงานของตาํแหน่ง

ถัดไป เพ่ือใหพ้นักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหนา้งาน ตลอดจนกาํหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือใหส้ามารถไปสูเ่ป้าหมายทางอาชีพท่ีไดต้ัง้ไว ้

  (6) สาํรวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่องคก์รอย่างสมํ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยผลการสาํรวจ

ดงักล่าวจะถูกนาํมากาํหนดแผนงานร่วมกันทั้งองคก์รในการท่ีจะเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานต่อองคก์รใหม้าก

ยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและบรรจเุป็นส่วนหน่ึงของตวัชีว้ดัผลงานของผูบ้รหิารดว้ย 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน” หมวด การพฒันาบคุลากร) 

 

 

 นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทยีมกัน  

 การพัฒนาตนเอง พนกังานทุกคนจะตอ้งวางแผนการพฒันาตนเองร่วมกับผูบ้ังคบับญัชา ในการ

กาํหนดแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง การวางแผน การ

กาํหนดการเติบโตตามสายอาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันาของ

พนกังาน เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นแผนพฒันารายบคุคล โดยลาํดบัความสาํคญัในการพฒันา และใชห้ลกัในการพฒันาแบบ 

70:20:10 คือ 
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 (1)  มอบหมายหนา้ท่ีงานท่ีทา้ทาย ท่ีมุ่งเพ่ือการพฒันา (Experiential Learning) ในอตัราส่วน  

70% ซึง่พนกังานจะไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์รเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเขา้รบังานดงักล่าว การมอบหมายงานนี้

เป็นไปเพ่ือพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีบทบาทหลกัในการทาํความเขา้ใจ ความคาดหวงัต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

เป้าหมายของงาน ความสาํเรจ็ ส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู ้และวิธีการนาํส่ิงท่ีเรียนรูไ้ปใช ้รวมถงึวิธีการวดัผลสาํเรจ็ 

(2) จดัใหพ้นกังานไดร้บัคาํแนะนาํจากผูบ้รหิารระดบัสงู หรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น มีพ่ีเลีย้ง 

(Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือการประชุมทีม รวมถึงการเข้าร่วม

สงัเกตการณใ์นท่ีประชมุต่างๆ เพ่ือจะไดเ้รียนรูจ้ากผูอ่ื้น ในอตัราส่วน 20% 

(3) เรียนรู ้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ใน

อตัราส่วน 10% 

  โดยกาํหนดแผนการพัฒนารายบุคคลเป็นประจาํทุกปี และระบุตาํแหน่งงานท่ีมีความประสงคท่ี์

อยากจะทาํ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรว่มกบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือกาํหนดทิศทางในการพฒันาตนเองสาํหรบัการเขา้ดาํรง

ตําแหน่งในอนาคต ทั้งการโอนย้ายตําแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเล่ือนตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึน้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ     

 

นโยบายทีจ่ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยมีแนวทางการจดัการดา้นสิทธิ

มนษุยชน คือ  

(1) การสรรหา บรษิัทฯ ยึดหลกัจริยธรรมในการสรรหาและว่าจา้ง เพ่ือคดัเลือกบุคคลและว่าจา้งให้

ดํารงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณ ์และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นแก่งาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ หรือกีดกัน ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว เพศ 

หรือความบกพร่องทางดา้นร่างกาย นอกจากนั้น บริษัทฯ จะไม่มีการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ

อย่างเด็ดขาด อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดป้ฏิบัติตามกฎหมายเร่ือง การจา้งคนงานพิการโดยมีการจา้งงานคนพิการทาํงานใน

บริษัทฯ ทุกๆ ปี และยังมีการจ้างงานเหมาบริการให้ผู้พิการท่ีไม่สามารถเดินทางมาทาํงานในบริษัทฯ ได้ ให้ทาํงาน

ช่วยเหลือสาธารณประโยชนใ์นเขตภมูิลาํเนาของผูพิ้การโดยบรษิัทฯ จ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผูพิ้การแทน 

(2) การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทฯ กาํหนดให้มีจรรยาบรรณเก่ียวกับความเสมอภาคและ

โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูคา้ คู่แข่ง คู่คา้ หรือคู่สญัญาในการประกอบ

ธุรกิจกับบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติต่อทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี รวมทัง้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดร้บั

ความคุม้ครองไม่ใหถู้กละเมิดจากการใช ้การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวตัิสุขภาพ 

ประวตัิการทาํงาน หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ หรือบคุคล

อ่ืนใด เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามหนา้ท่ีโดยสจุรติ หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนข์องส่วนรวม โดยหากบคุคลใดไม่ไดร้บั

ความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธ์ิ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหบุ้คคลนัน้สามารถรอ้งเรียนขอความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได ้ 

เพ่ือใหท้กุคนมั่นใจว่าจะไม่ถกูละเมิดสิทธิส่วนบคุคล 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูป้ฏิบตัิงาน ผูร้ว่มงานหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะ

เป็นเพศใด เป็นการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดใหค้วามผิดเก่ียวกับการ

ล่วงเกิน หรือคกุคามทางเพศเป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 177 

(3) การปฏิบัติต่อคู่คา้ บริษัทฯ ไดต้ระหนักและให้ความสาํคัญในดา้นสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับความ

เสมอภาคในการจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่คา้ และคู่สัญญา โดยมีการแข่งขันบนพืน้ฐานข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน 

นอกจากนัน้คู่คา้ คู่สญัญา จะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือกระทาํการใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดว้ย เช่น การใช้

แรงงานเด็ก การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมวด แนวทางการจัดการ

ดา้นสิทธิมนษุยชน) 

 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะใหม้ีการสรา้งสรรค ์นาํเสนอและบริหารจดัการสินคา้

และบรกิารแก่ลกูคา้อย่างมีมาตรฐาน และมีจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการดาํเนินงานดงันี ้

 (1) ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใตเ้งื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุ่งมั่นท่ี

จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่าง

ครบถว้น ถกูตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  

          (2) ใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้

ลกูคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทาง

อ่ืนๆ กบัลกูคา้ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

 (3) ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้ีระบบและช่องทางการ ติดต่อ หรือ

รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน www.psh.co.th และ 

Pruksa Contact Center 1739 

 (4) รกัษาขอ้มูลและความลับของลูกคา้ โดยไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้ง

เปิดเผยต่อบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 (5) มีการสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้เป็นประจาํ เพ่ือวดัระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

ลกูคา้ และนาํผลการสาํรวจมาวิเคราะห ์เพ่ือทาํการปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์หรือบริการใหต้รงตามความคาดหวงัของลกูคา้ 

รวมทัง้ปรบัปรุงกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน หรือการแจง้ปัญหาของลกูคา้ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้ในระยะยาวต่อไป 

 

คู่แข่ง : บรษิัทฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจ โดยประสงคท่ี์จะประสบความสาํเรจ็อย่างยั่งยืน และดาํรงความเป็น

บริษัทฯ ชั้นนาํในธุรกิจภายใตก้ารแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริม

นโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกาํหนดให ้คู่คา้ตอ้งขายสินคา้ของบริษัทฯ เท่านั้น 

และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้ โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อ

จรยิธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตวัต่อคู่แข่งทางการคา้ ดงันี ้

 (1)  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีด ี

(2)  ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เพ่ือ

ผลประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 (3)  ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรือมุ่งทาํลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

 (4)  ไม่ร่วมในการทาํสัญญา หรือขอ้ตกลง อันอาจจะมีผลใหเ้กิดการขจัดคู่แข่งขันทางการคา้อย่าง 

       ไม่สมเหตุสมผล 
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 คู่ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่คา้ตามหลกัธรรมภิบาล (CG) ในการดาํเนินการ

สรรหา คดัเลือกคู่คา้ การจดัซือ้ จดัจา้งผูร้บัเหมา จดัจา้งผูอ้อกแบบ จัดจา้งบรษิัทท่ีปรกึษานัน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหคู้่คา้ 

ผูข้าย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หเ้ช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า คู่คา้ ทุกรายเขา้มาประมลูงาน หรือ เสนอราคา กบับรษิัทฯ ดว้ยความโปร่งใส 

ยตุิธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกบัคู่คา้ทกุราย  

 

ในกรณีท่ีคู่คา้ ไดร้บัการติดต่อจากผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะท่ีเป็นการเรียกรอ้ง

ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชนอ่ื์นใด เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

เพ่ือให้คู่ค้าไดม้าซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีท่ีคู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และ

คดัเลือกคู่คา้ของบรษิทัฯ ไม่โปรง่ใส ไม่เป็นธรรมกบัคู่คา้ หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการคา้ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือใหคู้่คา้

แจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบทนัที พรอ้มเสนอแนะแนวทางปรบัปรุง เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส เป็นธรรมในการจดัซือ้ จดัจา้งแก่คู่คา้

ทกุราย ซึ่งบรษิัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองแก่คู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

 

การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มีการแข่งขนับนพืน้ฐานขอ้มลูท่ีเท่าเทียมกนั 

1.2 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 

1.3 จดัทาํรูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 

1.4 จัดใหม้ีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถว้น และป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

1.5 จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาํระเงินท่ีตกลงกนั 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกับคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์

ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคุม้ค่ากับมลูค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมี

ความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

3. บริษัทฯห้ามมิใหผู้้บริหารและพนักงานทุกคนรบัผลประโยชน์ใดๆเป็นการส่วนตัวจากคู่คา้และ

คู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

 4.  บริษัทฯ ออกหนงัสือแจง้แก่นายหนา้ คู่คา้ และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรบัของขวญั ของ

กาํนลั และมีนโยบายไม่รบังบสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด 

 5.  บริษัทฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรือยอมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการ

จดัซือ้จดัหากับคู่คา้ หรือคู่สญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักับตนเอง เช่นเป็นครอบครวั หรือญาติ หรือท่ี

ตนเป็นเจา้ของ หรือหุน้ส่วน 

6.  บริษัทฯ จะไม่กระทาํการ หรือยอมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกระทาํการเปิดเผย หรือใช้

ขอ้มลูท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ่ื้น 
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วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า 

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพ่ือประเมินความเส่ียง กาํหนดแผนการแก้ไข 

ประเมินผลภายหลงัดาํเนินการแกไ้ขตามแผนร่วมกนั โดยคาํนึงถึงคุณภาพ การส่งมอบ การบรกิาร และความปลอดภยัใน

การผลิต รวมถึงข้อกําหนดขั้นตํ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น 

มาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 เป็นตน้ 

 

 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของคู่ค้า 

1. จรรยาบรรณดา้นธุรกิจ 

  บรษิัทฯ มุ่งเนน้การปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครดั สามารถตรวจสอบได ้และจะไม่ทาํการใดๆ อนัเป็นวิธีท่ีทุจริต

คอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ แต่จะดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อบริษัทฯ ดว้ย

ความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยกาํหนดใหม้ีการดาํเนินการดงันี ้

 1.1  การรกัษาความลบัระหวา่งกนั 

 1.2  ละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ/หรือ ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 1.3  ละเวน้การละเมดิสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 1.4  กาํหนดช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน 

 1.5  การมีส่วนรว่มในการพฒันาและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

2. จรรยาบรรณดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 

 บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการดา้นสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้ง

หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยการยอมรบัหลัก

ปฏิบตัิท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ และกาํหนดให ้

2.1 คู่คา้ ตอ้งใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนษุยชน คาํนึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ความเท่าเทียมกนั ไม่

ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ การศกึษา ความพิการ และมีการ

ปฏิบตัิต่อพนกังานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย 

2.2 คู่คา้ ตอ้งไมม่ีการบงัคบัใชแ้รงงานโดยท่ีพนกังานของตนไม่สมคัรใจ 

2.3 คู่คา้ ตอ้งไมจ่า้งแรงงานเด็กท่ีอายไุม่ถงึเกณฑต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งจดัใหแ้รงงานไดร้บั

ความคุม้ครองตามท่ีกฎหมายกาํหนดทกุประการ 

2.4 คู่คา้ ตอ้งจ่ายค่าจา้งและผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีพนกังานของตนพึงไดร้บัอยา่งถกูตอ้ง เป็นธรรม ตรง

ตามกาํหนดเวลา 

2.5 คู่คา้ ตอ้งไมใ่หพ้นกังานของตนทาํงานเป็นเวลานานเกินกวา่กฎหมายกาํหนด หากมคีวาม

จาํเป็นตอ้งใหท้าํงานล่วงเวลา จะตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ 
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 3.  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิงานท่ีคาํนึงถึงมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างต่อเน่ือง กาํหนด และทบทวนนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และ อาชีวอนามยั รวมถงึ

แนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน โดยมีการดาํเนินการดงันี ้ 

3.1 คู่คา้ จะตอ้งจัดเตรียมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหม้ีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยใหแ้ก่

พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

3.2 กรณีเกิดสถานการณฉ์กุเฉินคู่คา้จะตอ้งเตรียมพรอ้มต่อสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจะตอ้งกาํหนดใหม้ี

การประเมินสถานการณ์ มาตรการการจัดการดา้นผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจดัใหม้ีการ

อบรมใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

3.3 คู่คา้ จะตอ้งมีนโยบายในการอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งชดัเจน และมีความมุ่งมั่นในการใชท้รพัยากร

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและเหมาะสม 

3.4 คู่คา้ จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใช้

อย่างเครง่ครดั 

3.5 คู่คา้ จะตอ้งมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตัง้ระบบกาํจัด และจดัการของเสีย การปล่อย

มลพิษทัง้ทางอากาศ บนดิน และการระบายนํา้ทิง้ท่ีเหมาะสม ปลอดภัย โดยจดัใหม้ีการเฝ้าระวัง 

ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าของเสียและผลิตผลจากการผลิตท่ีปล่อย

ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มจะไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 

 4.  จรยิธรรมและการปฏิบตัติามกฎหมาย 

 4.1  คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

 4.2  คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกจิโดยปราศจากการใหสิ้นบนในทกุรูปแบบ 

 4.3  คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

 4.4  คู่คา้ ตอ้งมกีารจดัทาํบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกจิอย่างถกูตอ้ง และครบถว้น 

 4.5  คู่คา้ ตอ้งปกป้องขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ 

  

 

ความสัมพันธก์ับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย บริษัทฯ จึงใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา การเจรจาแกไ้ขปัญหาเพ่ือ

หาทางออกท่ีตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1) พนักงานตอ้งรกัษาความลบัท่ีไดร้บัจากคู่คา้ เช่น ขอ้มลูราคา สิทธิบตัร ตารางการผลิตและขอ้มูล

ผลิตภณัฑ ์จะเปิดเผยไดต้่อเมื่อไดร้บัอนญุาต (Respect the Confidentiality of Information) 
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2) พนักงานตอ้งทาํการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือใหม้ั่นใจไดถ้ึง

ความยุติธรรมในการแข่งขัน และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการ

กระทาํท่ีฉอ้ฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของคูค่า้รายท่ี 1 เพ่ือใหคู้่คา้รายท่ี 2 สูร้าคา แลว้นาํราคาใหม่

ของคู่คา้รายท่ี 2 ไปต่อรองกบัคู่คา้รายท่ี 1 เพ่ือใหเ้สนอราคาตํ่ากว่า เป็นตน้ 

3) พนกังานตอ้งรกัษาความสมัพนัธก์บัคูค่า้ในเชิงธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัทรพัยสิ์น 

หรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4) พนกังานตอ้งปฏิบตัิต่อคู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม เช่น ไดร้บัแจง้ข่าวการประกวดราคา

เหมือนกนัและในเวลาเดียวกนั 

5) พนักงานต้องมีความโปร่งใสในการเชิญ ชวนคู่ค้าให้เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา 

(Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัคู่คา้ทกุราย 

6) พนกังานตอ้งมีความโปรง่ใสในการใชว้ิธีการพิจารณาราคาท่ีคู่คา้ส่งเขา้ประกวด (Transparency in 

Evaluating Bids) และสามารถชีแ้จงไดว้่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลกัเกณฑอ์ย่างไร และ

คู่คา้รายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the Successful Supplier) 

7) พนกังานตอ้งป้องกนัขอ้มลูความลบัของบรษิัทฯ ขณะดาํเนินการติดต่อธุรกิจกบัคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

โดยตอ้งรักษาข้อมูลต่างๆ ท่ีไดร้บัจากผู้เสนอราคา หรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็น

ความลบัและไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ 

8) บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไข

ได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลักของ

ความสมเหตสุมผล 

9) บริษัทฯ ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบคู่คา้ โดยจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในดา้นชื่อเสียงและภาพพจนข์องบรษิัทฯ ท่ีมตี่อสายตาของบคุคลภายนอก 

10) บริษัทฯ กาํหนดใหพ้นกังานผูด้าํเนินการจดัหาจะตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้นแก่คู่คา้

ดว้ยวิธีการท่ีเปิดเผยและใหโ้อกาสแก่คู่คา้อย่างเท่าเทียมกนั 

11) บรษิัทฯ กาํหนดใหพ้นกังานผูด้าํเนินการจดัหารบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะใดๆ ท่ีคู่คา้รอ้งเรียน 

หรือแนะนาํเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน 

12) บริษัทฯ กาํหนดใหพ้นกังานมีการเจรจาต่อรองบนพืน้ฐานของความสัมพันธเ์ชิงธุรกิจท่ีเป็นธรรม

ของทัง้สองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลกัฐานท่ีชดัเจน 

 

การร้องเรียน 

1. การแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

กรณีท่ีพบว่า ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนา้ท่ี และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบรษิัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 

ซึ่งส่อไปในทางทุจรติ ไม่เป็นธรรม หรือเรียกรอ้งค่าตอบแทนดงักล่าว คู่คา้ทุกรายสามารถแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบทนัทีผ่าน

ช่องทาง  
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:  ทางไปรษณีย ์ 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

         อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 24 เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน  

         แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 

 :  ทางโทรศัพท:์ 1739 

:  ทางเว็บไซต:์ https://www.psh.co.th (หวัขอ้รอ้งเรียน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นการ

ทจุรติ และคอรร์ปัชนั)   

 :  Line ID:  @pruksacg  

 :  E-mail:  cg@pruksa.com 

 

นอกจากผู้แจ้งข้อรอ้งเรียนจะมีส่วนสาํคัญในการช่วยองคก์รแลว้ ผูแ้จ้งข้อรอ้งเรียนยังจะไดร้ับเงิน

รางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเร่ือง พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม อีกดว้ย  

 

2. มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ จะไดร้บัความคุม้ครองตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

รบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower Policy) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

2.1 ผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย

ตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่

หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ 

หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

2.2 ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ บรษิัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตวั ชื่อสกุล 

ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผูแ้จง้ ไดด้าํเนินการสืบสวนว่ามีมลูความจรงิเพียงใด

หรือไม่ 

2.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่

ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองตามความเหมาะสม 

หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้น

http://www.psh.co.th/
mailto:cg@pruksa.com
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เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ท่ีไดร้ับความเดือดรอ้นเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ

เสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 เจ้าหนี ้ : บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัเจา้หนี ้  โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขคํา้ประกนั 

การบรหิารเงินทุนและกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชาํระหนีไ้วอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนีท้างการคา้ หรือเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 

โดยไม่ใหม้กีารผิดนดัชาํระหนี ้รวมถึงการปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีเจา้หนีก้าํหนดอยา่งเครง่ครดั ดงันี ้

(1) ชาํระหนีค้ืนตอ่เจา้หนีต้รงต่อเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดเพ่ือมใิหเ้กดิการผิดนดัชาํระหนี ้

(2) ในการชาํระหนี ้เงินกูย้มื ดอกเบีย้และความรบัผิดชอบในหลกัประกนั หรือการคํา้ประกนัตา่งๆ 

บรษิัทฯ ยึดมั่นในสญัญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

(3) เมื่อมเีหตสุาํคญัอนัอาจกระทบตอ่สถานะการเงินโดยมีนยัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้ง

ชาํระ บรษิัทฯ จะบรหิารเงินทนุโดยจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพ่ือรว่มกนัหาวิธีป้องกนั หรือแกไ้ข 

เพ่ือไม่ใหเ้กดิความเสียหาย 

(4) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเจา้หนีก้าํหนดอยา่งเครง่ครดั 

   นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาความเชื่อมั่นต่อเจา้หนี ้บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการเงินทนุ

ใหม้ีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเหมาะสม มีการส่ือสารกบัเจา้หนีถ้ึงสถานะของธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งมั่นในการรกัษา

ความสมัพนัธท่ี์ดกีบัเจา้หนี ้

 

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบท่ีมี

ต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตบ้รรษัทภิบาลท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ดว้ยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของ

สงัคม ท่ีจะรว่มกา้วเดินไปสู่การพฒันาสงัคม และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนสืบไป  บริษัทฯจึงไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบการ

ดํา เนิ น กิ จ ก รรม เพ่ื อ สั งค ม  (Corporate Social Responsibility : CSR) มุ่ งสู่ ก า รพั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  (Sustainable 

Development : SD) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 พร้อมทั้งกําหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาท่ียั่ งยืนเพ่ือเป็นกรอบและ

กระบวนการในการปฏิบัติงานดา้นต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีใส่ใจในการส่งมอบท่ีอยู่อาศยัท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือช่วยยกระดบัมาตรฐานคณุภาพความสขุท่ีแทจ้ริง

ของการใชช้ีวิตของคนไทย พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้บัสงัคมและชมุชน ใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มท่ียั่งยืนโดยรวม ดงันี ้  

1.  มีนโยบายการดาํเนินงานดา้นการพฒันาท่ียั่งยืน (SD) เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยการนาํ

ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใชส้รา้งคุณค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่องคก์รและสงัคมอย่างยั่งยืนไป

พรอ้มกนั พรอ้มลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองคก์ร 

2.  ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทฯ มีจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

3.  เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

4.  ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหชุ้มชนท่ี

บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชมุชน 

5. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบรษิัทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจอยู่ตามควร

แก่กรณี 
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6.  ดาํเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดาํเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยู่ใน

เกณฑค์่ามาตรฐาน 

7.  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ชีวิต

และทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ

เจา้หนา้ท่ีภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดน้าํความเชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่ม   

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงชุมชนและสงัคมใหม้ีชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึน้ ผ่านการดาํเนินงาน 3 ดา้นหลกัๆ คือ  

1. Heart to Home : ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี  

2. Heart to Earth : ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3. Heart to Society : ใส่ใจสงัคมและใหโ้อกาสท่ีดี  

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การพฒันาท่ียั่งยืน) 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจดา้นการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการจัดทาํ

รายงานผลการดาํเนินการดา้นการพฒันาท่ียั่งยืนท่ีครอบคลมุทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative ฉบับล่าสุด GRI Standards  และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี

ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและชดัเจน (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมใน  “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563”) 

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายใหบ้ริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ดาํเนินการส่งเสริม

ความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทาํงาน และควบคมุความ

ไม่ปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน และถ่ายทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั ดงันี ้ 

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบอนัดบัแรกของพนกังานทกุคนทกุระดบัและ

ตอ้งใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ่ื้น  

2.  บรษิัทฯ มีเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

3.  บรษิัทฯ จัดใหม้ีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ้ความสามารถในดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รวมทัง้เสรมิสรา้งจิตสาํนึกใหแ้ก่พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสมํ่าเสมอ 

4.  บรษิัทฯ จะสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร อาทิ บคุลากร เคร่ืองมืออปุกรณป้์องกนั และอ่ืนๆ ใหเ้พียงพอ

เหมาะสม รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งสขุภาพอนามยัท่ีดี อีกทั้งการดูแลป้องกันอุบตัิการณแ์ละโรคท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนกังานทกุคน 
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5.  บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการดาํเนินงานดา้นชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาปรบัปรุง

อย่างต่อเน่ือง 

 

การท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสงัคม ท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนสืบไป บรษิัทฯ จึงไดด้าํเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 

1.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดาํเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความ

ปลอดภัย และข้อกาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น การจัดทาํรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือวิเคราะห ์

ประเมินผลกระทบ และกาํหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ก่อนก่อสรา้งโครงการ ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และช่วงดาํเนินโครงการ ซึ่งการดําเนินงานทั้ง 3 ระยะ 

ครอบคลมุองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้มและคณุค่าต่างๆ ดงันี ้

 -  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความ

 สั่นสะเทือน การพงัทลายของดิน คณุภาพนํา้ 

-  ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ เช่น ระบบบาํบดันํา้เสีย ระบบนิเวศวิทยาสงัคมเมือง 

-  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์เช่น นํา้ใช้ นํา้เสีย การระบายนํา้ การป้องกันนํา้ท่วม การ

จดัการขยะมลูฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกนัอคัคีภยั 

-  คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพ สงัคม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

2.  กาํหนดใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานถือเป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของ 

พนกังานทกุคน 

3.  กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งกระทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้าํ อบรม ฝึกสอน จงูใจให้

พนกังานปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยั 

 4.  กาํหนดใหพ้นกังานทกุคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนรว่มงาน ตลอดจนทรพัยสิ์น

ของบรษิัทฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงาน  

5.  กาํหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทาํความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ท่ีท่ี

ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่เสมอ 

6.  มุ่งมั่นสนบัสนนุใหม้ีกิจกรรมความปลอดภยัท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริมและพฒันาจิตสาํนึกของพนกังาน

ใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

7.  มุ่งมั่นสนับสนุนใหม้ีการทบทวน ปรบัปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่าง

ต่อเน่ือง 

8.  มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการตรวจ ติดตามและควบคุมการปล่อย

และการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพ่ือรกัษาแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ

9.  ใชท้รพัยากรและพลงังานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา้ อากาศ ของเสีย 

และมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ  ใหส่้งผลกระทบนอ้ยท่ีสดุต่อส่ิงแวดลอ้มและชมุชน 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผูแ้ทนนายจา้ง 

ระดบับงัคบับญัชา 

กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง 

ระดบัปฏิบตัิการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัสากลอย่างเคร่งครดั โดยนาํระบบการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกตใ์ชใ้นบริษัทฯ จนไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึง

มาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสรา้งคอนโดมิเนียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดน้าํ

กฎเหล็กดา้นความปลอดภัยมาควบคุมงานท่ีมีความเส่ียงสูงทั้งแนวสูง แนวราบ และโรงงาน รวมทั้งนาํระบบ Safety 

Report Online ในการรายงานผ่านมือถือและสรุปเป็น Safety Management Performance เพ่ือเป็นการ Monitor ระบบ

ความปลอดภยัในภาพรวม  ส่งผลใหม้าตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานเป็นมาตรฐานเดียวกนัถกูตอ้งตามหลกับรหิาร

จดัการและกฎหมาย ดงันัน้ จะเห็นไดว้่า บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยั โดยมีกระบวนการควบคมุทกุส่วนงาน

ทัง้บา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมิเนียม    

 

 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (คปอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซึ่งมาจากการ

แต่งตัง้ (ระดบับังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกในองคก์ร (ระดับปฏิบตัิการ) รวมจาํนวนทั้งสิน้ 25 คน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

มีบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน เพ่ือป้องกัน

และลดการเกิดอบุตัิเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดรอ้นราํคาญ อนัเน่ืองจากการทาํงานหรือ

ความไม่ปลอดภยัในการทาํงานเสนอต่อผูบ้รหิาร 
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 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การทาํงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทาํงานต่อผู้บริหารเพ่ือความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน 

ผูร้บัเหมา และบคุคลภายนอก ท่ีเขา้มาปฏิบตัิงาน หรือเขา้มาใชบ้รกิารในสถานประกอบการ 

3. ส่งเสรมิสนบัสนนุกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบรษิัทฯ 

4. พิจารณาขอ้บงัคบัและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้มาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผูบ้รหิาร 

5. สาํรวจการปฏิบัติการดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดขึน้ใน

บรษิัทฯ อย่างนอ้ยเดือนละหน่ึงครัง้ 

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภัยในการทาํงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเสนอ

ความเห็นต่อผูบ้รหิาร 

7. วางระบบการรายงานสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังานทกุคนทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิ 

8. ติดตามผลความคืบหนา้เร่ืองท่ีเสนอต่อผูบ้รหิาร 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการเมื่อปฏิบตัิหนา้ท่ีครบหน่ึงปี เพ่ือเสนอต่อผูบ้รหิาร 

10. ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบรษิัทฯ 

11. ปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอ่ืนตามท่ีผูบ้รหิารมอบหมาย 

 

การดาํเนินการป้องกันโรค COVID-19 

 จากสถานการณ ์COVID-19 ปัจจุบนับรษิัทฯ มีการดาํเนินงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบแก่พนกังานโดยมี

การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน และจัดเจลแอลกอฮอลล์า้งมือประจาํจุดต่างๆ ทั้งสาํนักงานบริษัทฯ 

สาํนกังานขาย และโครงการก่อสรา้ง และมีการจดัใหม้ีจุดสแกนอุณหภูมิรา่งกายก่อนเขา้พืน้ท่ี และใหม้ีการเวน้ระยะทาง

สงัคม สาํหรบัคู่คา้มีการกาํหนดมาตรการคดักรองกบัคู่คา้ท่ีทาํงานกบับรษิัทฯ รวมถึงจดัใหม้ีการตรวจหาเชือ้ COVID-19 

กบัแรงงานท่ีจะเขา้มาทาํงานกบับรษิัทฯ และมีการกาํหนดแผนฉกุเฉินเพ่ือรบัมือกบัสถานการณ ์COVID-19 

 

การดาํเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

1. บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมตา่งๆ ในองคก์ร เพ่ือควบคมุและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้

ไม่ใหส่้งผลต่ออนัตรายทางรา่งกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนกังาน 

2. บรษิัทฯ ไดม้ีการประเมินความสอดคลอ้งกฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

3. บรษิัทฯ ไดน้าํระบบ Safety Management Performance เพ่ือติดตามการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั

ของโครงการก่อสรา้งแนวราบ เพ่ือดแูนวโนม้ดา้นความปลอดภยั 

4. บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บคุลากรถ่ายทอดความรูค้วามปลอดภยัในการทาํงานท่ีโครงการก่อสรา้ง 

5. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการอบรมพนกังานผ่านรูปภาพดว้ยส่ือ OPL (One Point Lesson) 

6. บรษิัทฯ มีการตรวจสอบการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอผ่านการทาํ Site Walk โดยผูบ้รหิารโครงการเป็นผูน้าํตรวจ 
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7. บรษิัทฯ มีประชมุความปลอดภยัทกุเดือน เพ่ือแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในโครงการก่อสรา้ง 

8. บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํแคมป์คนงานมาตรฐาน เพ่ือใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกนัทกุ

โครงการก่อสรา้ง และยงัเป็นโครงการตวัอยา่งสาํหรบัศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 

9. บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํกฎ ระเบียบ ความรูต้า่งๆ ดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานการทาํงาน แปลเป็นภาษา

ต่างๆ รวม 4 ภาษา เพ่ือใหแ้รงงานชาวต่างชาตสิามารถทาํความเขา้ใจ 

10. บรษิทัฯ จดัทาํชมุชนสมัพนัธก์บัพืน้ท่ีรอบโครงการ เพ่ือใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อชมุชน และสนบัสนุนช่วยเหลือชมุชน 

11. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบความพรอ้มใชง้านของเคร่ืองจกัร อปุกรณ ์เคร่ืองมือ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั

ต่อชีวติและทรพัยสิ์น 

12. บรษิัทฯ มีการส่ือสารดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในหลายช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอรด์

ประชาสมัพนัธ ์ใหก้บัพนกังานและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. บรษิัทฯ มีการฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังาน เพ่ือใหท้ราบหลกัการท่ีถกูตอ้งในการปฏิบตัิงานในลกัษณะงาน

ต่างๆ การสวมใส่อปุกรณป้์องกนัอย่างถกูวิธี ตัง้แต่เริ่มงาน และทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

14. บรษิัทฯ มีการซอ้มรบัเหตฉุกุเฉินในสถานการณต์า่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจในขัน้ตอนการ

ดาํเนินงาน วธีิการแจง้ วิธีการประสานงาน รวมถงึบทบาทหนา้ท่ี 

15. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษิัทฯ ไดก้าํหนด

ไวห้ากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินยั 

16. บรษิัทฯ มีการสอบสวนอบุตักิารณท่ี์เกิดขึน้ทกุครัง้ เพ่ือหาสาเหตท่ีุแทจ้รงิของอบุตัิการณน์ัน้ๆ และเขา้ไป

ดาํเนินการควบคมุใหต้รงจดุ ป้องกนัการเกดิซํา้ 

17. บรษิัทฯ มีการทบทวนการจดัการโดยผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือใหม้ั่นใจในระบบบรหิารจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัมคีวามเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล 

18. บรษิัทฯ มีการใหค้วามรูก้บัพนกังาน (Safety Talk) ท่ีปฏิบตัิงานในโครงการ มกีารจดัทาํ Training Need 

ตามกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง ครอบคลมุทกุกิจกรรม 

19. บรษิัทฯ มีการตรวจสารเสพตดิพนกังาน และผูร้บัเหมาจากหน่วยงานภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงต่ออาชญากรรม และการกระทาํผิดต่อกฎหมาย 

20. บรษิัทฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มทัง้ในสาํนกังานและโครงการเพ่ือคอยตดิตามสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน 

21. บรษิัทฯ ประสานงานกบัโรงพยาบาลในการส่งตวัพนกังานเขา้รกัษาทนัทีท่ีประสบอบุตัิเหตหุรือเจบ็ป่วย 

22. บรษิัทฯ มีการติตตามคณุภาพอากาศท่ีส่งผลต่อพนกังานทกุวนัเพ่ือแจง้เตือนการปฏิบตัิตวัของพนกังาน 

รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการแจกหนา้กากกนัฝุ่ นขนาดเล็กใหก้บัพนกังาน 
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23. บรษิัทฯ จดัทาํมาตรการลดฝุ่ นขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยการสเปรยน์ํา้ปกคลมุแหล่งกาํหนิดฝุ่ น

และจดัเก็บส่ิงท่ีอาจส่งผลกระทบอยู่เสมอ 

24. บรษิทัฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร และอุปกรณใ์นการทาํงานเป็นประจาํทกุสปัดาห ์และมีการติดสติกเกอร ์

(Tag) เป็นหลกัฐานผ่านการตรวจสอบ 

 

ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและครอบคลมุการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานครบถว้นและมีการปฏิบตัิตรงกนัทกุภาคส่วน จึงมกีารกาํหนดระเบียบปฏิบตัิงานเชิงนโยบาย ดงันี ้

1. นโยบายการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการก่อสรา้งในแนวสงู  

เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบตัิงานความปลอดภยัในการทาํงานแนวสงูครอบคลมุการ

ทาํงานทัง้ในส่วนของพนกังานบรษิัทฯ ผูร้บัเหมา ผูค้วบคมุงาน ท่ีปรกึษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. นโยบายการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการก่อสรา้งในแนวราบ 

เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทาํงานแนวราบครอบคลุม

การทาํงานทัง้ในส่วนของพนกังานบรษิัทฯ ผูร้บัเหมา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. นโยบายการดาํเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทาํงาน เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานระเบียบการ

ดาํเนินงาน เมื่อมีอุบตัิเหตจุากการทาํงาน การรายงานอุบตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหตุ การป้องกันแกไ้ขเพ่ือ

ไม่ใหเ้กิดซํา้ 

4. นโยบายอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคล เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานอปุกรณป้์องกนัภยัส่วนบคุคล 

(PPE) ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในบรษิัทฯ ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีปฏิบตัิงาน 

5. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัจา้งก่อสรา้งโครงการ เป็นเอกสารประกอบสญัญา 

(TOR) โดยระบรุะเบียบปฏิบตัิดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัเหมาท่ีรบัจา้งก่อสรา้งใหก้ับ

บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม  

6. แผนการจดัการความปลอดภัยประจาํโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจัดการดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในโครงการ 

7. การประเมินและรบัรองมาตรฐาน Safety Certify สาํหรบัแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการดาํเนินงาน

ระบบ Safety ในโครงการก่อสรา้งแนวราบ 

8. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฎิบตัิงานสาํหรบัผูร้บัเหมา

เพ่ือความปลอดภยัในแนวราบ 

9. ประกาศบริษัทฯ เร่ือง มาตรการในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัท่ีมีความอนัตรายสงู เก่ียวกับไฟฟ้า 

และเคร่ืองจกัร เป็นมาตรการควบคมุการทาํงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

10. มาตรฐานตูไ้ฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสรา้ง เป็นมาตรฐานตูไ้ฟฟ้าในบรษิัทฯ ใหท้กุโครงการใชม้าตรฐาน

เดียวกนั 

11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) เร่ือง กฎเหล็ก 

ดา้นความปลอดภยั เป็นประกาศเพ่ือเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานสาํหรบังานท่ีมคีวามเส่ียงสงู 
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12. นโยบายความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบัผูร้บัเหมา เป็นนโยบายมาตรฐานการทาํงานของผูร้บัเหมาท่ี

ปฏิบตัิงานใหบ้รษิัทฯ 

13. นโยบายในการรบัมือฝุ่ นท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังาน และโครงการก่อสรา้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน

กรณีค่าฝุ่ นเกินมาตรฐาน 

14. ประกาศบริษัทฯ เร่ืองแนวทางการปฏิบัติดา้นความปลอดภัย เป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานของพนกังานซึ่งจะมบีทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม 

15. ประกาศบรษิัท เร่ืองมาตรการป้องกนัและเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานต่างดา้ว 

16. ระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือคดักรองเชือ้ COVID-19 ของแรงงานท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานท่ีโครงการ/โรงงาน 

 

การควบคุมการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงสงู ไม่ว่าจะเป็นงานความรอ้น (Hot Work) 

งานท่ีสูง (High Work) งานท่ีอบัอากาศ (Confined Space) และงานอ่ืนๆ โดยมีขอ้บังคบัสาํหรบัการปฏิบัติงานท่ีชดัเจน 

ในปัจจุบันมีกฎระเบียบขอ้บงัคบังานอยู่ 46 ประเภทกิจกรรมท่ีดาํเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

แต่ละประเภทอย่างสมํ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชดัเจน ดงันี ้

1. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการสวมใส่ PPE 

2. กฎระเบียบความปลอดภยัการทาํงานของแม่บา้น 

3. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการป้องกนัไฟไหม ้

4. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานบนท่ีสงู 

5. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

6. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัการตกหลมุ 

7. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัความรอ้น 

8. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชลิ้ฟทโ์ดยสาร 

9. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัเคร่ืองมือไฟฟ้า 

10. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ (Office) 

11. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการจดัการทางเดิน 

12. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุจราจร 

13. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการควบคมุยานยนต ์

14. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชน้ั่งรา้น 

15. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขดุเจาะ Footing 

16. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Caissons 

17. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Pile Driving 

18. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Bored Pile 

19. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า 

20. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัสายพาน โซ่ สลิง 

21. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบั Mobile Crane 
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22. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบั Hoists 

23. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัสารเคมีอนัตราย 

24. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุเสียง 

25. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุฝุ่ น 

26. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุขยะอนัตราย 

27. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุถนนในพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

28. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้โครงสรา้งเหล็ก 

29. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัเคร่ืองตดัไม ้

30. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการรือ้ถอน 

31. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขดุเจาะ (เข็มเจาะ) 

32. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใชเ้คร่ือง Vibro 

33. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้ Tower Crane 

34. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้ Precast 

35. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานรงัสี 

36. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชค้อมพิวเตอร ์(Office) 

37. กฎระเบียบเร่ืองการควบคมุสารเสพติดและแอลกอฮอล ์(Office) 

38. กฎระเบียบความปลอดภยักรณีไฟไหมอ้าคารสงู (Office) 

39. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัแผ่นดินไหวบนอาคารสงู (Office) 

40. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชเ้คร่ืองถา่ยเอกสาร (Office) 

41. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัสนึาม ิ

42. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานใน Office 

43. แผนการจดัการความปลอดภยัประจาํโครงการ (Project Safety Plan) 

44. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัจา้งก่อสรา้ง 

45. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัในแนบราบ 

46. มาตรการความปลอดภยังานความเส่ียงสงู และบทลงโทษ 
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การดาํเนินงานเม่ือเกดิอบุัตกิารณ ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษทัฯ 

 

 
 

การป้องกนัความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทาํงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลชั้นนํา มาตรวจสุขภาพประจาํปีให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่าย

ปฏิบตัิการและผูบ้รหิาร เพ่ือใหม้ีอาชีวอนามยัท่ีดีในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้การลดความเส่ียงต่อโรคและความเส่ียงต่อ

การไดร้ับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทาํงาน เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการกาํหนดมาตรการการดูแลท่ี

เหมาะสมครอบคลมุกบัทกุสภาพการทาํงานของพนกังาน ดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงตามกิจกรรมการทาํงานท่ีพนกังานสมัผสั 

2. ไซตง์านก่อสรา้ง พนกังานในโรงงาน ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบอนัเกิดจากฝุ่ นละออง เสียงดงั เส่ียงต่อการเป็น

โรคระบบทางเดินหายใจ บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพก่อนเริ่มงาน จดัเตรียมหนา้กากป้องกันอนัตราย

จากฝุ่ นละออง และจดัใหม้ีอปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เป็นตน้ 

3. บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตรท์ุกปีเพ่ือติดตาม

ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และกาํหนดแนวทางแกไ้ขป้องกนั 
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การป้องกันอันตรายในงานทีมี่ความเสี่ยงสูง  

บรษิัทฯ มีการควบคมุกิจกรรมการทาํงานท่ีมีความเส่ียงสงู ดงันี ้ 

1. ผู้บริหารลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสรา้งต่างๆ ทุกไตรมาสเพ่ือเป็นการสรา้ง 

Leadership ดา้นความปลอดภยัและประเมินความปลอดภยัในโครงการก่อสรา้งต่างๆ 

2. ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสรา้ง ตู ้ไฟฟ้าชั่วคราวมีระบบตัดไฟฟ้า

อตัโนมตัิ ELCB ในการป้องกนักระแสไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน และออกแบบระบบไฟฟ้าบา้นพกัอาศยั

ของคนงานใหป้ลอดภัยในการพกัอาศยั จดัทาํมาตรฐานในการซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าโดยนาํระบบ log out 

มาใชง้าน 

3. งานความเส่ียงสงูอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานบนท่ีสงู งานเก่ียวกับความรอ้น งานท่ีอบัอากาศ และงานขุดเจาะ

ไดม้ีการกาํหมดมาตรฐานใหใ้ชร้ะบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการทาํงานใหเ้กิดความปลอดภยั

ตัง้แต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบตัิงาน และหลงัปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานความปลอดภยัท่ีใชท้ัง้องคก์ร 

4. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง เป็นการตรวจสอบเพ่ือคอยติดตามกิจกรรมการทาํงานมีการส่งผลต่อ

สขุภาพหรือไม่ 

5. บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงมาตรฐานการทาํงานและมีการกาํหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั โดยบงัคบัทัง้องคก์รและคู่คา้ ซึ่งคู่คา้จะเป็นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 

 

ความปลอดภัยการใช้วตัถุดิบ วัสดุ อปุกรณ ์และสารเคมี 

1. บรษิัทฯ มีการเลือกวตัถดุิบท่ีไมเ่ป็นอนัตรายต่อลกูคา้และผูป้ฏิบตัิงาน เชน่ เลือกใชว้สัดแุละเฟอรนิ์เจอรท่ี์ไม่

มีสารระเหยท่ีเป็นมลพิษ (VOCs) จาํพวก Formaldehyde 

2. บรษิัทฯ มีการควบคมุการจดัเก็บสารเคมีท่ีใช ้โดยมีการจาํแนกประเภทสารเคมี และมีการใหค้วามรู ้

พนกังานเก่ียวกบั Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีตา่งๆ มป้ีายบ่งชีช้ดัเจน ตามระเบียบปฏิบตัิและ

มาตรฐานของบรษิทัฯ 

3. บรษิัทฯ มีการตรวจสอบวสัดอุปุกรณจ์ากผูผ้ลิต (Audit Supplier) เพ่ือเป็นการตรวจสอบใหไ้ดว้ตัถดุิบท่ีได้

มาตรฐานตามท่ีบรษิัทฯ ตอ้งการ 

 

 

การฝึกอบรมเพือ่สร้าง จิตสาํนึก ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2563 เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและสรา้งจิตสาํนึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดใหม้ีการฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 8 หลักสูตร เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัความรู ้ความปลอดภัย 

ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทาํงาน จากศูนยฝึ์กอบรมท่ีขึน้ทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและผูผ่้านการอบรมจะ

ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรอง โดยมีหลกัสตูรจดัฝึกอบรมดงันี ้

1 จิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน 

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน (จป.หวัหนา้งาน) 
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3 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับรหิาร (จป.บรหิาร) 

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 

5 คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (คปอ.) 

6 อบรมเร่ืองดบัเพลิงขัน้ตน้ 

7 การรบัมือเหตฉุกุเฉิน 

8 กฎเหล็กดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน   

 

การสร้างจิตสาํนึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ค้า  

บรษิัทฯ จดัฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะความรูค้วามสามารถดา้นอาชวีอนามยัและกฎเหล็กความปลอดภยัในการทาํงาน

ท่ีมีความเส่ียงสงูใหก้บัพนกังานและคู่คา้ เพ่ือสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั เพ่ือลดความสญูเสียท่ีอาจ

เกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 

 

 

นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 

โรงงานพฤกษาพรีคาสท ์นวนคร และลาํลกูกา มีกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสขุภาพ ดงันี ้

1. การคดัแยกขยะและกาํจดัตามระบบอุตสาหกรรม เพ่ือสามารถนาํขยะท่ี Reuse และ Recycle ไดน้าํไปใช้

ประโยชนต์่อ 

2. การลดใชก้ระดาษ โดยใชร้ะบบจดัเก็บเอกสารดว้ยคอมพิวเตอร ์และการนาํกระดาษมา Reuse ใช ้2 หนา้ 

3. การจดัทาํสวนสขุภาพ และการปลกูตน้สนตามแนวรอ่งระบายนํา้ 

4. ระบบไฟแสงสว่างท่ีใชร้ะบบอตัโนมตัิในการเปิด-ปิดไฟ ในสาํนกังานในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ 

5. ลดความเขม้ของไฟส่องสว่างในจุดท่ีไม่มีผูป้ฏิบัติงาน โดยการลดวัตต ์และเปล่ียนชนิดของหลอดไฟจาก 

High Bay เป็น LED เพ่ือประหยดัการใชพ้ลงังาน 

6. ลดจาํนวนเท่ียวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิน้งาน 

7. กาํหนดใหร้ถบรรทกุขนส่งสินคา้ดบัเคร่ืองยนตต์ลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท ์

8. ใหใ้ชจ้กัรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใชร้ถยนตส่์วนตวั 

9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในสํานักงานเพ่ือลดความรอ้นจากภายนอก เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น 

เคร่ืองปรบัอากาศ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจาํปี 2563” ) 
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การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดอบรมดับเพลิงขั้นตน้ มีจาํนวนพนกังานผ่านการอบรมเกินรอ้ยละ 55 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่ง

มากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดและมีการซอ้มรบัเมือเหตุฉกุเฉิน ควบคูก่นัไป โดยมีการซอ้มการแจง้เหตฉุกุเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือลดความเส่ียงหากเกิดเหตุการณฉ์ุกเฉิน พนักงานสามารถปฏิบตัิตามขั้นตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม พรอ้มรบั

กับสถานการณท่ี์เกิดขึน้ 

 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบดว้ย 

1. แผนการตรวจตรา 

2. แผนการอบรม 

3. แผนการรณรงค ์

4. แผนการดบัเพลิง 

5. แผนการอพยพหนีไฟ 

6. แผนบรรเทาทุกข ์

 

 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนกังานท่ีผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ ท่ีรอ้ยละ 55 ซึ่งสงูกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละ

บรษิัทฯ มีทีมอพยพหนีไฟประจาํชัน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ (Emergency Commander) ทาํหนา้ท่ี 

• เป็นผูต้ดัสินใจใหอ้พยพเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผูแ้จง้หวัหนา้ทีมอพยพและสมาชิก (พนกังาน) ในทีมใหอ้พยพไปสู่ทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) 

2. หวัหนา้ทีมอพยพ 1 (Floor warden I) ทาํหนา้ท่ี 

• ปฏิบตัิตามคาํสั่งผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ 

• ใหค้วามรูก้บัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผูน้าํสมาชิก (พนกังาน) ในทีมอพยพตามทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟนาํไปสู่จดุรวมพล 

• ตรวจนบัรายชื่อสมาชิก ณ จดุรวมพล ว่ามีติดคา้งหรือไม ่

• รายงานผลต่อผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

3. หวัหนา้ทีมอพยพ 2 (Floor warden II) ทาํหนา้ท่ี 

• รายงานผลต่อผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

• ใหค้วามรูก้บัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

4. สมาชกิประจาํทีม ทาํหนา้ท่ี 

• ปฏิบตัิตามแนวทางการอพยพฉกุเฉินอย่างเครง่ครดั 

• อพยพไปสู่จดุรวมพล 

• รายงานตวัต่อหวัหนา้ทีมอพยพ 

 

คุณสมบัติของหัวหน้าทมีอพยพ 1 และ 2 มีดงันี ้

1. สามารถระงบัเหตเุพลิงไหมเ้บือ้งตน้ได ้(ผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้) 

2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บในเบือ้งตน้ได ้(ผ่านการอบรมหลักสตูรการปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือชีวิตเบือ้งตน้) 

 

โดยบริษัทฯ ไดซ้อ้มอพยพหนีไฟประจาํปี เพ่ือใหพ้นักงานรูว้ิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รูจ้ักทางหนีไฟของ

ชั้นท่ีตนเองปฏิบตัิงาน รวมถึงผูบ้ริหารอพยพ และ หวัหนา้ทีมอพยพ 1 และ 2 ไดท้าํการซอ้มการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมถึงเป็น

การทดสอบระบบรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทั้งทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และ มีส่ือวิดิทัศน์เพ่ือให้

พนกังานและผูม้าติดต่อบรษิัทฯ สามารถเขา้ใจและปฏิบตัิตามได ้

 

             
 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 197 

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉนิ  

1.  จดัใหม้เีคร่ืองดบัเพลิงติดตัง้ไวท้กุ 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจากสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ในบรเิวณท่ี

จะนาํออกมาใชไ้ดส้ะดวก มีสญัลกัษณช์ดัเจนเพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ เมื่อเวลาจาํเป็น 

2.  จดัใหม้ีระบบไฟฉกุเฉินและป้ายทางออกฉกุเฉินนาํทางกรณีเกดิเหต ุ

3.  จดัใหม้ีไฟฉายสาํรองติดอยู่บรเิวณทางออกฉกุเฉินทกุจดุ 

4.  จดัใหม้ีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจดุตา่งๆ 

5.  จดัใหม้ีทางหนีไฟท่ีเหมาะสม สะดวกใหพ้นกังานหนีไฟไดโ้ดยรวดเรว็เมื่อเกดิไฟไหม ้

6.  จดัใหม้ีสญัญาณเตือนไฟ/ควนั อตัโนมตัิตดิตัง้ไวท้กุหอ้ง ถา้เป็นไปได ้

7.  มีเคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมาะสม พรอ้มใชต้ิดตัง้ไวใ้นบรเิวณท่ีจดัเก็บสารเคมี และ/หรือ เชือ้เพลิง 

8.  มีป้ายหา้มสบูบหุร่ีหรือใชไ้ฟ ติดตัง้ไวใ้นบรเิวณสถานท่ีเก็บสารเคมี /เชือ้เพลิง 

9.  สายไฟฟ้าท่ีใชใ้นสาํนกังาน และในสถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุม้ฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้า

สากลกาํหนด 

10. มีการตรวจสอบความพรอ้มใชอ้ปุกรณร์บัเหตอุย่างสมํ่าเสมอ 

11. จดัใหม้ีหวัหนา้ทีมอพยพประจาํจดุตา่งๆ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

12. จดัใหม้ีการจดัฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ประจาํทกุเดือน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถใชอ้ปุกรณร์บัเหตเุป็นและ 

ถกูตอ้ง 

13. จดัใหม้ีการซอ้มรบัเหต ุการปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจาํทกุปี 

บรษิัทฯ ไดน้าํผลจากการเก็บสถติิการเกิดอบุตัิเหต ุในทกุๆ ปี มาเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาท่ีสาํคญัท่ีมุ่งมั่นท่ีจะ

ลดการเกิดอบุตัเิหตใุหเ้ป็นศนูย ์(Zero Accident) เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบรษิัทฯ 

ใส่ใจและใหค้วามสาํคญัเสมอ 

 

สรปุสถิติการเกิดอบุติัเหตุจากการทาํงาน ปี 2560 -  2563 

 
จากขอ้มลูสถิตใินปี 2563 จะเห็นไดว้่าภาพรวมแนวโนม้อตัราการบาดเจ็บลดลง อตัราวนัขาดงานลดลงเมื่อ

เทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

อัตราความถ่ี
การบาดเจ็บ 

(Injury 
Frequency Rate 

: IFR) 
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4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีการรณรงคใ์นเร่ือง การประหยัดพลังงาน การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และการนาํทรพัยากร

กลบัมาใชใ้หม ่โดยกาํหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งช่วยกนัควบคมุและสาํนึกในการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า 

ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการนาํทรพัยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ลดปริมาณของเสียต่างๆ เพ่ือ

ป้องกนั หรือ ลดการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุคนรูถ้ึงคณุค่าของการใชท้รพัยากรเพ่ือให้

นาํมาซึ่งการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ   โดยมีแนวปฎิบตัิตามรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ดา้นพลงังาน  

-  การปิดแอรแ์ละปิดไฟช่วงพกัเท่ียง  

-  การเปิดไฟเฉพาะจดุท่ีตอ้งการใชง้าน  

-  การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไม่สงู  

-  การใชร้ถรว่มกนัในทางเดียวกนั 

(2) ดา้นคณุภาพนํา้  

-  การนาํระบบ Solar Cell มาใชก้ับระบบแสงสว่างและระบบสบูนํา้ เพ่ือทาํการ Reused นํา้ สาํหรบัรดนํา้

ตน้ไม ้ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงานเพ่ือลดการใชท้รพัยากรไฟฟ้าและใชท้รพัยากรนํา้อย่างคุม้ค่า  

- การนาํหินทรายท่ีคดัแยกจากระบบ Recycling System นาํกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรีตใหม่

เป็นรอ้ยละ 2 ของการใชป้ริมาณหินทรายทัง้หมด และนํา้ปนูท่ีผ่านจากระบบ Recycling System นาํกลับมา

ผสมผลิตคอนกรีตใหม่เป็นรอ้ยละ 25 ของปรมิาณการใชน้ํา้ในการผลิตทัง้หมด ทาํใหไ้ม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่

ชมุชนหรือท่ีสาธารณะ  

-  การนาํกากท่ีไดจ้ากบ่อตกตะกอนไปถมท่ีดิน หรือถมถนนทาํใหไ้ม่มีเศษวสัดุเหลือทิง้จากการผลิตซึ่งเป็น

มิตรกับ ส่ิงแวดล้อมและถือเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทยท่ีนําระบบนี้มาใช้ใน

อตุสาหกรรมการผลิต Precast Concrete  

 (3) ดา้นการจดัการของเสีย 

 -  การนาํระบบ หรือเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือลดปรมิาณของเสียท่ีอาจ 

เกิดขึน้ เช่น เศษนํา้มนัท่ีเหลือจากโต๊ะหล่อแบบ 

(4) ดา้นการบรหิารจดัการวสัด ุ

 -  การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอ่ืนๆ โดยโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้นําระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ 

Automated Mesh Welding Plant แ ล ะ  Automated Mesh Welding Plant with Automated Placing 

สาํหรบัโรงงานแห่งใหม่มาใชง้าน ทาํใหก้ารผลิตเหล็กเสรมิสาํหรบัการผลิตชิน้งานพรีคาสทท์กุแผ่น ถกูตอ้ง 

แม่นยาํ สมบูรณท์ุกชิน้งาน และสามารถลด Waste การใชเ้หล็กเสริม ทาํใหม้ีการใชว้สัดุสาํหรบัการผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  การใช้คอนกรีตปริมาณสูง และเป็นต้นทุนหลักในการผลิต Precast Concrete ส่งผลให้เกิดการใช้

ทรพัยากรในปริมาณสงู ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในหลายๆ ดา้น บริษัทฯ จึงไดม้ีแนวคิดลด

ปรมิาณการใชซ้ีเมนตใ์นส่วนผสมคอนกรีต แต่ยงัคงความแข็งแรงของโครงสรา้งตามหลกัวิศวกรรม ซึ่งจาก

แนวคิดในการประกวด SGA (กิจกรรมสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ จากความคิดริเริ่มของพนักงาน) เร่ือง 

การลดขนาด key joint ส่งผลให้สามารถปรบัเปล่ียนส่วนผสมของคอนกรีตในการผลิต ทาํให้ลดการใช้
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ปริมาณซีเมนตล์ง และทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง โดยซีเมนตล์ดลง 35 กก./ลบ.ม. รวมทั้งใช้ขีเ้ถ้าลอย  

(Fly ash) แทนปนูซีเมนตร์อ้ยละ 10 ในการผสมคอนกรีต ทาํใหซ้ีเมนตล์ดลงอีก 32 กก./ลบ.ม.   

 (5)    ดา้นการประหยดัทรพัยากร 

  -  การนาํ I-PAD มาใชใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิัทแทนการใชแ้ฟ้มเอกสาร เพ่ือลดการใชก้ระดาษ 

 

 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว ้ซึ่งถือเป็น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1) การปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบรษิัทฯ เพ่ือมิใหข้อ้มลูรั่วไหล 

(2) การใชร้ะบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนกังานท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรต์อ้งลงลายมือชื่อ

รบัรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ท่ีไดร้บัการคุม้ครองโดยลิขสิทธิ์ ความลบัทางการ

คา้ สิทธิบตัร หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ หรือกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซึ่งรวมไป

ถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรเ์ถ่ือน หรือซอฟตแ์วรท่ี์ไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหก้ับทาง

บรษิัทฯ 

(3) ไม่นาํทรพัยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือประโยชน์ของ

บคุคลอ่ืนโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(4) พนกังานตอ้งเคารพ และไม่นาํผลงานซึ่งเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนไปใช ้

โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของ 

 

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรรั์ปชัน และห้ามจ่ายสินบน  

 บรษิัทฯ มีนโยบายต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชนั และหา้มจ่ายสินบนทกุรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การให้และรับ ของขวัญ ของกาํนัล หรือผลประโยชนอ์ื่น 

1.1 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคลในครอบครวั ใหแ้ละรบัของขวญั ของกาํนัล 

หรือผลประโยชนอ่ื์น แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน 

1.2 การใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ื์น แก่ลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีท่ีมีตราสญัลกัษณข์องบริษัทฯ การใหต้ามประเพณีนิยม 

เทศกาล หรือกรณีเพ่ือส่งเสริมการขาย สรา้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดง

ความยินดี แสดงความขอบคุณ การตอ้นรบั แสดงความเสียใจ การใหค้วามช่วยเหลือตาม

มารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถทาํได ้

(2) การเลีย้งรับรอง / รับเลีย้งรับรอง 

ห้ามมิให้มีการเลีย้งรบัรอง/รับเลีย้ง กรณีท่ีเป็นรูปแบบท่ีมีเจตนาเพ่ือสรา้งอิทธิพล มีผลต่อการ

ตดัสินใจทางธุรกิจ หรือเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ขดัต่อกฎระเบียบ เขา้ข่ายติดสินบน เวน้

แต่เป็นการเลีย้งเพ่ือติดต่อทาํความรูจ้กั ใหค้วามรู ้แลกเปล่ียนประสบการณ ์ เลีย้งรบัรองเน่ืองจาก

การปฏิบตัิหนา้ท่ี ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่ มเฟือยเกินสมควร 
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 4.5  นโยบายการสรรหาทีด่ิน 

 บริษัทฯ ดาํเนินนโยบายการสรรหาท่ีดิน โดยกาํหนดให้ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้และพิจารณาคดัเลือกท่ีดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้

รวบรวมข้อมูลท่ีครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการจัดซื ้อท่ีดิน คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาคัดเลือก ตามอาํนาจดาํเนินการจากมูลค่าโครงการท่ีนาํมา

พฒันา 

 

กระบวนการสรรหาท่ีดิน ประกอบดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการพิจารณาอนมุตัิซือ้ท่ีดิน 

บรษิัทฯ ดาํเนินการสาํรวจ และจดัทาํรายงานกายภาพท่ีดินอย่างละเอียด เพ่ือตรวจสอบว่า ท่ีดินแปลงเป้าหมาย

สามารถนาํไปพัฒนาโครงการได ้โดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีกาํกับดูแลการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้ กาํหนดใหม้ีการสาํรวจส่ิงแวดลอ้ม และชมุชนรอบขา้ง โดย คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่อาศยั 

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

ในส่วนของมุมมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาซือ้เฉพาะท่ีดินเกรด A ในทาํเลท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั และสามารถพฒันาโครงการใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัใหค้วามสาํคญั

การรับลงทะเบียนทีดิ่น 

ผูเ้สนอขายส่งขอ้มลูท่ีดิน

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

เว็บไซต ์อีเมล ์ไลน ์ฯลฯ 

และบนัทึกเขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มลูของบริษัทฯ 

การคัดกรองที่ดิน 

คดักรองท่ีดินตาม 

ทาํเลเป้าหมายของบริษัทฯ 

 

การประเมินศักยภาพ 

ทีดิ่น 

วิเคราะหด์า้นการตลาด 

ภาวะการแข่งขนั 

ตลอดจนกายภาพท่ีดิน 

และกฎหมายท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 

โครงการ 

การเจรจาต่อรองราคา 

และเงื่อนไข 

เจรจากับเจา้ของท่ีดิน 

ผูถื้อกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไข 

และราคาท่ีตกลง 

ยินยอมรว่มกันระหว่าง 

ผูซื้อ้ (บริษัทฯ) และผูข้าย 

การนําเสนอทีดิ่นเพ่ือ 

พิจารณา 

นาํเสนอท่ีดินอย่างนอ้ย 

3-5 แปลงต่อการนาํเสนอ 

เพื่อเปรียบเทียบราคา 

และความเป็นไปไดใ้นการ 

พฒันาโครงการ โดยนาํเสนอ 

ต่อคณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดิน 

คณะกรรมการจดัการ 

และคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิตาม 

อาํนาจดาํเนินการ 
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กบัการซือ้ท่ีดินใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจระยะยาว เพ่ือควบคมุ และรกัษา Portfolio ของกลุ่มธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว 

และคอนโดมิเนียม ใหอ้ยู่ในสดัส่วนท่ีสมดลุย ์และเติบโตไดอ้ย่างเหมาะสมตามสภาวะทางการตลาด    

 

 4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของทีด่ิน นายหน้า และพนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซื้อ

ขายทีด่ินของพฤกษาฯ 
  

 นิยามการปฏิบัติตนของเจ้าของท่ีดิน นายหน้า และพนักงาน ท่ีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลัก      

ธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของพฤกษาฯ  

(1) การบวกราคาท่ีดินเพ่ิมจากราคาท่ีเจา้ของท่ีดินตอ้งการขาย 

(2) การเพ่ิมราคาท่ีดินโดยไม่มีเหตผุล 

(3) การซือ้ท่ีดินตดัหนา้บรษิัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน และนาํมาขายในราคาท่ีสงูขึน้ 

(4) การนาํขอ้มลูภายในท่ีสาํคญัของพฤกษาฯ ไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

(5) การปิดบงัขอ้เท็จจรงิของแปลงท่ีดิน 

(6) การให ้หรือใชข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแปลงท่ีดินอนัเป็นเท็จแก่พฤกษาฯ 

(7) การแอบอา้งชื่อพฤกษาฯ เพ่ือใชใ้นการติดต่อเจา้ของท่ีดิน 

(8) การเสนอใหสิ้นบน ส่ิงตอบแทนแก่ผูบ้รหิาร และพนกังานพฤกษาฯ 

(9) พนักงานท่ีมีส่วนร่วมกับเจ้าของท่ีดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหน่ึงดังกล่าวข้างตน้ พฤกษาฯ ถือว่ามี

ความผิดรา้ยแรง และเป็นการทจุรติต่อหนา้ท่ี 

(10) การปฏิบตัิการอ่ืนๆ อนัเป็นการส่อไปในทางทจุรติและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ท่ีดินของพฤกษาฯ  

  

 วตัถปุระสงค ์

(1) เพ่ือให้เป็นท่ีรบัรูว้่าพฤกษาฯ ไม่สนบัสนุนใหม้ีการดาํเนินการทางธุรกิจกับเจา้ของท่ีดินและนายหน้าท่ีมี

พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทจุรติและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ท่ีดินของพฤกษาฯ 

(2) เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานรบัทราบถึงพฤติกรรม การกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาล

ต่อการซือ้ขายท่ีดินของพฤกษาฯ 

(3) เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ เมื่อพบพฤติกรรม การกระทาํท่ีส่อไปในทางทจุริต

และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดิน 

(4) เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้ของท่ีดิน นายหนา้ และพนกังาน ท่ีดาํเนินการซือ้ขายท่ีดิน

อย่างสจุรติ โปรง่ใส 
 

หลกัการและเหตผุล 

เพ่ือหลีกเล่ียง และป้องกันมิให้มีการกระทาํใดๆ ท่ีอาจเขา้ข่าย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการท่ีเจา้ของท่ีดิน นายหนา้ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทจุรติและผิดหลกัธรร

มาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดนิของพฤกษาฯ ดงันัน้ พฤกษาฯ จึงกาํหนดใหม้ีนโยบายดา้นการจดัการพฤตกิรรมท่ีส่อไปในทาง
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ทุจริต และผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของพฤกษาฯ ขึน้ เพ่ือใหผู้ท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายรบัทราบ และนาํไป

ปฏิบตัิเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั อนัเป็นการสนบัสนนุการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

ขอบเขต 

นโยบายฯ นีค้รอบคลมุผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

(1) เจา้ของท่ีดิน 

(2) นายหนา้ 

(3) ผูบ้รหิาร และพนกังานของพฤกษาฯ  รวมทัง้บรษิัทในเครือ 

 

 ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 

 แนวทางการปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ จึงกาํหนดใหม้ีมาตรการดงันี ้

(1) ผูบ้รหิารตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้

(2) ผู้บริหารมีหน้าท่ีส่ือสารให้พนักงานรบัทราบว่าพฤกษาฯ ไม่สนับสนุนให้มีการดาํเนินการทางธุรกิจกับ

เจา้ของท่ีดิน และ/หรือนายหนา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขาย

ท่ีดินของพฤกษาฯ 

(3) ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีต้องรายงานให้ฝ่ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) 

รบัทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามท่ีระบุในนโยบายนี ้สามารถแจง้ผ่านช่องทางการแจง้

เบาะแสของพฤกษาฯ ไดแ้ก่ 

-  Website : http://www.psh.co.th (หวัขอ้รอ้งเรียน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นการทุจรติและ      

คอรร์ปัชนั) 

-  E-mail : cg@pruksa.com 

-  Line : Line ID : pruksacg 

 -  ไปรษณีย ์: ส่งถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group-CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 24 เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

(4) กรณีมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า เจา้ของท่ีดิน หรือนายหนา้มีพฤติกรรมตามคาํนิยามขา้งตน้ ใหเ้ป็น

หนา้ท่ีผูบ้ริหารของหน่วยงานสรรหาท่ีดินนาํเสนอคณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดินพิจารณาอนุมตัิการ Blacklist 

โดยเรว็ 

(5) ในกรณีท่ีเจา้ของท่ีดิน หรือนายหนา้ พบว่าผูบ้รหิาร หรือพนกังานมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกั

ธรรมาภิบาล สามารถแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสของพฤกษาฯ ขา้งตน้ไดเ้ช่นกัน โดยเมื่อไดร้บัแจง้

แลว้ บรษิัทฯ จะจดัตัง้คณะทาํงาน เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และดาํเนินการตามระเบียบของบรษิัทฯต่อไป 

(6)  กรณีสงสยัว่า พนกังาน หรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุรติ มีส่วนไดเ้สีย หรือปฏิบตัิงานผิดขัน้ตอน

อนัอาจเป็นเหตุใหพ้ฤกษาฯ ไดร้บัความเสียหายต่อการซือ้-ขายท่ีดิน ใหค้ณะกรรมการแจง้ไปยงัฝ่ายบุคคล

และผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน ใหด้าํเนินการพกังาน เพ่ือการสอบสวนพนกังานผูน้ัน้ หรือจะพิจารณาเป็น

อย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตามระเบียบของบรษิัทฯต่อไป 

mailto:cg@pruksa.com
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(7)  หากพบว่า ผูบ้รหิาร และพนกังานมีการดาํเนินการขดัต่อนโยบายฯ นี ้ใหถื้อว่าเป็นการกระทาํผิดวินยั และให้

เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งพิจารณาตามระเบียบของบรษิัทฯต่อไป  

 

 4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

 นอกจากการกาํหนดนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัแลว้ บริษัทฯ มีวิธีการท่ีทาํใหค้นทั้ง

องคก์รมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น ใหค้วามรูผ่้านทาง E-mail, Intranet, Digital 

Signate, การทาํแบบทดสอบ CG ประจาํปี และอบรม/ฉายวีดีทศัน ์(VDO) ใหพ้นกังานใหม่ทราบในวนัปฐมนิเทศ รวมทัง้

มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวโดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทฯ 

ในเร่ืองการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติใหด้ยีิ่งขึน้ 

  

 4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรั์ปชัน  

 บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 และ  ไดร้บัการรบัรอง

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (Collective Action Coalition) เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้

บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง โดยการประเมินความเส่ียงในกระบวนการหลกัท่ีอาจมีความเส่ียงและ

ผลกระทบท่ีสาํคัญกับธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงในกระบวนการทาํงานท่ีมีโอกาสเกิดการทุจริตสูงและจัดทาํแผนบริหาร

จดัการและควบคมุภายใน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร 

 โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ารไดป้ระเมินความเส่ียงจากการทุจรติแยกออก

จากความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบในทกุไตรมาส 

 

 4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกาํกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต  

 คอรรั์ปชั่น  

 บริษัทฯ กาํหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการกาํกับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการ

ทจุรติคอรร์ปัชนัโดยสรุป ดงันี ้

(1) ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ กระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสรา้ง รวมไปถึงการส่งมอบบา้น และ

อาคารชุด ซึ่งเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทฯ โดยมีการกาํหนดและติดตามตวัชีว้ดัดา้นความเส่ียงท่ีสาํคญั

กบัธุรกิจ โดยเฉพาะในกิจกรรมการทาํงานหลกั (Core Process) ของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นมาตรฐานไวใ้นระเบียบ

คู่มือปฏิบตัิ (Work Instruction)  

(2) เปิดช่องทาง Website Call Center ในการรอ้งเรียนจากผูบ้รโิภค พนกังาน ประชาชนและภาครฐั 

(3) มีเคร่ืองมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงาน

ความเส่ียงไปยงัคณะกรรมการบรษิัทในทกุๆ ไตรมาส   
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4.10 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 

       ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูใ้นหัวขอ้ จริยธรรมของพฤกษา นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการ

ทุจริตให้แก่พนักงานทุกคน โดยเริ่มตน้ตั้งแต่เขา้ทาํงานกับบริษัทฯ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดย

ภายหลังจากการจัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน ยังไดม้ีการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ในประกาศต่างๆ เก่ียวกับคู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบการแจง้เบาะแส ขัน้ตอนการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชัน มาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั ระเบียบการให ้การรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น  ข่าวกรณีการปฏิบตัิงาน

โดยทุจริตและผลการลงโทษ ซึ่งขอ้มูลไดม้ีการประชาสัมพนัธใ์นรูปแบบวิดีทัศน ์ผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน 

Website / Screen Desktop / Employee Communication (EC News) / Group Line และ X-Stand ภายในบรษิทัฯ โดย

บรษิัทฯ มีการส่งเสรมิและใหค้วามรูอ้ย่างสมํ่าเสมอแก่พนกังาน ดงันี ้

(1) อบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) สาํหรบัปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ และทุกคนจะตอ้งผ่านการ

อบรม และผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัทราบในแบบฟอรม์การใหส้ตัยาบนัและคาํมั่นสญัญาใน

สปัดาหแ์รกของการเขา้มาเป็นพนกังานบรษิัทฯ  

(2) การอบรมพนักงานในโครงการ (Zone Visit) ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดการอบรมในรูปแบบ Site Visit 

New Normal โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ E-Learing ใหค้วามรูใ้นโครงการท่ีกาํลงักอ่สรา้ง เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิงานในโครงการ 

ตัง้แต่ระดับ Foreman, Site Engineer รวมทั้งพนักงานธุรการ ไดร้บัทราบและปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามหลักธรรมาภิบาล และ

กฎหมาย 

(3) จดัใหม้ีการทดสอบหลกัสตูร CG เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูเ้ร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลใหแ้ก่

ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(4) จดักิจกรรม CG Day เป็นประจาํทกุปี  

(5) ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทุจรติและการลงโทษใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานเพ่ือเป็นกรณีศึกษา โดย

เป็นทัง้การป้องกนัและป้องปรามมิใหพ้นกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 

 4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีนโยบายท่ีจะมุ่งพัฒนาธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้อนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความสาํคญัของผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงเกิดแนวคิดท่ีตอ้งผลกัดนัใหพ้นกังานทกุคนตระหนกัถึงการดแูล เอาใจใส่

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยใหม้ีการฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ทาํลายระบบนิเวศนท์ัง้ทางตรง

และทางออ้มแก่พนักงานทุกคน ทั้งท่ีโรงงานพฤกษาพรีคาสท ์และพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งยงัมีการเผยแพร่

ความรูเ้ร่ือง การดแูลส่ิงแวดลอ้มแก่ นิสิต นกัศกึษา และองคก์รท่ีสนใจ ณ โรงงานพรีคาสทอี์กดว้ย 

 

 หน่วยงาน Pruksa Academy ซึ่งดูแลรบัผิดชอบในเร่ืองการอบรมสมัมนาโดยเฉพาะ ไดจ้ดัอบรม/สมัมนา และ

สนบัสนุนพนักงานใหอ้บรมกับสถาบันภายนอกในหลักสตูรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่พนักงาน เพ่ือนาํไปใชส้นบัสนุนการ

ทาํงาน และเสริมสรา้งความรูข้องตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยหลักสูตรเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มก็เป็น 1 ในหัวข้อท่ีบริษัทฯ ให้

ความสาํคญั  
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โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยการใหค้วามรู ้ความตระหนกั และสรา้ง

จิตสาํนึก ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ E-Learing ใหก้ับพนักงานใหม่เพ่ือทราบและตระหนักถึง

นโยบาย Sustainable Development ของบริษัทฯ โดยเฉพาะหัวข้อ Heart to Earth ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

คาํนึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต เพ่ือลดภาวะโลกรอ้นลง รวมทั้งบริษัทฯ ไดจ้ัดกิจกรรม 

นวตักรรมช่วยเหลือชมุชน ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การติดตัง้ระบบ Solar Cell ของระบบบาํบดัระบายนํา้เสีย

ของแต่ละโครงการ, การติดตั้งไฟทางเดิน Solar Cell ให้กับชาวบ้านริมคลอง, การอบรมบริหารจัดการนํ้าเสียเพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้มชมุชน เป็นตน้  

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน” หมวด การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 

 

4.12 การร้องเรียน 

คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/รอ้งเรียน ในเร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิด

ความเสียหายต่อบรษิัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้

(1)    การแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

หากพนกังาน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทาํท่ีสงสยัว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือ

การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอ้สงสยั หรือรายงานต่อผูร้บัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
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(2) กระบวนการตดิตาม และแนวทางการจดัการใหม้ีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

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-

ดําเนินคด ี

รายงานผลต่อ 

คณะกรรมการ 

บรรษทัภบิาล และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปิดเคส 

 

(3) มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วาม

รว่มมือในการตรวจสอบ จะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คู่คา้ คู่สญัญา เร่ือง 

การรอ้งเรียน) 

 

 4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว และมีการกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คณุวฒุิวิชาชีพ 

ความรูค้วามสามารถ และผลการปฏิบัติงานเป็นสาํคัญ โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดม้ี

การกาํหนดโครงสรา้งเงินเดือนตามค่างาน  และกาํหนดใหม้ีการทบทวนโครงสรา้งเงินเดือน การพิจารณาปรบัเงินเดือน

พนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพ่ือรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการจา้งงานเมื่อเทียบกบับรษิัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือรกัษาพนกังานให้

ทาํงานกบับรษิัทฯ ในระยะยาวไดต้่อไป 

 

นอกจากนั้น เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 

บริษัทฯ จึงนําแนวคิด BSC (Balanced Scorecard) ตัวชี ้วัดผลงาน (KPI) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core 

Competency มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนัสตาม

ผลประกอบการของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานปีละ 2 ครัง้ และไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรโบนสัใหม้ีความเชื่อมโยงผล

การดาํเนินงานตามเป้าหมายของบรษิัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน 

 

สาํหรบันโยบายค่าตอบแทนพนกังานในระยะยาว บรษิัทฯ ไดส่้งเสริมการออม เพ่ือใหพ้นกังานมีความมั่นคงใน

ชีวิตหลงัเกษียณจากการทาํงาน โดยจดัใหม้ีกองทุนสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัพนกังานทุกระดบั นอกจากนีย้งัมีค่าตอบแทน

จูงใจระยะยาวสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Long Term Incentive) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัเป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ 

ใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้ง การสรา้งความรูส้ึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ โดยมีโครงการ

สะสมหุน้สาํหรบัพนกังานบรษิัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) อีกดว้ย 
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4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไม่ไดด้าํเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค 

การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม 

 

4.15 การถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกับดูแล 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดป้ระกาศขอ้มลูจากเหตุการณ์สาํคญัภายในระยะเวลาท่ีทางการกาํหนด ดังนั้น 

บรษิัทฯ จึงไม่ไดถ้กูดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลแต่อย่างใด 

 

 

5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

เชื่อถือไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจาํปี (Annual Report) ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและส่ือมวลชนต่างๆ พรอ้มกนันี้

บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์เพ่ือเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์

หลกัทรพัย ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลทั้งดา้นการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยคาํนึงถึงความ

ถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ ทั่วถึง และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุและทนัเวลา เช่น  

(1)  โครงสรา้งของกลุ่มบริษัท และการแจกแจงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงของบริษัทฯ โดยไม่มี Nominee ถือหุน้ 

โดยบรษิัทฯ ไดแ้สดงถึงผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอย่างครบถว้นชดัเจนและ

เป็นขอ้มลูล่าสดุท่ีแสดงใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสามารถทราบถึงผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้รงิ (Beneficial Owner) ของบรษิัทฯ อย่างชดัเจน  

(2) การถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจาํปี หมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร  

(3) นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

(4) จรรยาบรรณทางธุรกจิ  

(5) นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง  

(6) นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

(7) รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

(8) รายงานของผูส้อบบญัชี  

(9) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

รายจ่าย Research and Development หรือ R&D  

(10) ค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

(11) บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย  

(12) จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีท่ีผ่านมา  
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(13) การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชีพของคณะกรรมการ  

(14) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแกก่รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  
 

การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั โดยในปี 

2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปีต่อหน่วยงานกาํกับดูแลท่ี

เก่ียวขอ้งล่าชา้แต่อย่างใด 
 

             5.1 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ยึดถือเป็นขอ้พึงปฏิบัติตามแนวทางการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ สรา้งความเชื่อมั่นต่อนกัลงทุนและสรา้งคณุคา่ใหก้ับ

กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นท่ียอมรบัและสรา้งความน่าเชื่อถือสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้งตามความมุ่งหวงัของ

ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลาดทนุ และสงัคมโดยรวม นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํหลกัการดงักล่าวไปใชพ้ฒันา

องคก์รและโครงการของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของ

ผูถื้อหุน้ การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปรง่ใสและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ และกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 

CG Scorecard) และนาํมาปรบัใชต้ามความเหมาะสม พรอ้มทั้งชีแ้จงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวได ้และ/หรือมาตรการทดแทนท่ีบริษัทฯ ไดน้ํามาปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
 

ส่วนท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แต่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะนําหลักการ

ดงักล่าวไปปรบัใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ ตามความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อทียั่งไม่สามารถปฏิบัต ิ เหตุผล/ความจาํเป็น 

1. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกัด

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน  

9 ปี 

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแตล่ะคนท่ีเขา้มารว่มงานกบั

กั บ บ ริษั ท ฯ  ถื อ เป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ  มี ค ว า ม รู ้

ความสามารถ มีวิจารณ ญ าณ ในการตัด สินใจ และ

ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบริษัทฯ จะทําให้

กรรมการมีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ ไดม้ากขึน้ รวมทัง้

สามารถวางกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือต่อยอดใหก้าร

ดาํเนินงานของบริษัทฯ เติบโตยิ่งๆ ขึน้ไป รวมถึงกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถว้นและเขม้กว่า

ขอ้กาํหนดเร่ือง คณุสมบตัิของกรรมการอิสระอีกดว้ย 
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ข้อทียั่งไม่สามารถปฏิบัต ิ เหตุผล/ความจาํเป็น 

2. บริษัทฯ ยังไม่ไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) 

บรษิัทฯ เห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) จะทาํให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมีอยู่ใหก้ับกรรมการคนใดคนหน่ึงท่ีตนตอ้งการ

เลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพ่ือ

เลือกตัง้เป็นกรรมการหลายคนก็ได ้ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คคลท่ี

ไดร้บัการเลือกตัง้เขา้มาไม่ไดผ่้านการพิจารณาสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ 

ในเร่ืองคุณ สมบัติ ท่ีบริษัทฯ ต้องการซึ่ งจะทําให้การ

บริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคลอ้งกับ

นโยบายของบรษิัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการดาํเนินงานและการ

เจรญิเติบโตของบรษิัทฯ  

3. บรษิัทฯ ยงัไม่มีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ท่ีมี

ความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะมา

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรองรบัการ

เจริญเติบโตในอนาคต โดยไม่ไดม้ีเจตนากีดกันทางเพศแต่

อย่างใด ทั้งนี ้แม้ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะ

ประกอบดว้ยกรรมการเพศชายทุกคนก็ตาม แต่กรรมการ

อิสระแต่ละคนก็มีมุมมองท่ีละเอียดอ่อน รอบดา้น และยัง

ยืนยนัว่าสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรใหแ้ก่บริษัทฯ ได้

เช่นเดียวกนั   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทชดุปัจจุบนัจะประกอบดว้ย

กรรมการท่ีเป็นเพศหญิง 1 ท่าน 

4. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ารของ 

    บรษิัทฯ ไม่ไดเ้ป็นระดบักรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ารของบริษัท

ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการ

อิสระท่ีมีชื่อเสียง มีความรู ้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับ

อย่างกวา้งขวาง และสรา้งประโยชนไ์วม้าก จาํนวน 2 ท่าน  

และกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ซึ่งมีประสบการณต์รง 

และมีศกัยภาพในระดบัสงู จาํนวน 1 ท่าน ซึ่งแมว้่าจะไม่ได้

เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ถือว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้น และมีความสามารถเป็นอย่างมาก ในการท่ีจะช่วย

สนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการชุดนี ้และจะนาํพา

บรษิัทฯ ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นอนาคต  
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5.2 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้  

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะผู้นําองค์กร 

(Governing Board) ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance 

Code for listed companies 2017 (“CG Code”) ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และไดม้ีการทบทวนเทียบเคียงหลกัปฏิบัติของ CG Code กับนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแล

กิจการของบรษิัทฯ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าไดม้ีการดาํเนินการ และปฏิบตัิงานตามหลกัปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเหมาะสม รวมทัง้มีการ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติปรบัปรุงแกไ้ข

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิของ 

CG Code ดว้ย ซึ่งโดยภาพรวมแลว้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิของ CG Code ทัง้ 8 ขอ้     

 

5.3 วัตถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยจะมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผล 

ท่ีไดร้บัจากการถือหุน้ในบริษัทย่อย หรือบริษัทรว่มท่ีบรษิัทฯ จะเขา้ลงทนุในอนาคต โดยบรษิัทฯ ไดก้าํหนดวตัถุประสงค/์

เป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ ไว ้โดยสะทอ้นออกมาเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

วิสัยทัศน ์

พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มั่นสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ คิดคน้พฒันาสินคา้และบรกิารท่ีตอบโจทยรู์ปแบบ

ชีวิตความเป็นอยู่สมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง พรอ้มขบัเคล่ือนธุรกจิใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยนื 
 

พันธกิจ 

พฤกษา โฮลดิง้ มุ่นมั่นสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คิดคน้พัฒนานวตักรรมท่ี

ตอบโจทยรู์ปแบบการดาํเนินชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง และร่วมสรา้งคณุค่าท่ียั่งยืนใหก้บัลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้ับสงัคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ

สรา้งการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

1. ขยายธุรกจิหลกัในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรายไดใ้หม ่

2. เสริมสรา้งธุรกิจท่ีเกือ้หนุนกับธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมความแข็งแกรง่ของแบรนดแ์ละความพึงพอใจ

สงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring income) 

4. มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย เพ่ือการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 
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ค่านิยม 

1. มุ่งมั่นเพ่ือลกูคา้ 

:  มุ่งมั่น คน้หา และเขา้ใจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทกุกลุ่มลกูคา้ดว้ยบา้นท่ีมคีณุคา่ และบรกิารท่ี

ประทบัใจ 

2. รว่มมือรว่มใจทาํงานเป็นทีม 

:  รว่มมือรว่มใจทาํงานเป็นทีมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานประทบัใจลกูคา้ 

3. สรา้งนวตักรรมท่ีสรา้งสรรค ์

:   คิดสรา้งสรรคน์วตักรรม เพ่ือสรา้งสรรคสิ์นคา้ และบรกิารชัน้ยอดท่ีเหนือความคาดหมายและประทบัใจ 

    ลกูคา้ 

4. มีวินยัปฏิบตังิาน 

:  มีวินยัในการปฏิบตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็ ทนัเวลา ตรงตามแผนงานดว้ยผลงานท่ีมีคณุภาพ 

5. ยึดมั่นจรยิธรรม 

:  ใจเราคดิ เราพดู เรากระทาํ เพ่ือประโยชนล์กูคา้ เป็นธรรมและเป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

 

5.4 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

 

5.5 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงนิ)  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้และผูท่ี้มาติดต่อทกุท่าน จึงใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายท่ี

บรหิารจดัการจดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้และผูต้ิดต่อในแต่ละขัน้ตอนท่ีมีการติดต่อกบับรษิัทฯ โดยการประเมินความพึงพอใจ

ในขัน้ตอนต่างๆ ท่ีเป็นขัน้ตอนสาํคญัแบบอตัโนมตัิ และผลการประเมินจะถกูรายงานใหผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบแบบ 

Real Time ทาํใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละวางแผนปรบัปรุงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้

ใหด้ียิ่งขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

 

ดว้ยวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ท่ีมุ่งมั่นเพ่ือสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ บริษัทฯจึงใหค้วามสาํคญัและใส่ใจ

ในการบริหารจดัการเพ่ือความพึงพอใจของลกูคา้ และผูต้ิดต่อ ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัยิ่ง โดยมีการประเมินความ

พึงพอใจในขัน้ตอนหลกัๆ ท่ีสาํคญั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ เมื่อลกูคา้เยี่ยมชมโครงการ เมื่อลกูคา้โอนกรรมสิทธิ์ครบ 3 เดือนและ

เมื่อลกูคา้มีการขอใชบ้รกิารซ่อมแซม/แกไ้ขปัญหา ดงันี ้  

ขั้นตอน วิธีการประเมิน 

1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลู

และการเยี่ยมชมโครงการ 

ส่ง E-Mail และ SMS ใหลู้กคา้ และผูต้ิดต่อทาํการประเมินความพึง

พอใจ หลงัจากเขา้เยี่ยมชมโครงการแลว้ 1 วนั  

2. ความพึงพอใจของลกูคา้หลงัโอนกรรมสิทธิ์ 

3 เดือน 

ส่ง E-Mail และ SMS ใหล้กูคา้ทาํการประเมิน ความพึงพอใจ หลงัจาก

ท่ีไดโ้อนกรรมสิทธิ์ไปแลว้ 3 เดือน  
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ขั้นตอน วิธีการประเมิน 

3. ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นบรกิารและ

คณุภาพการซ่อมแซม 

ส่ง E-Mail และ SMS ใหล้กูคา้ทาํการประเมินความพึงพอใจ หลงัจาก

เจา้หน้าท่ีไดซ้่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาตามท่ีลูกคา้แจง้ไวเ้รียบรอ้ย

แลว้  

 

 

ภาพรวมขององคก์ร  

สาํหรบัผลการดาํเนินการในปี 2563 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้และผูท่ี้ติดต่ออยู่ท่ีรอ้ยละ 

90.13 บรษิัทฯไดน้าํผลคะแนนความพึงพอใจของลกูคา้ในช่วงเวลาดงักล่าวมาวิเคราะหแ์ละทาํการปรบัปรุงกระบวนการ

จดัการขอ้รอ้งเรียน/แจง้ปัญหาของลกูคา้ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ในปีต่อไปใหด้ียิ่งขึน้   

 

การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบริการ 

ในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละบริการเพ่ือทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมากขึน้ 

ไดแ้ก่  

1) การพฒันาแบบบา้น Universal Design เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในสงัคมไทยท่ีกาํลงัจะกา้วสู่การ

เป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณภ์ายในปี 2567 โดยไดม้ีการศกึษาความตอ้งการ และความจาํเป็นของการใช้

งานพืน้ท่ีส่วนต่างๆ ในบา้นของลกูคา้ก่อนการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี 

2) การนาํนวตักรรม Internet of Things (IoT) มาใชใ้นโครงการหมู่บา้น และคอนโดมิเนียม ทัง้ภายในส่วนของ

ตวับา้น หรือหอ้งชุดพกัอาศยั และในส่วนของพืน้ท่ีส่วนกลาง เช่น ระบบกลอ้งอ่านทะเบียนรถเขา้โครงการ 

CCTV Safety Screen / Barrier Gate & Night Gate / ระบบ Magnetic Sensor และ Motion Sensor เป็นตน้ 

3) การพัฒนาทีมบรกิารหลังการขายของโครงการใหม้ีการสอบถามแนะนาํบริการกับลูกคา้ท่ีเขา้อยู่แลว้ เพ่ือ

สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับลกูคา้ และจดัทาํจดหมายประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกับ

การใชพื้น้ท่ีส่วนกลาง การใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพ่ือสรา้งสังคมน่าอยู่ รวมทั้งจัด

ประชาสัมพันธก์ารทาํกิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีระหว่างโครงการ

และลกูคา้ 

4) การพฒันาการใหบ้รกิารเก่ียวกบัการแจง้ซ่อม โดยจดัตัง้ทีม CS Center เพ่ือประสานงานนดัตรวจสอบ นดัซ่อมงาน

ตามเวลาท่ีลกูคา้สะดวก และประสานงานโครงการใหเ้ขา้ซอ่มตรงตามนดัหมาย รวมทัง้มีการตรวจสอบงานท่ี

แกไ้ขไปแลว้กบัทางเจา้ของบา้นอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบคณุภาพงานและความพึงพอใจในเบือ้งตน้ โดยจะแกไ้ข

ทันทีหากงานไม่เรียบรอ้ย นอกจากนีย้ังมีการเน้นยํา้ให้ทีมผู้รบัเหมาคัดคนงานท่ีมีประสบการณ์ความ

ชาํนาญเขา้มาดาํเนินการแกไ้ขให้ลูกคา้ และประเมินผูร้บัเหมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดการ

ปรบัปรุง พฒันา และรกัษาผูร้บัเหมาท่ีดีใหท้าํงานอย่างต่อเน่ืองกบัโครงการ   

5) การพฒันาการใหบ้รกิารหลงัจากจดัตัง้นิติบุคคล (สาํหรบัแนวราบ) หรือประชมุใหญ่สามญัครัง้ท่ี 1 (สาํหรบั

อาคารชุด) โดยการแนะนาํคณะกรรมการ ในการบริหารจดัการนิติบุคคล และจัดใหม้ีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 ครัง้ 

เพ่ือสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีภายในโครงการและบริษัทฯ รวมทั้งกาํหนดมาตรฐานความรบัผิดชอบ และการ

อบรม Outsource เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และนาํเสนอคณะกรรมการ   
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นอกจากนี ้บริษัทฯยังไดพ้ัฒนาช่องทางสาํหรบัสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ใหห้ลากหลายเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้

ไดม้ากขึน้ คือ ทาง E-Mail และ SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพ่ือทาํการประเมินผลโดยอตัโนมัติในแต่ละช่วงเวลา

ของลูกคา้ท่ีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ เพ่ือให้ไดผ้ลคะแนนความพึงพอใจท่ีมีความน่าเชื่อถือ เท่ียงตรง อันจะนาํไปสู่การ

ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ พรอ้มทั้งมีระบบสาํหรบัประมวลผลคะแนนความพึงพอใจแบบอตัโนมัติทาํใหส้ามารถดู

คะแนนไดท้นัทีตลอดเวลา แต่ละหน่วยงานสามารถนาํขอ้มลูไปใชเ้พ่ือพฒันาความพึงพอใจไดท้นัที 

 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึง่เป็นบริษทั

ย่อยของบริษทัฯ  

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 

 

สภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 

 

5.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขนั) 

 

 5.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด โครงสรา้งการถือหุน้) 

 

5.8 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดาํเนินธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ปัจจยัความเส่ียง) 

 

5.9 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 

5.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การรอ้งเรียน) 

 

5.11 ประวัติของคณะกรรมการ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

5.12 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสรา้งการจดัการ และหมวด ประวตัิกรรมการ

และผูบ้รหิาร) 
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5.13 การเปิดเผยหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบุคคล 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ

เป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการและ

เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชัน้นาํอ่ืนๆ โดยมีแนวทางกาํหนด

ค่าตอบแทนดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ค่าตอบแทน

รวมของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มและผูบ้รหิาร 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่    โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint 

Investment Program : EJIP) เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ฯลฯ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

5.14 นโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯได้กาํหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูไว ้ซึ่งมีขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปรง่ใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานและ

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินผลงานหลายดา้น เช่น ตวัชีว้ดัผลงานหลกั Key 

Performance Indicators (KPIs) ซึ่งสอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าหมายขององคก์ร ผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และผล

การปฏิบัติงานดา้นการเงินซึ่งสอดคลอ้งกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และสมรรถภาพในการทาํงาน 

(Competency) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสาํหรบัประเมินความสามารถของผูป้ฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม และนาํผลการดาํเนินงาน

ตามท่ีกําหนดเป็นกลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า 

(Customer Perspective) มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (Intrernal Process Perspective) และมมุมองดา้นการเรียนรู ้

และเติบโต (Learning and Growth Perspective)   มาเป็นตวัชีว้ดัในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสงู ในรูปแบบ 

BSC (Balanced Scorecard) เป็นตน้ 

 

สาํหรบัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม ไดก้าํหนดภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส เป็นธรรม มีความ

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และไดผ่้านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มและผูบ้รหิารระดบัสงู มีขัน้ตอนดงันี ้

(1) สายงานทรัพยากรบุคคลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มและผูบ้รหิารระดบัสงู 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑ ์และผล

การปฏิบตัิงานในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา   และภาวะผูน้าํท่ีสะทอ้นจากการเติบโตของบรษิัทฯ 
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(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจา้หน้าท่ี

บรหิารกลุ่ม) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

5.15 การเปิดเผยข้อมูลจํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2563) 

 

5.16 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีทีผ่่านมา 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการบรษิัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรูก้รรมการ) 

 

5.17 การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการระหว่างกัน 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน เร่ือง การทาํรายการเก่ียวโยงกัน 

และหมวด รายการระหว่างกนั) 

 

5.18 นโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น / 

ถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรก (ระดับสูง) ท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ

ครองหลักทรพัย ์รายงานการซือ้-ขายหุน้บริษัทฯของตนเอง คู่สมรส หรือผูอ้ยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่

บรรลนิุติภาวะต่อท่ีประชมุคณะกรรมการทราบในทกุไตรมาส 

 

5.19 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

หน่วย:หุน้ 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

ในรอบปี 2562 ในรอบปี 2563  

จาํนวนหุ้น

คงเหลือ 

จาํนวนหุ้น

คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/

ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

ณ 31 ธนัวาคม 

2563 
ระหว่างปี 

1. ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการ 
- - - 

  และกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ รองประธานกรรมการ 1,314,009,986 1,318,190,000 4,180,014 

3. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ กรรมการอิสระ - - - 

4. ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ - - - 

5. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์   กรรมการอิสระ - - - 

6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ - - - 

7. นายอนวุฒัน ์จงยินด ี กรรมการอิสระ - - - 
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ชื่อ ตาํแหน่ง 

ในรอบปี 2562 ในรอบปี 2563  

จาํนวนหุ้น

คงเหลือ 

จาํนวนหุ้น

คงเหลือ 

เพิ่มขึน้/

ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 

ณ 31 ธนัวาคม 

2563 
ระหว่างปี 

8. ศ.พิเศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ - - - 

9. นายวเิชยีร เมฆตระการ  กรรมการ - - - 

10. นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการ 42,528,017 42,537,832   9,815 

11. นายพรเทพ ศภุธราธาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงานจดัซือ้จดัจา้งและ  

ซพัพลายเชนกลุ่ม 

7,057 23,721   16,664 

12. นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น รกัษาการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

ทรพัยากรบคุคลกลุ่ม 

19,954 93,157   73,203 

13. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์ รกัษาการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

การเงินกลุ่ม 

3.079 10,207 7,128 

 

14. นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ รกัษาการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

การตลาดองคก์รกลุ่ม 

5,963 20,049 14,086 

หมายเหต ุ       การถือครองหุน้ของคู่สมรส ผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติ

กรรมการและผูบ้ริหาร 

 

 

5.20 การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย  

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนเอง คู่สมรส หรือผูอ้ยู่กินดว้ยกนัฉัน

สามีภรรยา และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียดังกล่าวไปยงัเลขานุการบริษัท และ

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ี บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ 

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารส่งแบบแจง้รายงานการมส่ีวนไดเ้สีย (ฉบบัแกไ้ข) ใหแ้ก่เลขานุการบรษิัททราบภายใน 3 วนั

ทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งสาํเนารายงาน (ฉบบัแกไ้ข) ใหป้ระธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
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 5.21 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันทีส่าํคัญตอ้งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคัญไว้ว่าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการทาํรายการดงักล่าวต่อไป 

ทัง้นี ้ในบางรายการท่ีมีความละเอียดอ่อน หรือเป็นรายการท่ีมีความสาํคญั บรษิัทฯมีนโยบายใหบ้รษิัทท่ีปรกึษากฎหมาย

และท่ีปรกึษาทางการเงินเป็นผูใ้หค้วามเห็นประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท 

เพราะบริษัทฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะไม่ดาํเนินการใดๆท่ีขัดต่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปี 2563) 

 

5.22 งบการเงนิของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ เล็งเห็นว่า เพ่ือเป็นการสรา้งความมั่นใจในความโปรง่ใสของบรษิัทฯ และก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ 

นกัลงทนุ ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ บรษิัทฯ จึงมีนโยบายว่า งบการเงินของบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยไม่

มีเงื่อนไขจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

 

5.23 การเผยแพร่รายงานประจาํปี 

บรษิัทฯมีนโยบายเผยแพรร่ายงานประจาํปีทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนั บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งการเผยแพรร่ายงานประจาํปีในระยะเวลาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยท่ีใหเ้ผยแพรร่ายงานประจาํปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีดว้ย  
 

5.24 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดว้่าจา้งผูส้อบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติท่ีไดร้บัการยอมรบั และไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดเ้ปิดเผยค่า

สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กับบริษัทผูส้อบบัญชีไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

หมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี) 

 

5.25 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้และมอบหมายใหห้น่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบรษิัทฯ กับผูถื้อหุน้ 

นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครฐั และผูเ้ก่ียวขอ้ง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย

กาํหนดทิศทางดา้นนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสใหพ้บผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

ไดต้ามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ว่า ขอ้มลูท่ีใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้ายงาน

สารสนเทศผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือการเผยแพร่บนเว็บไซต ์http://www.set.or.th 

รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
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ดงักล่าวและขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต ์http://www.psh.co.th 

หวัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations)   

 

บริษัทฯมีนโยบายจดักิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ 

ไดร้บัขอ้มลูอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทฯมีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์ดงันี ้   
• จดัประชมุนกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ (Analyst & Investor Meeting) เพ่ือแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีละ 

4 ครัง้ แถลงผลประกอบการประจาํปีพรอ้มแผนธุรกิจประจาํปี ปีละ 1 ครัง้ และเขา้ร่วมกิจกรรมบริษัทจด

ทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จาํนวน 4 ครัง้ รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครัง้ 

ภายหลังจากท่ีไดน้าํส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน (Operating Results) ต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  

• จัดทํา/แจ้งข่าวสาร และเอกสารเก่ียวกับแผนธุรกิจประจําปี และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กับ

นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ และผูท่ี้สนใจ  รายไตรมาส  

• เปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และนกัลงทนุ เขา้พบ (Company Visit) และ/หรือ ประชมุทางโทรศพัท ์

(Conference Call) กบัผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือสอบถามถึงนโยบาย กลยทุธ ์และแผนธุรกิจ ขอ้มลูดา้นการเงิน 

(ท่ีผ่านการสอบตรวจ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ซึ่งไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ลว้) และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงความคืบหน้าด้านการ

ดาํเนินการโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ รวมทัง้อาจมกีารแลกเปล่ียนมมุมองเชงิธุรกจิ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็น

ประโยชนต์่อการตดัสินใจลงทนุ การสรา้งความเชื่อมั่นและสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยในปี 2563 

ไม่มี Company Visit และการพบปะนกัลงทนุ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสั COVID-19 

แต่มี Conference Call 7 ครัง้  

• การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน จาํนวน 1 ครัง้  

• ร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคาํเชิญของบริษัทหลักทรพัยต์่างๆ เพ่ือใหข้อ้มูล

ตอบขอ้ซกัถามรวมถึงแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจของผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสถาบนัโดย

ในปี 2563 ไม่ไดม้ีการเดินทางไป Roadshow เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสั COVID-19 

เปิดโอกาสใหส้มัภาษณผ์ูบ้รหิารระดบัสงู ลงหนงัสือพิมพ ์วารสาร และออกรายการโทรทศัน ์ รวมถึงการเขา้รว่ม

ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ ์เพ่ือจะไดน้าํมาพฒันา

งานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ    

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นักลงทุน ภาครฐั และผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับ

บริษัทฯ ดา้นขอ้มลูการลงทุนไดท่ี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท ์(66) 2080 

1739 ต่อ 49110 และ 49114  
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6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การ

ปฏิบตัิงาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบรหิารความเส่ียง  

 

6.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบและให้

มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ

ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ใหม้ีความมั่นใจว่า ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทั้ง

คู่มือแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนีก้ารดาํเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูบ้ริหารที่เป็นหัวหนา้ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คือ 

นายเปรมศกัดิ์ วิลลิกลุ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

6.2 การบริหารความเสี่ยง    

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบรหิารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกใหม้คีวามเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรบัได ้โดยฝ่ายบริหารของบรษิัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ี

การสอบทานปัจจัยความเส่ียงในทุกๆ ดา้นอย่างสมํ่าเสมอ ครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความ

เส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบ กฎหมาย (Compliance Risk)  รวมถึงกระบวนการการสอบทานใหค้รอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาส

ท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ การกาํหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การ

กาํหนดผูร้บัผิดชอบ ตลอดจนการกาํหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล โดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ารเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง และ/หรือนโยบายในการกาํกับดูแล

เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั 

 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนท่ีจะเสริมสรา้งให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น  

แนวทางเดียวกันภายใตส้ภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ จึงไดป้ระกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือเป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม ความ

ซื่อสตัย ์ในวิถีทางท่ีสรา้งสรรคเ์ท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม การต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชนั การต่อตา้นการใหสิ้นบน การเก่ียวขอ้งกับการเมือง ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด การเคารพ

กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานทุกคนจะไดร้บัคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พรอ้มตอ้งลงนามรบัทราบและถือปฏิบตัิ และมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิความตระหนกัรูเ้ร่ืองจรรยาบรรณอย่างต่อเน่ือง 

โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคลทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏิบตัิตาม

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดว้ยความเขา้ใจยอมรบัและศรทัธามาตัง้แต่ปี 2559  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ กฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

และไดเ้ผยแพรบ่นระบบ Intranet บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี http://www.psh.co.th หวัขอ้การกาํกบัดแูลกิจการ  และจดัเตรียม

ช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งรวมถึงพนกังานสามารถรอ้งเรียนเร่ืองต่างๆ ต่อกรรมการบรษิัทผ่านทางเว็บไซตไ์ดด้ว้ย    

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดจ้ดัทาํวีดีทศัน ์(VDO) เพ่ือเผยแพรแ่ละส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ และไดม้ีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้พนักงานรบัทราบ รวมทั้งจัดให้มีการฉายให้

พนกังานใหม่รบัทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบรษิัทฯ กาํหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ ใหส้อดคลอ้ง

กับวิวฒันาการของบริษัทฯ รวมทัง้ มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ โดยในการ

ปรบัปรุง หรือ ทบทวน คณะกรรมการบรษิัทจะมีส่วนรว่มในการกาํหนดวิสยัทศัน ์  พนัธกิจ วฒันธรรม ค่านิยมของบรษิัทฯ 

และพิจารณาใหม้ีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 

11.2 การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผูบ้รหิาร ในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน ดงันี ้

1.   นโยบายการเกบ็รักษาความลับ การเก็บรักษาขอ้มูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

 บคุลากรทกุระดบัขององคก์รมีหนา้ท่ีตอ้งทราบถึงขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพ่ือปกป้องขอ้มลู

อนัเป็นความลบัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันไม่ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าว 

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัใหห้มายถึงขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูสาธารณะ หรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูท่ีคู่คา้และลกูคา้ใหไ้วแ้ก่บรษิัทฯ ทกุประเภท  

1. บรษิัทฯ มีการกาํหนดชัน้ความลบัของขอ้มลูและการปฏิบตัิเพ่ือรกัษาความลบั โดยเอกสารสาํคญัและขอ้มลู

ท่ีเป็นความลบัจะตอ้งไดร้บัการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนิด หรือประเภท

ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านีอ้าจแบ่งลาํดับชั้นความลับเป็นหลายลาํดับตามความสาํคัญ ไดแ้ก่ ข้อมูลท่ี

เปิดเผยได ้ขอ้มลูปกปิด ขอ้มลูลบั ขอ้มลูลบัมาก ทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

2. บรษิัทฯ ตอ้งรกัษาและปกปิดขอ้มลูผูบ้รหิาร พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั เวน้

แต่เป็นขอ้บังคับโดยกฎหมายท่ีใหเ้ปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงคท์างการฟ้องรอ้งคดี หรือ

คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิใหม้ีการเปิดเผย 

3. ในการว่าจ้างบุคคลท่ีเคยทาํงานกับคู่แข่งทางการคา้หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ ตอ้งคน้หาและศึกษา

ขอ้ตกลงการรกัษาความลับท่ีบุคคลนัน้เคยทาํไวก้ับคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลก่อนมาทาํงานกับบริษัทฯ 

และตอ้งไม่กระทาํการใดเพ่ือใหบ้คุคลนัน้กระทาํการอนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาล 

อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องรอ้งดาํเนินคดีตามมา 

4. การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รบัความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มอาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีท่ีขอ้มลูมีนยัสาํคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีผู้ทาํหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่ง

http://www.psh.co.th/
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รบัผิดชอบงานโดยหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ส่วนการติดต่อกับหน่วยงานดา้นการลงทุนในโครงการต่างๆ 

โดยจะประสานงานกบัหน่วยงานภายในท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู 

5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคาํถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีหรือ

ไดร้บัมอบหมายใหต้อบคาํถามเหล่านั้น หากไม่มีหนา้ท่ีหรือไดร้บัมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดง

ความเห็นต่างๆ ดว้ยความสภุาพ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและวธีิการดูแลบุคลากรทุกระดบัขององคก์าร ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง 

หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน ดงันี ้

1. ให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินงาน ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉนัสามีภรยิา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ

ของบุคคลดงักล่าว เก่ียวกับหนา้ท่ีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน 

ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินงาน ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และบทกาํหนดโทษตาม

พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

2. บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผูร้บัผิดชอบใน

การดาํเนินงาน ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตาม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และ

จดัส่งสาํเนารายงานนีใ้หแ้ก ่บรษิัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ 

3. เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย บรษิัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการ

ใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดาํรง

ตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินงาน ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรส หรือผูท่ี้

อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว มาตรการนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

ก่อใหเ้กิดความเสมอภาค และยตุิธรรมในการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ อนัเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บรษิัทฯ กาํหนดเป็นขอ้หา้มมิใหบุ้คลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ ดงัท่ี

ไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมถึงสมาชิกครอบครวัของบคุลากรดงักล่าวทุกคนท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ 

เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์และท่ียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้

ของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านนายหนา้ ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชนต์่อ

ตนเองหรือผูอ่ื้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัหา้มมิใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ดงักล่าวขา้งตน้และสมาชิกครอบครวั

ของบุคลากรนั้นนําข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยแ์ละท่ียังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน 

4. บรษิัทฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบว่า ผูบ้รหิารท่ีไดร้บัทราบ

ขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ
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ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และในช่วง 1 เดือนก่อน และ 1 วนัหลงัจากงบการเงิน หรือขอ้มลูภายในนัน้

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. บริษัทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในว่าตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ่ื้นทราบ จนกว่าจะไดม้ีการ

แจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

 

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทาํงานคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือร่วมกันกาํหนดนโยบาย ทิศทาง 

หลกัการ และกรอบของขอ้กาํหนดในการบริหารจดัการดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้เพ่ือสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ ดงัต่อไปนี ้

1. จาํกัดการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะทาํได ้และ

เปิดเผยต่อพนกังานของบรษิัทฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านัน้ และแจง้ใหพ้นกังานทราบว่า

เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

2. จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

3. เจา้ของขอ้มลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษาความ

ปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นจากกฏหมายและขอ้บังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานท่ีกาํกับดูแล รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เข่น SOCIAL MEDIA       

ท่ีเปล่ียนไปและการพฒันาเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในบรษิัทฯ เอง 

5. บรษิัทฯ มีระบบควบคมุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กาํหนดชื่อผูใ้ชง้านและรหสัส่วนตวัในการเขา้ระบบต่างๆ 

ของบรษิัทฯ ตามบทบาทและหนา้ท่ีในการใชง้านระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบตัิท่ีเชื่อมโยงถึงอาํนาจ

ในการอนมุตัิท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงานต่างๆ ของบคุคลนัน้ในบรษิัทฯ 

 

3. มาตรการลงโทษ 

หากมีการกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างตน้ บริษัทฯ จะดาํเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแลว้แต่กรณี ไดแ้ก่ ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้งและดาํเนินคดีใน

กรณีท่ีมีการกระทาํผิดกฎหมาย 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ / 11. การกาํกับดแูลกิจการ  หนา้ 223 

11.3 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) และบริษัทย่อยไดจ้่ายค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ใหแ้ก่

ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกัด สาํหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทฯ และ

บริษัทย่อยในประเทศ และสาํหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย โดยไดจ้่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี 

มีรายละเอียดดงันี ้

 

ค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 2561 2560 

 

ค่าสอบบญัชีบรษิัทฯ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,100,000 

ค่าสอบบญัชีบรษิทัย่อยในประเทศ 4,050,000 4,050,000 3,900,000 3,680,000 

ค่าสอบบญัชีบรษิัทย่อยใน

ต่างประเทศ* 
 - - 514,478 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 175,500 176,000 202,700 198,000 

รวม 5,425,500 5,426,000 5,302,700 5,492,478 

*ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

 

นอกจากนี ้ยงัมีค่าบรกิารอ่ืนๆ ดงันี ้

 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด 

                       หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 2561 2560 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 108,070 1,070,000 535,000 535,000 

 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีป่รึกษาธุรกิจ จาํกัด 

          หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 2561 2560 

สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption - 347,750 - - 

ค่าท่ีปรกึษาโครงการ Collective  Action 

Coalition (CAC) 

- - - 481,500 

ตรวจสอบ  Accountability  - - - 674,100 

ตรวจสอบ IT System Integration - - - 203,300 
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ค่าท่ีปรกึษาเพ่ือประเมินและสอบทานสิทธิ์ใน

การเขา้ถงึฟังกช์ั่นงานท่ีสาํคญัของกระบวนการ

เงินเดือนและบคุคลบนระบบงาน SAP ERP 

380,000 - - - 

รวม 380,000 347,750 - 1,358,900 

 

3. บริษัท สาํนักภาษ ีเคพเีอ็มจี ภูมิไชย จาํกัด 

                หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 2561 2560 

ค่าจดัทาํสญัญาบรษิัท 560,000 2,450,000 4,535,500 1,741,000 

 

 

4. บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จาํกัด 

  หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 2561 2560 

ค่าจดัทาํสญัญาบรษิัท   784,300 - - - 

 

 หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรกึษาธุรกิจ จาํกดั บริษัท สาํนกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จาํกดั บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

จาํกดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และขอบเขตงานที่ใหค้าํปรกึษาดงักล่าวไม่ซํา้ซอ้นกบังานดา้น 

การสอบบญัชี 

 

 

11.4 การปฎิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

       นอกจากการปฎิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กาํหนดไว ้บรษิัทฯ ยงัมีการดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  อาทิเช่น  

  

• การดาํเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการคอรร์ปัชันส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งและสรา้งความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งดา้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และไม่เป็นท่ียอมรบัทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ทาํใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองคก์ร บรษิัทฯ จึงถือเป็นหลกัการท่ีสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนรว่มกับการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พึงไดร้บั ไม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้มจากการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัตินโยบายมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติการคอรปัชนัและหา้มจ่ายสินบน เพ่ือเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกในการยึดถือความซื่อสตัยส์จุรติในการปฏิบตัิหนา้ท่ี โดยปราศจากการทุจริตและการคอรร์ปัชนั หรือ
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การแสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งชื่อเสียงและเกือ้หนุนต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 การท่ีบริษัทฯ ให้ความสาํคัญ และยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันอย่างจริงจังและต่อเน่ือง มีผลให ้

บริษัทฯ ไดร้บัการต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (บรษิัทย่อยซึ่งเป็นบรษิัทแกนของบรษิัทฯ) ไดร้บัการต่ออายุ

การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครัง้ท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 

กมุภาพนัธ ์2562    

 

• การส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ตระหนกัว่า นวัตกรรมเป็นปัจจยัสาํคัญในการขับเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ การสรา้งระบบ

การจดัการนวัตกรรมท่ีดี (Innovation Management System) จะทาํใหอ้งคก์รมีความสามารถทางดา้นนวัตกรรมทั้งใน

ดา้นของผลิตภณัฑ ์การบรกิาร กระบวนการทาํงาน และรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยบรษิัทฯ มีความคาดหวงัว่า 

การบรหิารนวตักรรมอย่างเป็นระบบจะมส่ีวนในการสรา้งการเตบิโต และก่อใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิมแกธุ่รกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงให้ความสาํคัญในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ อีกทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุระดบัไดม้ีส่วนร่วมในการคิดคน้เชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งนวตักรรมใหม่ๆ  

เพ่ือนาํมาปรบัใชใ้นการออกแบบและพฒันาสินคา้ การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน เพ่ือใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยู่เสมอ 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
             

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มธุรกิจของ บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ให้

ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยเฉพาะ ชุมชน สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตบ้รรษัทภิบาลท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง และไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable Development: SD) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยนําความ

เชี่ยวชาญจาก Core Business มาช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงชุมชนและสงัคมใหม้ีชีวิตท่ีดีอย่าง

ยั่งยืนมากยิ่งขึน้ โดยไดย้ึดแนวทางการดาํเนินการดา้นความยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ พฤกษา โฮลดิง้ และ

กาํหนดเป็น Roadmap ท่ีมีกรอบการดาํเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใตก้ารดาํเนินการ 3 ดา้นหลกัๆ คือ 1. ใส่ใจในคณุภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี (Heart to Home) 2. ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Heart to Earth) 3. ใส่ใจสงัคมและใหโ้อกาสท่ีดี

แก่ผูท่ี้ตอ้งการโอกาส (Heart to Society) และยงัไดข้บัเคล่ือนงานดา้นการพฒันาท่ียั่งยืน (SD) และกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) 

ทกุกิจกรรม ใหส้ามารถมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดบัประเทศและสากลอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีโครงการหลกัๆ ดงันี ้
 

โครงการทีใ่ส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปการใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีด่ี ได้แก่ 

• โครงการ “Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน”  

พฤกษา ติดตั้ง Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้า บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการทาวเฮ้าส์และบ้านเดี่ยว เช่น ไฟ

สวนสาธารณะ อาคารนิติบคุคล บ่อบาํบดันํา้เสีย เพ่ือช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และช่วยสรา้งคณุค่าทางเศรษฐกิจ ดว้ยการลดค่าใชจ้่ายส่วนกลางของโครงการใหก้บันิติบคุคลและลกูคา้ของโครงการ 

• โครงการ “60+ Earth Hour 2020”  

พฤกษา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่ วโมง เพ่ือลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR 2020) จัดโดย 

กรุงเทพมหานคร มลูนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED และองคก์ร WWF ประเทศไทย โดย

ช่วยรณรงคแ์ละเชิญชวนผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูคา้ รวมถึงประชาชนทั่วไป ปิดไฟท่ีไม่จาํเป็น 1 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 เพ่ือช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงช่วยสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทย ดว้ยการลดค่าใชจ้่ายไฟฟ้าลง 

• โครงการ “พฤกษาใส่ใจ...คืนนํ้าใสให้คูคลอง” 

พฤกษา ร่วมกับ หน่วยงานภาครฐัและชุมชนรอบโครงการ จดักิจกรรมขุดลอกคูคลอง “พฤกษาใส่ใจ...คืนนํา้ใสใหคู้คลอง” 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 เพ่ือปรบัปรุงคุณภาพของแหล่งนํา้ในคลองต่างๆ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อชุมชน เพ่ือช่วยลด

ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการลดปริมาณขยะในคลองลง ช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะท่ีเก็บได ้

และช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัลกูคา้และชมุชนรอบโครงการใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จากสภาพแวดลอ้มท่ีด ี

• โครงการ “Reduce Pollution” 

พฤกษา จดัโครงการ “Reduce Pollution” รณรงคใ์หพ้นกังานและผูร้บัเหมาท่ีไซตก์่อสรา้งใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการคดัแยก

ขยะท่ีใช้ในการก่อสรา้ง เช่น ถุงปูน Non Shrink และกระป๋อง Hybrid Epoxy เพ่ือส่งไปกาํจัดให้ถูกวิธี แทนการเผา หรือทิง้

รวมกัน ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการลดปริมาณขยะลงแลว้ ยังสามารถช่วยลดมลพิษและลด

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไดอี้กดว้ย 
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• โครงการ “E-Brochure” 

พฤกษา จัดโครงการ “E-Brochure” รณรงคใ์ห้พนักงานและลูกคา้ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการลดผลิตส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใช้ใน

โครงการลง เช่น โบรชวัร ์และเปล่ียนรูปแบบมาเป็นส่ือดิจิตอลแทน ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการลด

ปริมาณกระดาษและขยะลงแลว้ ยงัสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไดอี้กดว้ย และช่วยสรา้งคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ ดว้ยการลดค่าใชจ้่ายใหก้บับรษิัทฯ ไปพรอ้มกนั 

• โครงการ “Recycle for Better Life By Pruksa” 

พฤกษา ร่วมกับ วดัจากแดง โครงการกรีนโรด และโครงการหลงัคาเขียว จดัโครงการ “Recycle for Better Life By Pruksa” รณรงค์

ใหล้กูบา้นใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและช่วยเหลือสงัคม ดว้ยการคดัแยกขยะ เช่น ขวดนํา้พลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องนม/กล่องนํา้ผลไม ้

ท่ีนาํกลบัไปรีไซเคิลทาํประโยชนใ์หก้ับสงัคมได ้โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดน้าํรอ่งท่ีโครงการบา้นพฤกษา รงัสิต-บางพูน ซึ่งสามารถช่วย

ลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการลดปริมาณขยะลงได ้และยงัช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไดอี้กดว้ย 

• โครงการ “วน @ Pruksa” 

พฤกษา รว่มกบั บมจ.ทีพีบีไอ ในโครงการ “วน @ Pruksa” รณรงคใ์หล้กูบา้นใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและช่วยเหลือสงัคม ดว้ยการ

แยกขยะพลาสติกท่ียืดไดเ้พ่ือนาํกลบัมารีไซเคลิใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นําร่องท่ีโครงการทาวเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ เดอะ คอนเนค 

พฒันาการ 38, โครงการ เดอะแพลนท ์เอลิท พัฒนาการ, โครงการ พลัมคอนโด แจง้วัฒนะ สเตชั่น 1-3 และพลัมฯ มิกซ ์แจง้

วฒันะ ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการลดปริมาณขยะพลาสติกลงแลว้ ยงัช่วยลดปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนีท้กุๆ 1 กิโลกรมัของพลาสติกท่ีไดร้บัการบรจิาคผ่านโครงการนี ้จะไดร้บัเงินบรจิาค 5 บาท เพ่ือส่งต่อ

แก่มลูนิธิดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณประโยชนต์่อไป 

 

โครงการทีใ่ส่ใจสังคมและให้โอกาสทีด่ีแก่ผู้ทีต่้องการโอกาส ได้แก ่

• โครงการ "ทุนพฤกษา" 

พฤกษา สนบัสนุนการศึกษาใหก้ับบุตรของพนักงาน ดว้ยการมอบ “ทุนพฤกษา” ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และ

อาชีวศกึษา ท่ีมีผลการเรียนดี ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 19 จาํนวน 89 ทนุ เป็นจาํนวนเงิน 600,000 บาท เพ่ือช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ี

ดีดา้นการศกึษาใหก้บับตุรพนกังานไดร้บัโอกาสทางการศกึษาและเติบโตสู่การเป็นเยาวชนไทยท่ีมีคณุภาพต่อไป 

• การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผู้บริหารระดับสูง  

ผูบ้รหิารระดบัสงูของพฤกษา ใหค้วามสาํคญัต่อพฒันาการศกึษาในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์จึงรว่มเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้

และประสบการณด์า้นการดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยีการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเร็จรูป นวตักรรมการ

ก่อสร้างบ้านระบบอุตสาหกรรม Real Estate Manufacturing : REM รวมถึงการตลาดและการสร้างแบรนด์ ให้กับ

สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีทางดา้นการศึกษาใหก้ับคณาจารย ์นักศึกษา 

และคนทั่วไป เพ่ือนาํไปพฒันาต่อยอดความรูใ้นการพฒันาประเทศต่อไป 

• โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa”  

ท่ีพฤกษา เราอยากใหทุ้กคนมี “บา้น” เพราะ...บา้นคือท่ีท่ีเราอยู่แลว้มีความสุขท่ีสุด พฤกษาจึงช่วยยกระดบัมาตรฐาน

คุณภาพความสุขใหก้ับผูท่ี้ตอ้งการโอกาสในสงัคม จัดโครงการ “บา้นใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa” ร่วมกับ มลูนิธินวตักรรม
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ทางสงัคม โรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่ายในชุมชน อาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการสรา้งและปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยั

ของคนพิการเพ่ิมเติมต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จาํนวน 2 หลัง ให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในบา้น และช่วยเสริมสรา้ง

สมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของผูพิ้การใหแ้ข็งแรง ปลอดภยั และอยู่อาศยัไดอ้ย่างไดย้ั่งยืน พรอ้มทัง้จดัหาอุปกรณท์างการ

แพทยม์อบใหค้นพิการ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชช้ีวิตของคนพิการไดอ้ย่างยั่งยืน 

• โครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ” 

พฤกษา รว่มกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคม ส่งเสริมโครงการ “สรา้งงานสรา้งอาชีพคนพิการ” มีงานทาํและมีรายได ้สามารถ

พ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพ่ือช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัคนพิการมีชีวิตท่ีดีขึน้ จาํนวน 31 คน โดยทาํงานท่ี

พฤกษา จาํนวน 7 คน และทาํงานในองคก์รสาธารณประโยชนใ์กลบ้า้น (พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น) จาํนวน 24 คน 

• โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหติ” 

พฤกษา ร่วมกับศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสาํนักงานเขตพญาไท จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา 

บรจิาคโลหิต” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13 เพ่ือรณรงคใ์หผู้บ้รหิาร พนกังาน และคนทั่วไป รว่มกนับรจิาคโลหิต เพ่ือนาํไปช่วยเหลือผูป่้วย

ท่ีรอรบัการรกัษาจากการเสียโลหิตอนัมีสาเหตมุาจากอบุตัิเหต ุการผ่าตดั หรือโรคท่ีจาํเป็นตอ้งรกัษาดว้ยโลหิต ท่ีกาํลงัขาดแคลน

ใหท้นัท่วงที จาํนวน 4 ครัง้/ปี เพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัผูป่้วยท่ีกาํลงัรอรบับริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่ว

ประเทศ 

• กิจกรรม “ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ”์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   

พฤกษา ร่วมกับ คลินิกบา้นหมอวิมุต จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพให้กับลูกบา้นและคนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วย

ยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัผูท่ี้ปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียงสงูใหม้ีสขุภาพท่ีดีและแข็งแรง ดงันี ้ 

1) กิจกรรม “ตรวจสุขภาพ” ให้กับลูกคา้ท่ีโครงการ พลัมคอนโด รงัสิต อไลฟ์ เฟส 1 และ 2, โครงการ พลัมคอนโด แจง้

วฒันะ สเตชั่น 

2) กิจกรรม “ฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์” ใหก้ับส่ือมวลชน และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพญาไทท่ีปฏิบัติงานท่ีมี

ความเส่ียงกบัเชือ้โรค เช่น พนกังานจดัเกบ็ขยะ และพนกังานกวาดถนน  

 

นอกจากนี ้ในปี 2563 ไดเ้กิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และจากวิกฤตการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีไดส้รา้ง

ผลกระทบไปทั่วโลก บริษัทฯ ได้ใช้ทรพัยากรและศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพ่ือช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องให้ผ่านพ้น

วิกฤตการณค์รัง้นีไ้ปไดด้ว้ยดี เช่น การจดัตัง้ศูนย ์Hot Line โดยทีมแพทยจ์ากคลินิกบา้นหมอวิมตุเพ่ือใหค้าํปรกึษาและตอบขอ้สงสยั

เก่ียวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใหก้ับพนกังานและคนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และจดัเตรียมอปุกรณป้์องกนัและฆ่าเชือ้

ในสถานท่ีทาํงานและโครงการต่างๆ เพ่ือปกป้องลกูคา้และพนกังานใหห่้างไกลจาก COVID-19 เช่น หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์

ตูอ้บฆ่าเชือ้ UV รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ขายสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน ์เพ่ือช่วยสรา้ง

รายไดใ้หค้นท่ีกาํลงัเดือดรอ้นในสงัคม ฯลฯ 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจาํปี 

 2563 โดยมีเนือ้หาของรายงานครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม อย่างละเอียด 

โดยท่านสามารถศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.psh.co.th 

หรือ สแกน QR CODE  

 

http://www.psh.co.th/
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

        

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
  

 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารจดัการความเส่ียง โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ 

โดยไดจ้ดัทาํการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องคป์ระกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยให้ผู้บริหารร่วมทาํการ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ จากนัน้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ ก่อนนาํเขา้รายงานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยรวมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องคป์ระกอบอย่าง

ครบถว้นและเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งไดแ้ก่  

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 

  บริษัทฯ ไดจ้ัดสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งองคก์รท่ีเอือ้อาํนวยให้ระบบการควบคุมภายในดาํเนินไปตามท่ี 

บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และชี ้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการทบทวน และปรบัปรุง

คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนัน้ ยงัได้

จัดใหม้ีวัน CG Day อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหก้รรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ

พนักงาน ไดด้าํเนินกิจกรรมรว่มกัน และเนน้ยํา้ใหเ้กิดการตระหนักถึงความสาํคัญของการมีหลักธรรมาภิบาล มีความ

โปรง่ใสในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ท่ีคาํนึงถึงผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน และ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกาํหนด

นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้มีการจัดการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 

คณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์ร

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใหก้ารเติบโตขององคก์รเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใตภ้าวะการณท่ี์เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โดยฝ่ายบริหารความเส่ียงไดร้ายงานผลการดาํเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็น

ประจาํทุกไตรมาส สาํหรบัในปี 2563 ไดม้ีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้

ใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานเจา้ของความเส่ียง ทาํการประเมินผลกระทบ จดัทาํแผนการจดัการ

ความเส่ียง และนาํเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์าร ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียง
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จากการประกาศใช ้พ.ร.บ. ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งปี 2563 ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการบริหารสินทรพัย ์ความเส่ียงจาก

การออกกฎหมาย พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)  ความเส่ียงจากผลกระทบการแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนแผนธุรกิจใหส้อดรบักบัสถานการณ ์เป็นตน้   

 นอกจากนีย้ังมีการกาํหนดความเส่ียงสาํคัญท่ีกระทบกับธุรกิจ เพ่ือจัดทาํแผนการบริหารความเส่ียง ร่วมกับการ

จัดทํานโยบาย และแผนกลยุทธ์ โดยนําหลักการและแนวคิดเก่ียวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกตใ์ชก้ับการดาํเนินงานขององคก์ร และ

ไดพ้ฒันาระบบการบรหิารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) โดยจดั

ใหม้ีการฝึกซอ้มแผนการตอบสนองต่อเหตุการณฉ์ุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือทดสอบการติดต่อส่ือสาร ภายใตส้ถานการณจ์าํลองเหตกุารณ ์

การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ในกระบวนการสาํคญั (Critical Process) ตลอดจนการฝึกซอ้มแผนการกอบกูร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan : DRP) ของสาํนักงานใหญ่ เพ่ือเตรียมพรอ้มรับมือกับเหตุการณ์

ฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

 การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนาํระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองคก์ร (Balanced Scorecard) 

และดัชนีวดัความสาํเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม ต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใชเ้ป็นกรอบในการ

กาํหนดแนวทางการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงต่อความเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดท้าํการปรบัปรุงอาํนาจดาํเนินการ

ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับการดาํเนินงาน เพ่ือใชใ้นการกาํหนดขอบเขต และวงเงินอนุมตัิตาม

อาํนาจหนา้ท่ีในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและมีการควบคมุท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

 

 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการจดัใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนเพ่ือขอความเป็นธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนผ่านระบบได ้โดยมั่นใจว่าขอ้มูลการ

รอ้งเรียนจะไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นความลบัไม่รั่วไหลไปสู่บคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีเ้พ่ือใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง 

และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบบรษิัทฯ มีการกาํหนดวิธีการและการสอบทานท่ีชดัเจนเพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม

กฎหมายและขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง มีมาตรการท่ีรดักุมเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทาํธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูการทาํธุรกรรมดงักล่าว ตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละระเบียบ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรฐานการบญัช ี
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 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

 บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบขอ้มลูอย่างต่อเน่ือง โดยจดัใหม้ีระบบขอ้มูลและช่องทางการ

ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และทันเวลา เพียง

พอท่ีจะใชใ้นการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ระบบดา้นการส่ือสารภายในนั้น บริษัทฯ ไดใ้ห้

ขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานท่ีเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนไดร้บัขอ้มูลข่าวสารผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ของบรษิัทฯ ระบบการส่ือสารกบับคุคลหรือองคก์รภายนอก บรษิัทฯ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ี

มีการให้ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (http://www.psh.co.th) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดาํเนินงานให้

สถาบนัต่างๆ ตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตามกาํหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรบัส่ง หรือนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกาํหนดผูม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

และอาํนาจของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนด

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูไดเ้ฉพาะผูม้ีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเท่านัน้ 

 

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

 บรษิัทฯ มีระบบการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยผูบ้รหิารในแต่ละสายงานไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกับ

เป้าหมายท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรบัเปล่ียนกลยุทธท่ี์เหมาะสมไดอ้ย่างทนัท่วงที ผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมี

การประชมุเป็นประจาํทกุเดือน  

 

 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดก้าํหนดกลไกกาํกับดูแลกิจการของบรษิัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนท่ีอาจมีในอนาคต 

โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 

บริษัทฯ และมีการกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดร้บัแต่งตัง้ดงักล่าวไวอ้ย่าง

ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดาํเนินการตามนโยบายดังกล่าวสาํหรบับริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนท่ีอาจเกิดขึน้ใน

อนาคตนัน้ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ และความเห็นชอบของผูร้ว่มทนุในอนาคตดว้ย  

 

 บรษิัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีกระบวนการสอบทาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินและปรบัปรุงประสิทธิผลของ

ระบบควบคุม การบรหิารความเส่ียง และการกาํกับดแูลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดร้บัการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้าํเสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ

อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะใหบ้ริษัทฯ นาํไปปรบัปรุง

แกไ้ขกระบวนการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

 

 นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัทท่ีปรกึษาภายนอก ใหต้รวจสอบระบบการควบคุมของระบบงาน   

ท่ีสาํคญัของ บริษัทฯ เพ่ิมเติมจากการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ สอบทานความคืบหนา้ของงาน
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ก่อสรา้งท่ีโครงการเทียบกบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ โดยผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ

ดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งไม่พบจดุอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั  

 

13.2 ความเหน็ของผู้สอบบัญชี 
 

 บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบรษิัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสด ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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14. รายการระหว่างกัน 

         

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ มีการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ

และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัท เช่าพืน้ที่ใน

อาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

20,726 ตารางเมตร 

สญัญาใหม่พืน้ที่เช่า

และบริการ 11,472 

ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท 

ที ซี ที จาํกดั เพ่ือเป็น

อาคารสาํนกังาน 

150.0 

 

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร  

ร ะ ย ะ เว ล า ต า ม สั ญ ญ า  3 ปี  เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่                     

1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2560 – 31 ตุ ล า ค ม  2563 ต่ อ

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 11,106 ตารางเมตร 

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ พฤศจิกายน 

2563 – 31 ตุลาคม 2566และสัญญาเช่าพืน้ที่และ

บริการของโรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด  ระยะเวลาเช่า 22 เดือน เร่ิม 1 มกราคม 

2562 – 31 ตุลาคม 2563 ต่อสัญญาเช่าเพ่ิมอีก 1 

เดือนตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2563 

พื ้น ที่  366 ต ารางเม ต ร  โด ยอัต ราค่ า เช่ าแล ะ

ค่าบริการดังกล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่

ใกล้ เคียงกับ ราคาต ลาด  และใน เง่ือนไขที่ ไ ม่

แตกต่างจากที่บริษัทฯ เข้าทาํกับบุคคลภายนอก 

โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการที่ 

บริษัทฯ ใหเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

 

รายการที่ 2 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัท  ไดเ้รียกเก็บ

ค่าบริการในการจดัทาํ

สญัญา 

0.11 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ได้

เรียกเก็บค่าบริจการในการจัดทําสัญญาให้กับ 

บริษัท ที  ซี ที  จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดย  นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละบริการ และขนาด

ของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอํานาจ

อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  
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ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ มีการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการ

และความจาํเป็น 

มูลค่าของรายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัท เช่าพืน้ที่ใน

อาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

20,726 ตารางเมตร 

ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั 

เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

159.6 

 

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 20,726 ตารางเมตร  

ร ะ ย ะ เว ล า ต า ม สั ญ ญ า  3 ปี  เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่                         

1 พ ฤ ศ จิก าย น  2560 - 31 ตุล า ค ม  2563 แ ล ะ

สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการของโรงพยาบาลวิมุต 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ระยะเวลาเช่า 22 เดือน 

เร่ิม 1 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการที่ใกลเ้คียงกับราคาตลาด และในเง่ือนไข

ที่ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ  เ ข้ า ทํ า กั บ

บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการที ่บริษัทฯ ใหเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มกีารทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 

พืน้ที่ในอาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี 

ที จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

159.3 

 

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร  

ร ะ ย ะ เว ล า ต า ม สั ญ ญ า  3 ปี  เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่                        

1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการที่ใกลเ้คียงกับราคาตลาด และในเง่ือนไข

ที่ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ  เ ข้ า ทํ า กั บ

บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการที ่บริษัทฯ ใหเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

รายการที่ 2 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

จ่ายค่าจดัทาํรายงาน

สิ่งแวดลอ้ม และ

ค่าธรรมเนียมในการขอ

แบบก่อสรา้งอาคาร 

 

2.3 

 

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

ได้ จ่ า ย ค่ า จั ด ทํ า ร า ย ง า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมในการขอแบบก่อสรา้งอาคารให้กับ 

บริษัท ที  ซี ที  จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดย  นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละบริการ และขนาด

ของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอํานาจ

อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกับดแูลกิจการ / 14. รายการระหว่างกนั  หนา้ 235 

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 3 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 

จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดยบริษัท      

ที ซี ที จาํกดั  (ultimate 

shareholder คือ นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ไดจ่้ายค่าแบบ 

Conceptual Design ของ 

Façade อาคาร

โรงพยาบาล  

 

2.2 บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

ได้จ่ายค่าแบบ Conceptual Design ของ Façade 

อาคารโรงพยาบาล ใหก้ับ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต 

จาํกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ที ซี ที จาํกัด (ultimate 

shareholder คือ นายทองมา  วิจิตรพงศพ์นัธุ)์   

 

รายการดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรพัยแ์ละบริการ และ

ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า รอ้ยละ 0.03 

ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจ

อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  

รายการที่ 4 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

กลุ่มบริษัท พฤกษา ไดแ้ก่ 

บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท พนาลี เอสเตท 

จาํกดั บริษัท พทุธชาด 

เอสเตท จาํกดั และบริษัท 

เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั จ่าย

ค่างานบริการออกแบบ 

Interior อาคารสาํนกังาน 

Pearl Bangkok 

4.4 กลุ่มบริษัท พฤกษา ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษัท พนาลี เอสเตท 

จาํกัด บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด และบริษัท 

เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั ไดจ่้ายค่างานบริการออกแบบ 

Interior อาคารสํานักงาน  Pearl Bangkok ให้กับ 

บริษัท ที  ซี ที  จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดย  นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

รายการดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรพัยแ์ละบริการ และ

ขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่ารอ้ยละ 0.03 

ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจ

อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ  

 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มกีารทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธกั์บ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1. 

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) เช่าพืน้ที่ใน

อาคารหลกัสี่พลาซ่า ชัน้ 10 

ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ นาย

ทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์เพ่ือ

ใชเ้ป็นศนูยฝึ์กอบรม

ส่วนกลาง 

2.9 สัญ ญ าเช่าและบริการพื้นที่  425.68 ตารางเมตร 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 และต่อ

สัญญาถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอัตราเดือนละ 

268,148 บาท โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าว

เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคา

ตลาด และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากที่พฤกษาฯ เขา้

ทาํกับบุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่

และค่าบริการที่พฤกษาฯ เช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธกั์บ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 2. 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา   

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดัซือ้

ที่ดินเปล่าจากบริษัท ที ซี ที 

จาํกดัเพ่ือใชเ้ป็นที่ตัง้ของ

โครงการฯ ตามแผนธุรกิจของ

บริษัทฯ 

950.0 บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

ได้ซือ้ที่ดินเปล่าจากบริษัท ที ซี ที จาํกัด จาํนวน 10 

แปลง มีพื ้นที่รวม 4 ไร่ 55.60 ตารางวา จาํนวนเงิน 

950 ลา้นบาทเพ่ือใชเ้ป็นที่ตั้งของโครงการฯ  บริษัทฯ 

พิจารณาซือ้ที่ดินดงักล่าวโดยเง่ือนไขและราคาเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ี่ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา  

 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเป็น

รายการเกี่ยวกับสินทรพัยแ์ละบริการ และขนาดของ

รายการดงักล่าวเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ตํ่ากว่ารอ้ย

ละ 3 ของมูลค่าของทรพัยส์ินที่มีตวัตนสุทธิของบริษัท

จดทะเบียน ทั้งนีร้ายการดังกล่าวไดร้บัอนุมัติจากที่

ประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 24 

มีนาคม 2560 เนื่องจากการซือ้ที่ดินดงักล่าวเพ่ือเป็น

ที่ตัง้โครงการ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อ

บริษัทฯ และราคาซือ้ที่ดินมีความเหมาะสมและตํา่

กว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผูป้ระเมินอิสระจาํนวน 2 

รายซึ่งไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

รายการที่ 3. 

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั 

ไดซื้อ้ที่ดินแปลงพฒันาการ 

32 เนื่องจากปัจจบุนัที่ดิน

แปลงนีมี้สภาพเป็นทางเขา้-

ออก อีกเสน้ทางหนึ่งที่เป็น

ประโยชนอ์ย่างมากกบัลกูคา้

ในกลุ่มโครงการพฒันาการ 

2.0 บริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกัด ซือ้ที่ดินแปลงพฒันาการ 

32 พื ้นที่  0-1-55 ไร่ จํานวนเงิน 1,998,381.25 บาท 

(รวมภาษีและค่าธรรมเนียมโอน)  ราคาประเมิน 

3,797,500 บาท จากนายทองมา   วิจิตรพงศ์พันธุ ์

เนื่องจากปัจจุบันที่ดินแปลงนีมี้สภาพเป็นทางเข้า-

ออก อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับ

ลกูคา้ในกลุ่มโครงการพฒันาการ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเป็น

รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยแ์ละบริการ และขนาดของ

รายการดงักล่าวนอ้ยกว่า รอ้ยละ 0.03 ของมลูค่า

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจอนมุตัิจาก

ฝ่ายจดัการ 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธกั์บ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 4. 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ

จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดยบริษัท ที ซี 

ที จาํกดั (ถือหุน้โดย  

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์
 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ได้

จ่ายค่าแผนผงัและการ

ก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล 

8.0 บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ไดจ่้ายค่าแผนผงัและการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล

ใหก้บั บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดย

บริษัท ที ซี ที จาํกดั (คือ นายทองมา  วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

เป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาทรายการดงักล่าวถือเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเป็นรายการเกี่ยวกบั

สินทรพัยแ์ละบริการ และขนาดของรายการดงักล่าว

นอ้ยกว่า รอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตน

สทุธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจอนมุตัิจากฝ่ายจดัการ   

รายการที่ 5. 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 

พืน้ที่ในอาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

19,125 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที 

จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 
 

57.6 สญัญาเช่าพืน้ที่และบริการ 19,125 ตารางเมตร  

ระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี  เร่ิมตัง้แต่  พฤศจิกายน 

2560  - 31 ตลุาคม 2563 โดยอตัราคา่เช่าและ

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่าง

จากที่บริษัทฯเขา้ทาํกบับคุคลภายนอก โดยเทียบกบั

อตัราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการที่บริษทัฯเช่ากบัผูใ้ห้

เช่ารายอ่ืน 

 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทฯ กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการ และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณา

เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ

เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน

ดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผูเ้ชี่ยวชาญดงักล่าวจะถูกนาํไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทฯ อาจมีการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต โดยหากเป็น

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป (ยกตวัอย่างเช่น การ

ขายบา้นหรืออาคารชุดใหแ้ก่กรรมการหรือผูบ้ริหารในราคาปกติท่ีตัง้ไวเ้พ่ือขายใหแ้ก่บุคคลทั่วไป หรือในราคาท่ีหักดว้ย

ส่วนลดตามนโยบายของบรษิัทฯ ท่ีไดเ้คยอนมุตัิไวแ้ลว้) บรษิัทฯ ไดก้าํหนดหลกัการเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไว ้โดยใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมัติการทาํธุรกรรม

ดงักล่าวได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สญัญาทั่วไปใน

สถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีได้

แกไ้ขเพ่ิมเติม) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) 

หรือมีมูลค่ารายการโดยรวมในการเขา้ทาํธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งรายใดรายหน่ึงใน

ไตรมาสมีมลูค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบลา้นบาทถว้น) เพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส 

 

นอกจากนีบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงรว่มกันอย่างเครง่ครดั พรอ้มทัง้กาํหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการอย่างชดัเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อยอ่ืนๆ บรษิัทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีผลใชบ้งัคบัอย่างเครง่ครดั 

 

อย่างไรก็ดี หากมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกัน บรษิัทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กันท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีบุคคลท่ีมีความรู ้ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีมี

ความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมี

ความรูค้วามชาํนาญพิเศษ จะถกูนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือให้

มีความมั่นใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทฯ แต่เป็นการทาํรายการท่ีบรษิัทฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย 
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15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

                             

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“พฤกษา”) ซึ่งบริษัทไดม้ีการทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามัญของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกัด (มหาชน) โดยการแลกเปล่ียนกับหุน้สามญัของบรษิัทไดส้าํเร็จเมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลทาํให้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นีถื้อเป็น

การรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ดงันัน้บรษิัทไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบรษิัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกดั (มหาชน) เสมือนว่าไดม้ีการรวมกิจการตัง้แต่ตน้ปี 2559 

 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน วนัท่ีรายงาน สาํหรบัปีสิน้สดุ 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 21 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2561 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 20 ก.พ. 2563 31 ธ.ค. 2562 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 19 ก.พ. 2564 31 ธ.ค. 2563 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้สงักดั บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 

งบการเงินของบรษิัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ไดผ่้านการตรวจสอบและออก

รายงานผูส้อบบัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ

การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ผลการดาํเนินงานรวม 

และกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

งบการเงินของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 

งบการเงินปี 2561 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินรวม) 

งบการเงินปี 2563 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม) 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน/ 15. ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั  หนา้ 240 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,336 1.7 1,774 2.0 1,445 1.8 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกับลกูคา้ -   

   หมนุเวียน 320 0.4 163 0.2 - - 

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย 66,863 85.4 76,244 87.9 71,960 87.9 

เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดิน  451 0.5 842 1.0 1,569 1.9 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 677 0.9 491 0.5 302 0.4 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 205 0.3 242 0.3 392 0.5 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 69,852 89.2 79,756 91.9 75,668 92.5 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในการรว่มการคา้ 108 0.1 108 0.1 108 0.1 

ตน้ทุนในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกับลกูคา้ –  

  ไม่หมนุเวียน 249 0.3 301 0.3 - - 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 719 0.9 711 0.8 706 0.9 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 6,010 7.7 5,238 6.1 4,739 5.7 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 629 0.8 - - - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 496 0.6 427 0.5 345 0.4 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 0.1 27 0.1 55 0.1 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 194 0.3 214 0.2 224 0.3 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,421 10.8 7,026 8.1 6,177 7.5 

รวมสินทรัพย ์ 78,273 100.0 86,782 100.0 81,845 100.0 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                               

(หน่วย: ลา้นบาท)  

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีส้ินหมุนเวียน           

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,500 1.9 6,000 6.9 5,600 6.8 

เจา้หนีก้ารคา้ 1,277 1.6 2,192 2.5 2,284 2.8 

เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดิน 523 0.7 1,664 1.9 2,755 3.4 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 122 0.2 - - - - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ  

    ภายในหน่ึงปี 200 0.3 50 0.1 - - 

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,750 8.6 7,100 8.2 6,400 7.8 

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา - หมนุเวียน 1,395 1.8 1,555 1.8 2,689 3.3 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 263 0.3 529 0.6 672 0.8 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4,035 5.2 4,253 4.9 3,974 4.9 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 16,065 20.6 23,343 26.9 24,374 29.8 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,307 1.7 450 0.5 500 0.6 

หุน้กูร้ะยะยาว 15,250 19.5 17,500 20.1 14,600 17.8 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 510 0.6 - - - - 

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา - ไม่หมนุเวียน 966 1.2 1,231 1.4 - - 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบั 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 368 0.4 442 0.5 424 0.5 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 21 0.1 24 0.1 73 0.1 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 18,422 23.5 19,647 22.6 15,597 19.0 

รวมหนีส้ิน 34,487 44.1 42,990 49.5 39,971 48.8 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน/ 15. ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั  หนา้ 242 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561   

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทนุเรือนหุน้            

ทุนจดทะเบียน  2,189 - 2,226 - 2,226 - 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 2,189 2.8 2,189 2.5 2,189 2.6 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,872 2.4 1,872 2.1 1,872 2.3 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั - - - - 4 0.0 

กาํไรสะสม       

    จดัสรรแลว้       

   ทนุสาํรองตามกฎหมาย 224 0.3 224 0.3 224 0.3 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,876 49.6 38,876 44.8 36,960 45.2 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผถื้อหุน้ (115) (0.1) (106) (0.1) (78) (0.1) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 43,046 55.0 43,055 49.6 41,171 50.3 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 740 0.9 737 0.9 703 0.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  43,786 55.9 43,792 50.5 41,874 51.2 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,273 100.0 86,782 100.0 81,845 100.0 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้           

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 29,244 99.1 39,885 99.3 44,900 99.6 

รายไดอ้ื่น 269 0.9 267 0.7 170 0.4 

รวมรายได้ 29,513 100.0 40,152 100.0 45,070 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย*์ 19,876 68.0 25,754 64.6 28,815 64.2 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2,111 7.2 3,285 8.2 4,396 9.8 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,326 11.3 3,775 9.4 4,034 9.0 

ตน้ทุนทางการเงิน 515 1.7 324 0.8 139 0.3 

รวมค่าใช้จ่าย 25,828 87.5 33,138 82.5 37,384 82.9 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - 0.0 - 0.0 - 0.0 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,685 12.5 7,014 17.5 7,686 17.1 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 858 2.9 1,555 3.9 1,555 3.5 

กาํไรสาํหรับปี 2,827 9.6 5,459 13.6 6,131 13.6 

 

หมายเหต:ุ * อตัราส่วนในงบกาํไรขาดทนุแสดงเป็นรอ้ยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยแ์สดงเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการ

ขายอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน  

   ในภายหลัง   
  

  

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (9) - (28) - (31) - 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ 

   ขาดทุนในภายหลัง (9) - (28) - (31) - 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ 

   ขาดทุนในภายหลัง       

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน ์

   พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ (17) - 76 - - - 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไวใ้น  

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 3  (15)    

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ 

   ขาดทุนในภายหลัง (14) - 61 - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี (23) - 33 - (31) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2,804 - 5,492 - 6,100 - 

 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  
จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,771 - 5,359 - 6,022 - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนวจควบคมุ 56 - 100 - 109 - 

กาํไรสาํหรับปี 2,827 - 5,459 - 6,131 - 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.27 - 2.45 - 2.75 - 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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งบกระแสเงนิสด  

                                                                                                                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2563  
2562 2561  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรสาํหรบัปี 2,827 5,459 6,131 

ปรบัรายการทีก่ระทบกาํไรเป็นเงนิสดรบั (จ่าย)    

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทนุของอสงัหาริมทรพัย ์

   พฒันาเพื่อขาย 22 (7) 1 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 455 450 497 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (66) - - 

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาของหนีส้ินตามสญัญาเช่า (10) - - 

(กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ 79 (1) 1 

ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั - (5) - 

สาํรองการแปลงค่างบการเงิน (11) (36) (39) 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ  20 (23) 4 

ตน้ทุนทางการเงิน 515 324 139 

ภาษีเงินได ้ 858 1,555 1,556 

ส่วนแบ่งขาดทนุของการรว่มคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย - 0.4 0.4 

กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทุนของการรว่มคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย - (0.4) (0.4) 

รวม 4,689 7,716 8,290 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดาํเนนิงาน    

ตน้ทุนในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกับลกูคา้ (105) (464) - 

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย 9,605 (3,798) (7,639) 

เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดิน 391 727 (946) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (186) (188) (36) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 36 150 (191) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 19 10 25 

เจา้หนีก้ารคา้ (914) (93) (95) 

เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดิน (1,141) (1,091) 1,056 

หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา (425) 97 1,627 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (171) 244 562 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (87) 80 49 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 11,711 3,390 2,702 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                                                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2563   
2562 

 
2561  

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,111) (1,662) (1,175) 

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (23) (26) (2) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,577 1,702 1,525 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (1,132) (887) (551) 

เงินสดรบัจากการขายอาคารและอปุกรณ ์ 9 4 22 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (136) (145) (67) 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (24) - - 

เงินสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 124 - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,159) (1,028) (596) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (752) (775) (747) 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท (2,758) (3,502) (2,780) 

เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (52) (68) (36) 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (4,500) 400 2,800 

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                 1,057                    - 500 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (50)                    -                    - 

เงินสดรบัจากการหุน้กูร้ะยะยาว 4,500 10,000 5,500 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหุน้กูร้ะยะยาว (7,100) (6,400) (6,000) 

เงินสดจ่ายชาํระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (201)                    -                    - 

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั - - 28 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ                         -                         -                (97) 

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (9,856) (345) (832) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (438) 329 97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,774 1,445 1,348 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 1,336 1,774 1,445 
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รายการที่มิใช่เงินสด: 

เจา้หนีค้่าอปุกรณเ์พิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (40) 3 18 

รบัโอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจาก    

   อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย - สทุธิ 

 

(10) 

 

(5) 

 

(66) 

รบัโอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากจาก 

   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 30 (31) (1) 

 

15.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ  

ประจาํปี (งบการเงินรวม)   2563  
2562 2561  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.35 3.42 3.10 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.54 0.07 0.07 

อตัราส่วนการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ เท่า 0.28 0.35 0.42 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 1,314 1,050 860 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

(PROFITABILITY RATIO)      

อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 32.03 35.43 35.83 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 12.60 17.59 17.12 

อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 9.39 13.35 13.36 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 6.44 12.74 15.23 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

(EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์  รอ้ยละ  5.09 8.70 10.16 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.36 0.48 0.58 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

(FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.80 1.00 0.97 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.60 0.72 0.66 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  รอ้ยละ  75.59 63.26 56.36 
 

หมายเหต ุ:   (1) เงินปันผลจ่ายสาํหรบัปี 2561 ไดร้บัอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 1.55 บาทต่อหุน้ จากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562   
ในวนัที ่26 เมษายน 2562  

                     (2) เงินปันผลจ่ายสาํหรบัปี 2562 ไดร้บัอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 1.55 บาทต่อหุน้ จากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563   
           ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 
     (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.96 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 2,101 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัที่ 8 กันยายน 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท ทาํใหค้งเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,423 ลา้นบาท ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กบัผลการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ของบริษัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่29 เมษายน 2564 
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จากการชีแ้จงผลการดาํเนินงานของปี 2563 ในขา้งตน้ส่งผลใหอ้ตัราส่วนทางการเงินของปี 2563 ดีกว่าปี 2562 

เล็กนอ้ย โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง โดยภาพรวมในปี 2563 บริษัทสามารถบริหารจดัการสินทรพัยไ์ดเ้พ่ิมขึน้จากปี 2562 

โดยอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือลดลง และระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียสงูขึน้กว่าปี 2562 

 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไรเก่ียวกับอัตราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานนอ้ยลงจากปี 2562              

มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 10,641 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 26.7 

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ท่ากับรอ้ยละ 

5.09 และอตัราการหมนุของสินทรพัยเ์ท่ากบั 0.36 เท่า ซึ่งลดลงกว่าปี 2562 

 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงินท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.80 

และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.60 บริษัทสามารถดาํรงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของเงินทุนท่ี

เหมาะสม และบริษัทยงัคงรกัษาอตัราส่วนทางเงินไดต้ามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูย้ืมและหุน้กู ้อีกทั้งหุน้กูข้องบริษัท

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)  และ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ของหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัทรสิเรทติง้ โดยหุน้กูไ้ม่มีประกนัในชดุปัจจบุนัอยู่ในระดบั “A”  โดยแนวโนม้ยงัคง “คงท่ี” 

 

 

คาํนิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO)  
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัยห์มนุเวยีน / หนีสิ้นหมนุเวยีน (เท่า) 
   

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียน (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
   

อตัรากาํไรขัน้ตน้ = กาํไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 
   

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 
   

อตัรากาํไรสทุธิ = กาํไรสทุธิ / รายไดร้วม (รอ้ยละ) 
   

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กาํไรสทุธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) (รอ้ยละ) 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ = กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) / สินทรพัยร์วม (เฉล่ีย) (รอ้ยละ) 
   

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ = รายไดร้วม / สินทรพัยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 
   

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
   

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

= หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

(เท่า) 
   

อตัราการจ่ายเงินปันผล* = เงินปันผลต่อหุน้ (Dividend per share) / กาํไรต่อหุน้ (EPS) (รอ้ยละ) 
 

 

หมายเหต:ุ *คาํนวนจากงบการเงินรวม 
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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

               

ในการอ่านคาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน นกัลงทนุควร

ศกึษาขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน ขอ้มลูทางการเงินท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูจากงบการเงินรวมประจาํปี การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทาง

การเงินต่างๆ เป็นการใชข้อ้มลูเฉล่ียในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นการคาํนวณจากงบการเงินรวมรายปีของบรษิัทฯ 

 

16.1  ผลการดาํเนินงาน 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดตัง้ขึน้ตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามญัของพฤกษาฯ โดยการ

แลกเปล่ียนกับหุน้สามญัของบริษัทฯ ไดส้าํเร็จเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีผลทาํใหพ้ฤกษาฯ เป็นบริษัทย่อยของ

บรษิัทฯ และจากการปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นีถื้อเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ดงันัน้บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํ

งบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของพฤกษาฯ เสมือนว่าไดม้ีการรวมกิจการตัง้แต่ตน้ปี 2559 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ไดแ้สดง

ขอ้มลูงบการเงินรวมของพฤกษาฯ 

 

ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดส้รุปจาํนวนหุน้สามญัของพฤกษาฯ ท่ีรบัซือ้ได ้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

97.90 ของจาํนวนหุน้สามัญท่ีออกแลว้ของพฤกษาฯ ภายหลังจากการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยเ์สร็จสิน้ หุน้สามัญของ

บรษิัทฯ ไดเ้ขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 แทนหุน้สามญัของ

พฤกษาฯ ซึ่งถกูเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั 

ในเดือนมีนาคม 2561 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้ส่วนไดเ้สียในพฤกษาฯ เพ่ิมเติมรอ้ยละ 0.3 เป็นเงินสดจาํนวน 97 ลา้นบาท 

ทาํใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 97.9 เป็นรอ้ยละ 98.2 จนถึงปัจจบุนั 

 

เปรียบเทียบยอดขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 แบ่งตามผลิตภัณฑ ์มาจากพฤกษาฯ ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อย ดงันี ้

 หน่วย : ลา้นบาท 

ผลิตภณัฑ ์

ยอดขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

เพ่ิม (ลด) 

รอ้ยละ 2562 

เพ่ิม (ลด) 

รอ้ยละ 2561 

เพ่ิม (ลด) 

รอ้ยละ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์ 11,924 (25.4) 15,990 (33.7) 24,118 10.9 

บา้นเดี่ยว 5,340 (17.2) 6,447 (33.9) 9,756 26.8 

อาคารชดุ 4,704 (64.3) 13,164 (23.6) 17,228 (4.8) 

รวม 21,968 (38.3) 35,601 (30.3) 51,101 7.5 

หมายเหตุ   ยอดขายปี 2562 เป็นยอดขายสุทธหิลงัหกัโปรโมชัน่ 
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บรษิัทฯ มียอดขายสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 51,101 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 3,566 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7.5 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2561  มีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 55 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 

54,353 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ท่ีมีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 56 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 59,247 ลา้น

บาท โดยยงัคงเนน้ท่ีการเปิดโครงการของกลุ่มทาวนเ์ฮา้สจ์าํนวน 35 โครงการ มลูค่ารวม 21,318 ลา้นบาท และบา้นเดี่ยว 

9  โครงการ มลูค่า 10,297 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดจาํนวน 11 โครงการ มลูค่า 22,738 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการ

เดอะทรี ลาดพรา้ว 15 โครงการ เดอะรีเซิรฟ์ สาทร โครงการเดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ โครงการเเชปเตอรว์นั โฟลว ์บาง

โพ โครงการพลัมคอนโด สะพานใหม่ โครงการพลัมคอนโด รังสิต อไลฟ์ โครงการไพรเวซี่ จตุจักร โครงการเดอะทรี 

หวัหมาก โครงการพลมัคอนโด มิกซ ์แจง้วฒันะ โครงการแชปเตอร ์ทองหล่อ 25 และโครงการเดอะรีเซิรฟ์ 61 ไฮดอ์ะเวย ์

 

บริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้จากปีก่อน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส ์และบา้นเดี่ยว มูลค่า 2,367 ลา้นบาท 

2,063 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.9 และ 26.8 ตามลาํดบั   

 

บรษิัทฯ มียอดขายสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 35,601 ลา้นบาท ลดลง 15,500 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 30.3 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2562  มีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 36 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 

41,177 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีมีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 55 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 54,353 ลา้น

บาท โดยยงัคงเนน้ท่ีการเปิดโครงการของกลุ่มทาวนเ์ฮา้สจ์าํนวน 21 โครงการ มลูค่ารวม 16,513 ลา้นบาท และบา้นเดี่ยว 

8  โครงการ มูลค่า 9,573 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดจาํนวน 7 โครงการ มูลค่า 15,091 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการ

เดอะทรี จรญั-บางพลดั โครงการไพรเวซี่ เตาปนู อินเตอรเ์ชนจ ์เฟส 1 โครงการเเชปเตอร ์จฬุา-สามย่าน โครงการเเชปเตอร ์

เจรญินคร-รเิวอรไ์ซด ์โครงการไพรเวซี่ สขุมุวิท 101โครงการ เดอะทรี พฒันาการ และโครงการพลมั คอนโด ดอนเมือง 

 

               บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อน ลดลง 15,500 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 30.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เม.ย. 2562 

 

บรษิัทฯ มียอดขายสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 21,968 ลา้นบาท ลดลง 13,633 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 38.3 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยในช่วงปี 2563  มีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 

15,756 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ท่ีมีการเปิดโครงการใหม่จาํนวน 36 โครงการ มลูค่าโครงการเท่ากบั 41,177 ลา้น

บาท โดยยงัคงเนน้ท่ีการเปิดโครงการของกลุ่มทาวนเ์ฮา้สจ์าํนวน 7 โครงการ มลูค่ารวม 7,083 ลา้นบาท และบา้นเดี่ยว 3  

โครงการ มลูค่า 4,166 ลา้นบาท และโครงการอาคารชดุจาํนวน 3 โครงการ มลูค่า 4,507 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการเดอะทรี 

สขุมุวิท-พระราม 4 โครงการเดอะทรี Victory Monument โครงกาพลมั คอนโด สขุมุวิท 97.1  

 

               บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อน ลดลง 13,633 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 38.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เป็นผลมาจากจาํนวนโครงการท่ีเปิดลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และทั้งโลกชะลอตัว ซึ่งเกิดจากการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เป็นหลกั และมาตรการ LTV ใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เม.ย. 2562 
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ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุ 31 ธ.ค. 63    ร้อยละ 31 ธ.ค. 62    ร้อยละ 31 ธ.ค. 61 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 29,244 99.1 39,885 99.3 44,901 99.6 

รายไดอ่ื้น 269 0.9 267 0.7 170 0.4 

รายไดร้วม 29,513 100.0 40,152 100.0 45,071 100.0 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 19,876 68.0 25,754 64.6 28,815 64.2 

กาํไรขัน้ตน้  9,368 32.0 14,131 35.4 16,086 35.8 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 5,437 18.4 7,060 17.6 8,430 18.7 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย 2,111 7.2 3,285 8.2 4,396 9.8 

   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 3,326 11.3 3,775 9.4 4,034 9.0 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและค่าใชจ้า่ย

ภาษีเงินได ้
4,200 14.2 7,338 18.3 7,826 17.4 

ตน้ทนุทางการเงิน 515 1.7 324 0.8 139 0.3 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการ

รว่มคา้ 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 3,685 12.5 7,014 17.5 7,686 17.1 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 858 2.9 1,555 3.9 1,556 3.5 

กาํไรสาํหรบัปี 2,827 9.6 5,459 13.6 6,131 13.6 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุ 
56 0.2 100 0.2 (108) (0.2) 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 2,771 9.4 5,359 13.3 6,022 13.4 

หมายเหตุ : - อตัราส่วนในงบกาํไรขาดทนุแสดงเป็นรอ้ยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์และกาํไรขัน้ตน้แสดงเป็นรอ้ยละ

ของรายไดอ้สงัหาริมทรพัย ์

- รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ปี 2562-2563 เป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชั่น 

 

รายได ้

รายไดต้ามผลิตภัณฑส์าํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561  มาจาก บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
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      หน่วย : ลา้นบาท 

ผลิตภัณฑ ์

รายได้สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์ 12,426 42.5% 17,880 44.8% 22,566 50.3 

บา้นเดีย่ว 5,868 20.1% 7,783 19.5% 8,924 19.9 

อาคารชดุ 10,769 36.8% 14,137 35.4% 13,411 29.9 

อ่ืนๆ * 181 0.6% 85 0.2% - - 

รายได้อสังหาริมทรัพย ์ 29,244 100.0% 39,885 100.0% 44,901 100.0 

หมายเหต ุ* อ่ืนๆ เป็นรายไดจ้ากการขายที่ดินเปล่า  

 - รายไดปี้ 2562-2563 เป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชั่น 

 

สาํหรบัปี 2561 มีรายไดท้ั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัย์

เท่ากบั 44,901 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 170 ลา้นบาท รวมรายไดเ้ท่ากบั 45,071 ลา้นบาท  

 

สาํหรบัผลประกอบการของปี 2561 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได ้44,901 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 966 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จากผลิตภัณฑอ์าคารชุด 1,343 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11.1 เน่ืองจากมีโครงการท่ีโอนกรรมสิทธิ์ในปีนีเ้พ่ิมขึน้ไดแ้ก่ โครงการพลมัคอนโด เซ็นทรลั สเตชั่น เฟส

2 โครงการพลมัคอนโดแจง้วฒันะ เฟส 3 โครงการพลมัคอนโด ป่ินเกลา้ สเตชั่น โครงการพลมัคอนโด รามคาํแหง สเตชั่น 

โครงการแชปเตอรว์นั อีโค รชัดา-หว้ยขวาง เป็นตน้ สาํหรบัรายไดจ้ากบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์22,566 ลา้นบาท ลดลง 129 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 0.6 สาํหรบัรายไดจ้ากบา้นเดี่ยว 8,924 ลา้นบาท ลดลง 235 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น

รอ้ยละ 2.6  และรายไดส้าํหรบัโครงการต่างประเทศลดลง เน่ืองจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แลว้ และบรษิัทยงั

ไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพ่ิม 

 

สาํหรบัผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได ้39,885 ลา้นบาท ลดลง 5,016 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 11.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เม.ย. 2562 

 

สาํหรบัผลประกอบการของปี 2563 ภาพรวมกลุม่ธุรกิจอสงัหาฯ มีรายได ้29,244 ลา้นบาท ลดลง 10,641 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 26.7 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และทั้งโลกชะลอตัว ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) เป็นหลกั และมาตรการ LTV 

ใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เม.ย. 2562  
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

 

สาํหรบัปี 2561 บริษัทมีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 28,815 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 64.2 ของรายได้

จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยข์องปีก่อนเท่ากับ 28,222 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

64.2 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งอยู่ในสดัส่วนเดียวกนัเป็นผลมาจากการบรหิารและควบคมุตน้ทนุไดด้ี 

 

สาํหรบัปี 2562 บริษัทมีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 25,754 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 64.6 ของรายได้

จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยข์องปีก่อนเท่ากบั 28,815 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 

ของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 5,016 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 11.2 

สาํหรบัรอ้ยละตน้ทุนขายต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยปี์ 2562 แสดงรายไดส้ทุธิ

หลงัหกัค่าส่งเสรมิการขายตามมาตรฐานบญัชี TFRS 15 ส่งผลให ้รอ้ยละตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยส์งูกว่าปีก่อน 

 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทมีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 19,876 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.0 ของรายได้

จากการขายอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยข์องปีกอ่นเท่ากบั 25,754 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 64.6 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยส์ทุธิ ทาํใหอ้ตัราตน้ทนุขายสาหรบัปี 2563 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 

สาํหรบัปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 4,396 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน จาํนวน 45 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ซึ่งมาจากค่าใชจ้่ายในการเปิดโครงการสาํหรบัอาคารชุดเพ่ิมขึน้ 10 ลา้นบาท 

เน่ืองมาจากในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโครงการอาคารชุด 11 โครงการ ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี และค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะเพ่ิมขึน้ 30 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561 มีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากปีก่อน ค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากบั 4,034 

ลา้นบาท ลดลง 151 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 3.6 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับคดีความลดลง 141 

ลา้นบาท และค่าท่ีปรึกษาลดลง 64 ลา้นบาท ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้มาจากค่าเช่าสาํนักงาน เพ่ิมขึน้ 76 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการยา้ยสาํนกังานมาท่ีแห่งใหม่และมีการเปล่ียนระบบจดัเก็บขอ้มลูใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

สาํหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 3,285 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 1,111 

ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 25.3 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากับ 3,775 ลา้นบาท ลดลง 259 ลา้นบาท 

หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 6.4  

 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายลดลง เท่ากับ 1,174 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 35.8 และ

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเท่ากับ 449 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 11.9 จากการเปิดโครงการท่ีลดลง และการ

ควบคมุค่าใชจ้่ายไดด้ีขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รายการ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท      ร้อยละ  ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายโฆษณา 462 21.9 1,092 33.2 1,336 30.4 

ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธิ ์ 1,195 56.6 1,655 50.4 1,788 40.7 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 436 20.6 486 14.8 1,202 27.3 

ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ 18 0.9 52 1.6 70 1.6 

รวม 2,111 100.0 3,285 100.0 4,396 100.0 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท      ร้อยละ ล้านบาท       ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 2,099 63.1 2,403 63.7 2,520 62.5 

ค่าที่ปรกึษา 79 2.4 100 2.7 154 3.8 

ค่าเช่า 110 3.3 339 9.0 348 8.6 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหนา่ย 324 9.7 107 2.8 128 3.2 

อ่ืนๆ 714 21.5 826 21.8 884 21.9 

รวม 3,326 100.0 3,775 100.0 4,034 100.0 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 

สาํหรับปี 2561 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินประมาณ 139 ลา้นบาท ลดลง 59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมถวัเฉล่ียลดลง 

 

สาํหรบัปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินประมาณ 324 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 185 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้เป็นหลกั 

 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินประมาณ 515 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 191 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้เป็นหลกั 

 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.60 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.56 ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีดีจากการบริหารจัดการหนีสิ้นของ

บรษิัท และบรษิัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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กาํไรสุทธ ิ

 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 2561 เท่ากับ 6,022 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 ของรายไดร้วม ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 566 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.4 มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารท่ีลดลงจาก

การบรหิารและควบคมุค่าใชจ้่ายไดด้ีขึน้ 

 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 5,359 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ของรายไดร้วม ปรบัตัวลดลง 663 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.0 มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 

 

บรษิัทมีกาํไรสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 2,771 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ของรายไดร้วม ปรบัตวัลดลงเท่ากับ 

2,588 ลา้นบาท จากกาํไรของปีกอ่น หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 48.3 มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง  
 

โครงสร้างเงนิทุน 

 

บรษิัทฯ ทาํธุรกิจหลกัคือการลงทนุในธุรกิจอ่ืน ซึ่งปัจจบุนับรษิัทฯ ลงทนุในพฤกษาฯ ซึ่งเป็นธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จาํกัด โดยพฤกษาฯ ใชเ้งินทุนสาํหรบัพัฒนาโครงการจากการออกหุน้กู ้รวมถึงผล

กาํไรท่ีเกิดขึน้ในแต่ละรอบดาํเนินงาน เพ่ือใชใ้นการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อัตราส่วน

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.60 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากบั 0.56 ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีดีจากการบรหิารจดัการหนีสิ้นของกลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

 

 ในปี 2563 บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดพ้ฒันาปรบัปรุงสินคา้

และบรกิารท่ีดี สามารถส่งมอบใหล้กูคา้ตามความตอ้งการไดท้กุระดบั จึงมีนโยบายส่งเสรมิการคิดคน้นวตักรรมต่างๆ ใน

องคก์ร เพ่ือปรบัปรุงกระบวนทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพและสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ ตวัอยา่งเช่น การนาํนวตักรรม

การก่อสรา้งท่ีทนัสมยัระดบัโลก “Pruksa Precast” ผลิตแผ่นคอนกรีตสาํเรจ็รูป ท่ีนาํมาใชใ้นการกอ่สรา้งบา้นในโครงการ

ต่างๆ ของพฤกษาฯ การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ “Pruksa REM” (Real Estate Manufacturing) ซึง่เป็นระบบการก่อสรา้ง

บา้นคณุภาพแบบอตุสาหรรม การนาํระบบ “Pruksa BIM” (Building Information Modeling) มาชว่ยในการออกแบบและ

บรหิารจดัการขอ้มลูตา่งๆ สาํหรบัการประมาณราคา การบรหิารงานก่อสรา้ง และพฤกษาฯ มกีารพฒันาภายในของบรษิัท 

โดยนาํ “Pruksa Living Tech” ท่ีเกิดมาจากการเขา้ใจ Insight ของลกูบา้นและคนไทยอย่างแทจ้รงิมาตอบโจทย์

เทคโนโลยีการอยู่อาศยัท่ีทาํใหช้วีิตคนไทยดขีึน้    

 “PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือธรรมชาตแิละเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั โดย

มีองคป์ระกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคือ 
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1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เป็นนวตักรรมท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาพ

การอยู่อาศยัท่ีด ี

2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดลอ้มสาํหรบั

คนไทย ทาํใหส้งัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึ่งเป็นอีกทางของการทาํใหคุ้ณภาพการอยู่อาศัย

ของคนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดลอ้มและโลกของเราตามลาํดบั   

3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือ

ยกระดบัระบบความปลอดภยัสาํหรบัลกูบา้นของพฤกษาฯ  

4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาเป็น

หน่ึงในปัจจยัสาํคญัการใชช้ีวิต พฤกษาฯ เขา้ใจและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ทั้งนีใ้นปี 2562 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาจากกลุ่มพฤกษาฯ ไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

ฐานะการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

 

 

16.2 ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย ์

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรพัยร์วม 81,845 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 9,601 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.3 

จาก ณ สิน้ปี 2560 โดยสิน้ปี 2561 มีเงินสดเพ่ิมขึน้ 97 ลา้นบาท และอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 8,169 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 12.8 มาจากการเพ่ิมขึน้ของอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งพฒันา 8,897 ลา้นบาท จากการเพ่ิมโครงการ

ท่ีอยู่ระหว่างขายและพฒันา ทัง้นีท่ี้ดินรอการพฒันาเพ่ิมขึน้ 981 ลา้นบาท เน่ืองจากซือ้ท่ีดินเพ่ือเปิดโครงการในอนาคต  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรพัยร์วม 86,782 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 4,937 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.0 

จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยสิน้ปี 2562 มีเงินสดเพ่ิมขึน้ 330 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 4,284 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.0 โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดินและบา้นพรอ้มขาย 5,566 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรพัยร์วม 78,273 ลา้นบาท ลดลง 8,509 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.8 จาก 

ณ สิน้ปี 2562 โดยสิน้ปี 2563 มีเงินสดลง 437 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขายลดลง 9,380 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 12.3 โดยหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินและท่ีดินพรอ้มบา้นพรอ้มขาย 5,611 ลา้นบาท และ จากการลดลง

ของมลูค่าอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันา 5,738 ลา้นบาท 
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หนีส้นิ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หนีสิ้นรวมเพ่ิมขึน้ 6,386 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.0 จาก ณ สิน้ปี 2560 มา

จากเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 2,800 ลา้นบาท เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดินเพ่ิมขึน้ 1,057 ลา้นบาท และเงินมดัจาํ

จากลกูคา้เพ่ิมขึน้ 1,627 ลา้นบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นรวมเพ่ิมขึน้ 3,019 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7.6 จาก ณ สิน้ปี 2561 มา

จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 400 ลา้นบาท การออกหุน้กูเ้พ่ิมระหว่างปี 10,000 ลา้นบาท ขณะท่ีมีการ

ชาํระคืนหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ 6,400 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวมลดลง 8,503 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 19.8 จาก ณ สิน้ปี 2562 มาจาก

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง 3,493 ลา้นบาท การออกหุน้กูเ้พ่ิมระหว่างปี 4,500 ลา้นบาท ขณะท่ีมีการชาํระคืนหุน้กู้

ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 7,100 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้ลดลง 914 ลา้นบาท และเจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดินลดลง 1,141 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 3,215 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.3 จากสิน้ปี 2560 ซึ่ง

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากผลการดาํเนินงานของปี 2561 เท่ากับ 6,130 ลา้นบาท แบ่งเป็นกาํไรส่วนของบริษัทใหญ่

เท่ากบั 6,022 ลา้นบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุเท่ากบั 108 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 1,918 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.6 จากสิน้ปี 2561 ซึ่ง

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากผลการดาํเนินงานของปี 2562 เท่ากับ 5,459 ลา้นบาท แบ่งเป็นกาํไรส่วนของบริษัทใหญ่

เท่ากบั 5,359 ลา้นบาทและส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุเท่ากบั 100 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเล็กนอ้ย 6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.1 จากสิน้ปี 2562  

 

เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและมีสถานะทางการเงินท่ีมีความมั่นคงมากขึน้ 

เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 จึงมีมติเห็นชอบในการกาํหนดนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล โดยมีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 

จากกําไรสุทธิของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสาํรองต่างๆ ทั้ง

หมดแลว้ เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ มีการอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.31 บาท เป็นเงิน

ทัง้สิน้ 678 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ทัง้นีส่้วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและ

สามารถจ่ายเงนิปันผลคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุปี แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง่  
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งบกระแสเงนิสด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 97 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 330 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลง 438 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 

 

การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2561 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนนิงาน 

สาํหรบัปี 2561 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 1,525 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 497 ลา้นบาท ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 4 ลา้นบาท ตน้ทุน

ทางการเงินและภาษี เงินได้จํานวน 139 ล้านบาทและ 1,556 ล้านบาท เป็นต้น และกระแสเงินสดลดลงจาก

อสังหาริมทรพัยพ์ัฒนาเพ่ือขาย 7,639 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้เพ่ิมขึน้ 36 ลา้นบาท เงินมัดจาํค่าซือ้ท่ีดิน

เพ่ิมขึน้ 946 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาเพ่ิมขึน้ 1,627 ลา้นบาท อีกทัง้มีภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 1,175 ลา้นบาท 

ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 1,525 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในระหว่างปี 2561 มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 552 ลา้นบาท และลงทุนในสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนจาํนวน 67 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้น

ต่างๆ ขององคก์ร และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอุปกรณจ์าํนวน 22 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2561 มีเงินสดสทุธิใชไ้ปใน

กิจกรรมลงทนุจาํนวน 596 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

ในระหว่างปี 2561 มีการออกหุน้กูร้ะยะยาวใหม่จาํนวน 5,500 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมพ่ิมขึน้จาํนวน 3,300 ลา้น

บาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินดงักล่าวเพ่ือนาํมาชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 6,000 ลา้นบาท 

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 2,816 ลา้นบาท และจ่ายตน้ทนุทางการเงิน 747 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2561 มีเงินสดสทุธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 832 ลา้นบาท 
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การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2562 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนนิงาน 

สาํหรบัปี 2562 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 1,703 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 451 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจ้าํนวน 324 ลา้นบาทและ 

1,555 ลา้นบาท เป็นตน้ และกระแสเงินสดลดลงจากอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3,799 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

สินคา้เพ่ิมขึน้ 188 ลา้นบาท เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดินลดลง 726 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาเพ่ิมขึน้ 97 ลา้นบาท อีกทัง้

มีภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 1,662 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากับ 1,703 ลา้น

บาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในระหว่างปี 2562 มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 887 ลา้นบาท และลงทุนในสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนจาํนวน 145 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้น

ต่างๆ ขององคก์ร และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์จาํนวน 4 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2562 มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมลงทนุจาํนวน 1,028 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

ในระหว่างปี 2562 มีการออกหุน้กูร้ะยะยาวใหม่จาํนวน 10,000 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้จาํนวน 

400 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินดงักล่าวเพ่ือนาํมาชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 6,400 

ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 3,568 ลา้นบาท และจ่ายตน้ทนุทางการเงิน 775 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2562 มี

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 345 ลา้นบาท 

 

การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2563 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนนิงาน 

สาํหรบัปี 2563 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 10,577 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 455 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจ้าํนวน 515 ลา้นบาทและ 

858 ลา้นบาท เป็นตน้ และกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จากอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 9,605 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

สินคา้เพ่ิมขึน้ 186 ลา้นบาท จ่ายเงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดินลดลง 391 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาลดลง 425 ลา้นบาท อีก

ทั้งมีภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 1,111 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากับ 10,577 

ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

ในระหว่างปี 2563 มีการลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์จาํนวน 1,132 ลา้นบาท ลงทนุในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

จาํนวน 136 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้นต่างๆ 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน / 16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  หนา้ 261 

ขององคก์ร และลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 24 ลา้นบาท และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอุปกรณจ์าํนวน 

9 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจาํนวน 124 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2563 มีเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมลงทนุจาํนวน 1,159 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

ในระหว่างปี 2563 มีการออกหุน้กูร้ะยะยาวใหม่จาํนวน 4,500 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมขึน้จาํนวน 1,057 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินดงักล่าวเพ่ือนาํมาชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอน

จาํนวน 7,100 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 2,810 ลา้นบาท จ่าย เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

4,550 ลา้นบาท และจ่ายตน้ทุนทางการเงิน 752 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2563 มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 

9,856 ลา้นบาท 
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การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู  หนา้ 262 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอรบัรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้อ่ืนสาํคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระสาํคัญ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

แลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติ

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ 

บริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชี และ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทาํรายงานทางการเงินของ  

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

บรษิัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์กาํกบัไว ้บรษิัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู

แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

นายวเิชยีร เมฆตระการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์
รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานการเงินกลุ่ม และผูม้ีอาํนาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท        หนา้ 263 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ลาํดับที ่1 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร  

ช่ือ-สกุล ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ 

อายุ  68 ปี 

สัดส่วนในการถอืหุน้ (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพิ่ม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  

 (วนัที่เขา้เป็นกรรมการ 29  เมษายน 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - 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 

 - บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 - ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 - เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
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ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน  บรษัิทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบยีน, บริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ) - กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

   บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการ บรษัิท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการ บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 บรษัิทและหน่วยงานอื่นๆ 

 - กรรมการ บรษัิท สยามสินธร จาํกดั 

- กรรมการ บรษัิท ทนุลดาวลัย ์จาํกดั 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

- ประธานคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์

- กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

- ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- กรรมการ คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น วชิราวธุวิทยาลยั 

- กรรมการ โครงการทนุเลา่เรยีนหลวงสาํหรบัพระสงฆไ์ทย 

- Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 

- ที่ปรกึษาอาวโุส กลุม่บรษัิทเซ็นทรลั 

- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการจดัการทรพัยสิ์น จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ที่ปรกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

- ที่ปรกึษา สาํนกังานทรพัยสิ์นพระมหากษัตรยิ ์

- กรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย 
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ประสบการณห์ลักในอดตี - ปี 2542-2546 เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 - ปี 2547-2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2553-2558 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - ปี 2559-กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการอิสระ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Role of the Chairman Program - RCP รุน่ 2/2544 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 - Directors Certification Program - DCP รุน่ 21/2545 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Ethical Leadership Program - ELP รุน่ 2/2558 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุน่ 5/2561 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 15/2563 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 9 / สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที่ 15 / วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 15) 

 



                                                               

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 266 

ลาํดับที ่2 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์

อายุ  62 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 60.0414% (1,314,009,986 หุน้)   

2. 3.8839% (85,000,000 หุน้) 

3. ไม่ม ี

1. 60.2324% (1,318,190,000 หุน้)  

2. 3.8839% (85,000,000 หุน้) 

3. ไม่ม ี

1. 4,180,014 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พ่ีชายนางรตันา พรมสวสัดิ ์

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  ประธานกรรมการบรหิาร / 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 

 - ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 - ปรญิญาปรชัญาดษุฏีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

- ปรญิญาเศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จาํกดั 



                                                               

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 267 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซ์ีส ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2528-2530 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามเอ็นจิเนียริ่ง 

 - ปี 2541-2548 บรษิัท เกสร ภตัตาคาร จาํกดั 

 - ปี 2548-กมุภาพนัธ ์2561 รองประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Finance for Non-Finance Directors - FND รุน่ 5/2546 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 - Director Certification Program - DCP รุน่ 50/2547 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 268 

ลาํดับที ่3 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์

อายุ  67 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) คณิตศาสตร ์มหาวิทยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 

 - ปรญิญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร ์(Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics,  

   มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร,์ London School of Economics มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาํกบัความเส่ียง ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และผูท้าํแผน บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

- ปี 2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 269 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) 

- มีนาคม 2561-ปัจจบุนั กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2549-2551 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 

 - ปี 2551-2552 ประธานท่ีปรกึษาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2552-2555 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2557-กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการอิสระ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2557-กรกฏาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Accreditation Program - DAP รุน่ 35/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 270 

ลาํดับที ่4 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

อายุ  58 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 - ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

 บรษิัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ออล่า จาํกดั (มหาชน)  

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

 บรษิัท สินมั่นคงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ออโตคอรป์โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 271 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั (ต่อ) บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการ บรษิัท ออดิท วนั จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท เอฟ แอนท ์เอ โซลชูั่น จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท สมายล ์พี จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท ดบับลิว แอนท ์เอ็ม แอสโซซิเอท จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท มงคลปฐวี จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท เวิลด ์เอเซยีโซลชูั่น จาํกดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2528-2535  ผูช้่วยผูต้รวจสอบ บรษิัท เอสจีวี - ณ ถลาง จาํกดั 

 - ปี 2535-2539  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบ บรษิัท เอสจวีี - ณ ถลาง จาํกดั 

 - ปี 2539-2542  ผูช้่วยกรรมการ บรษิัท เอสจีวี - ณ ถลาง จาํกดั 

 - ปี 2542-2546  กรรมการบรหิาร กลุ่มบรษิัทอารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ ประเทศไทย 

 - ปี 2546-2558  กรรมการ บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลชูั่นส ์จาํกดั 

                                 กรรมการ บรษิัท สาํนกังานท่ีปรกึษาทางธุรกจิและบญัชี จาํกดั 

 -  ปี 2548-กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการอิสระ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุน่ 0/2543 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Finance for Non-Finance Director - FND รุน่ 1/2544 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Role of the Compensation Committee - RCC รุน่ 3/2550 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุน่ 4/2552 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Chartered Director Class - CDC รุน่ 8/2557 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 272 

ลาํดับที ่5 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล 

อายุ  66 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (เคมวีิศวกรรม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - ปรญิญาโท (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซยี 

 - ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, Australia 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการอิสระ บรษิัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน)  

 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

-  

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิตบิญัญัติแห่งชาติ / กรรมาธิการและเลขานกุารคณะกรรมาธิการพลงังาน 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 273 

ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) - ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย  

- ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

- ปี 2551-2554 ประธานองคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน (TBCSD) 

- ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บรษิัท บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั 

- ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั 

- ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บรษิัท บางจากโซลารเ์อนเนอรย์ี จาํกดั 

- ปี 2548-2555 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2556-2558 ท่ีปรกึษาอาวโุส บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2557-2558 กรรมการ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

- ปี 2556-2559 กรรมการ บรษิัท กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

- ปี 2557-กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการอิสระ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Finance for Non – Finance Directors - FND 22/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 - Director Accredited Program - DAP รุน่ 40/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Director Certification Program - DCP รุน่ 62/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - DCP Refresher Course - RE DCP 1/2551 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน / วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 10 / สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (วตท.10) 

 - ประกาศนียบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 5 / สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม. 5) 

 - หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 1 /    

   สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) 

 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 274 

ลาํดับที ่6 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยน์ายแพทย ์ปิยะมติร ศรีธรา 

อายุ  62 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 16 กมุภาพนัธ ์2560) 

การศึกษา - ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2525 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 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 หลกัสตูรผูบ้รหิารยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 12 

 - ปี 2558 Fellow of  American College of Physician 

 - ปี 2559 Fellow of  Royal College of Physician (LONDON) 

 - ปี 2561 หลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ท่ี 6 วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนญู 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 275 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการอิสระ บรษิัท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - กรรมการการสอบแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญสาขาวชิาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจ แพทยสภา 

 - หวัหนา้คลสัเตอรว์จิยัหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - คณบดีคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2526-2528 แพทยใ์ชท้นุโรงพยาบาลเกาะสมยุ จงัหวดั สรุาษฏรธ์านี 

 - ปี 2531 อาจารยป์ระจาํหน่วยโรคหวัใจ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 - ปี 2533-2535 แพทยโ์รคหวัใจประจาํ Hammersmith Hospital 

 - ปี 2535 ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจาํหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2539 รองศาสตราจารยป์ระจาํหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2542-ปัจจบุนั กรรมการการสอบแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญสาขาวิชาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจ แพทยสภา 

 - ปี 2545-2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2548 แพทยด์เีด่นดา้นวชิาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 - กนัยายน 2549 ศาสตราจารยป์ระจาํหน่วยโรคหวัใจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2549-2553 รองหวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2550-2553 ผูอ้าํนวยการศนูยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2551-2554 เมธีวจิยัอาวโุส สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

 - ตลุาคม 2553-2557 หวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 - ปี 2554-2560 หวัหนา้คลสัเตอรว์ิจยัหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ มหาวิทยาลยัมหิดล 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 276 

ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) - ปี 2555-2560 ประธานวชิาการของราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 - ปี 2558-ปัจจบุนั คณบดีคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปี 2562-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิารศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(TCELS) 

การฝึกอบรม  - Director Certification Program - DCP รุน่ 244/2560 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 15/2563 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 277 

ลาํดับที ่7 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายอนวุฒัน ์จงยินด ี

อายุ  63 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่ม ี

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่ม-ี 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 1 กมุภาพนัธ ์2562) 

การศึกษา - วิทยาศาสตรบณัฑิต บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - 

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - ปี 2551-ปัจจบุนั อปุนายก กรรมการตรวจสอบและบญัชขีองสมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

- ปี 2557-ปัจจบุนั ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบรษิัทจดทะเบียน  

- ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการบรหิารมลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ 

- ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาใหก้ารรบัรองบรษิัทท่ีมกีารวางแนวปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัการทจุรติ  

 (CAC Certification Committee) 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 278 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) 

- ปี 2561-ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2561-ปัจจบุนั อนกุรรมการพิจารณาแนวทางการประเมนิผลการพฒันาองคก์รรฐัวิสาหกิจ ดา้นการตรวจสอบภายใน  

 - ปี 2561-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย  

- ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการ ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ บรษิทั ดอยคาํผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  

- ปี 2562-ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์

- ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลิต จาํกดั 

 - ปี 2563-2566 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ดา้นการวางระบบบญัชี สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- ปี 2563-2566 กรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการบญัชีบรหิาร สภาวิชาชีพการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพเ์ขียน  

- ปี 2545-2546 ผูจ้ดัการสาํนกังานบญัช ีบรษิัท เยื่อกระดาษสยาม จาํกดั (มหาชน)  

- ปี 2547-2548 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ Share Services Function 2 บรษิัท ซิเมนตไ์ทยการบญัชี จาํกดั  

- ปี 2548-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บรษิัท ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2553-2560 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ บรษิัท ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 135/2553 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Audit Committee Program - ACP รุน่ 31/2553 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Director Accreditation Program DAP 82/2553 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Ethical Leadership Program – ELP 11/2561 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 282 

ลาํดับที ่9 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายวเิชยีร เมฆตระการ 

อายุ  67 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. ไม่มี 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. - 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า - เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pomona, USA 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)   

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บรษิัท ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ธนชาต ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2549-2552 กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2552-มิถนุายน 2557 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2557-มกราคม 2561 กรรมการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 283 

ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) - ปี 2560-กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บรษิัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 107/2551 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Board that Make a Difference - BMD รุน่ 3/2559 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Role of the Chairman Program - RCP รุน่ 40/2560 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Ethical Leadership Program - ELP รุน่ 12/2561 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 13/2563  / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Advance Audit Committee Program - AACP รุน่ 36/2563  / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Advanced Technical  in Microwave / California State University - Northridge 

 - Mini MBA for Shinawatra Executives / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “ผูบ้รหิารระดบัสงู” รุน่ท่ี 8 (วตท.8) / สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 17 / สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.17) 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 284 

ลาํดับที ่10 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นางรตันา พรมสวสัดิ ์

อายุ  59 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 1.9432% (42,528,017 หุน้)  

2. 0.5849% (12,800,000 หุน้) 

3. ไม่มี 

1. 1.9437% (42,537,832 หุน้)  

2. 0.5894% (12,900,000 หุน้) 

3. ไม่มี 

1. 9,815 หุน้ (เพ่ิม) 

2. 100,000 หุน้ (เพ่ิม) 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร นอ้งสาวนายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล 

 (วนัท่ีเขา้เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (นิติศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซ์ีส ์จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิัท เกสรก่อสรา้ง จาํกดั 

 - กรรมการ บรษิัท พฤกษา อินเดยี เฮา้สซ์ิ่ง จาํกดั 

  



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 285 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2529-2544 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามเอ็นจิเนียริ่ง 

 - ปี 2536-2546 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บรษิทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั 

 - ปี 2541-2547 กรรมการ บรษิัท เกสรภตัตาคาร จาํกดั (ปิดกจิการเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2548) 

 - ปี 2546-2548 ท่ีปรกึษาฝ่ายการเงิน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2548-กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 52/2547 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

   

   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 286 

ลาํดับที ่11 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นางสาวสภุรณ ์  ตรีวิชยพงศ ์

อายุ  60 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0001% (3,079 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 0.0005% (10,207 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 7,128 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม / กรรมการบรหิาร 

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 1 เมษายน 2562) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี (บญัช ี- เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท (การเงิน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท (บญัช)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - ไม่ม ี

 

  

  

  

  



                                                                 

   

   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 287 

 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) 

บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ  

- กรรมการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิัท เกสรก่อสรา้ง จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พนาลี เอสเตท จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พทุธชาด เอสเตท จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั  

- กรรมการ  บรษิัท พฤกษา โอเวอรซ์ีส ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลวมิตุ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา เวนเจอร ์วนั จาํกดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2526-2531 Senior Accountant บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยน์วธนกิจ จาํกดั 

- ปี 2531-2535 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บรษิัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จาํกดั 

- ปี 2535-2537 System Development Manager  -  American Engineering Company Limited 

- ปี 2537-2548 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2554 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - Director Certification Program – DCP รุน่ 54/2548  / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Risk Management Program – RCL รุน่ 7/2560 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Chief Finance Officer Certification Program - CFO / สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- Strategic CFO in Capital Market Program รุน่ท่ี 4  / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- CFO Refresher รุน่ท่ี 1/2563 / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program - TLCA CFO CPD รุน่ท่ี 3/2563 / สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

 



                                                               

  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 288 

ลาํดับที ่12 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายพรเทพ ศภุธราธาร 

อายุ  58 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0003% (7,057 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 0.0011% (23,721 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 16,664 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานจดัซือ้จดัจา้งและซพัพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบรหิาร 

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 7 พฤศจกิายน 2559)                     

การศึกษา - ปรญิญาตรี (วิศวกรรมศาตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท (บรหิารธุรกจิ) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) 

บรษิัทจดทะเบียน 

-  

บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

  

  

  

  



                                                               

  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 289 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2532-2540 Operations Manager บรษิัท พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล แมนเูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ปี 2540-2543 Operations Manager บรษิัท พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล แคนาดา จาํกดั 

- ปี 2543-2548 Operations Manager บรษิัท พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล แมนเูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ปี 2548-2551 Associate Director บรษิัท พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล เวยีดนาม จาํกดั 

- ปี 2551-2556 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโรงงาน วศิกวกรรมและคณุภาพ บรษิัท นํา้ตาลมติรผล จาํกดั 

- ปี 2556-2558 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบคุคล บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2559-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 244/2560 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 



                                                               

  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 290 

 

ลาํดับที ่13 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น 

อายุ  59 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 

 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0009% (19,954 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 0.0043% (93,157 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 73,203 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรบคุคลกลุ่ม / กรรมการบรหิาร 

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 6 พฤษภาคม 2559)                     

การศึกษา - ปรญิญาตรี (รฐัศาสตร)์ เกียรตนิิยมอนัดบัสอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - กรรมการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลวมิตุ จาํกดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2539-2540 ผูจ้ดัการส่วนบคุคล บรษิัท ไทยวนภณัฑ ์จาํกดั เครือซิเมนตไ์ทย 

 - ปี 2541-2542 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินหนองแค บรษิัท สยามมชิลิน จาํกดั 

 - ปี 2543-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินพระประแดง บรษิัท สยามมชิลิน จาํกดั 



                                                               

  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) - ปี 2549-2554 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมชิลินพระประแดง บรษิัท สยามมิชลิน จาํกดั 

 - ปี 2554-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล โรงงานสยามมชิลินแหลมฉบงั บรษิัท สยามมิชลิน จาํกดั 

- ปี 2556-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบคุคลสายงานอตุสาหกรรม บรษิัท สยามมิชลิน จาํกดั 

- ปี 2558-2560 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 275/2562 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Management Development Program รุน่ท่ี 17/2546 / ศนูยฝึ์กอบรมปนูซิเมนตไ์ทย 

 - Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam 

 - Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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ลาํดับที ่14 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ 

อายุ  45 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0003% (5,963 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 0.0009% (20,049 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 14,086 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม / กรรมการบรหิาร 

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 1 สิงหาคม 2562) 

การศึกษา - ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน   

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) - 

บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม 

  บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี 

 

 

 

2545 – 2550     ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑบ์รีสประเทศไทย - บรษิทั ยนิูลีเวอร ์ประเทศไทย จาํกดั 

2550 – 2551     ผูจ้ดัการอาวโุสดา้นการพฒันาแบรนดผ์ลิตภณัฑผ์งซกัฟอกภาคพืน้ประเทศจีน - บรษิัท ยนิูลีเวอร ์ประเทศจีน 

2551 – 2552     ผูอ้าํนวยการภาคพืน้ภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้แบรนดค์นอร ์- บรษิัท ยนิูลีเวอรเ์อเชีย ไพรเวท ลิมเิต็ด  

2553 – 2555     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวธุโส - บรษิัท โนเกีย ประเทศไทย จาํกดั 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 293 

ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) 2555 – 2560     รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการตลาด - บรษิัท ซพีีเอฟประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท       หนา้ 294 

 

 

ลาํดับที ่15 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์ วลัลิกลุ 

อายุ  56 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0003% (5,981 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 0.0005% (9,878 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 3,897 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 19 เมษายน 2559)  

การศึกษา - ปรญิญาตรี (บญัชี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - อนปุรญิญาโท (สารสนเทศ) มหาวิทยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 

 - ปรญิญาโท (บรหิาร) มหาวิทยาลยันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย 

 - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ  

 - รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบภายในและกาํกบัการปฏิบตัิงาน  บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 



                                                             

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2539-2542 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส บรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 - ปี 2542-2545 ผูจ้ดัการ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์จาํกดั 

- ปี 2546-2547 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท เบทาโกร กรุ๊ป จาํกดั 

- ปี 2547-2550 ผูจ้ดัการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2550-2551 ผูอ้าํนวยการ บรษิัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2551-2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสรรหาท่ีดิน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2552-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2558-2559  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2560-ปัจจบุนั รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบภายในและกาํกบัการปฏิบตัิงาน   

   บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 56/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท        หนา้ 296 

ลาํดับที ่16 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายไพศาล ราํพรรณ ์

อายุ  61 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0003% (6,408 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 0.0003% (7,431 หุน้) 

2. ไม่มี 

3. ไม่มี 

1. 1,023 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารบรษิัท   

 (วนัท่ีเขา้เป็นผูบ้รหิาร 19 เมษายน 2559)                     

การศึกษา - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 - เนติบณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - เลขานกุารบรษิัท บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2535 - 2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บรษิัท อยธุยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

            อนกุรรมการกฎหมาย สมาคมประกนัชวีิตไทย 

 - ปี 2548 - 2549 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิผ่านนายหนา้ บรษิัท อยธุยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 - 2552 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบรษิัท บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 



                                                                 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณห์ลกัในอดตี (ตอ่) - ปี 2552 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Company Secretary Program - CSP รุน่ 27/2551 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Effective Minute Taking - EMT รุน่ 13/2552 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - Board Reporting Program - BRP รุน่ 3/2553 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - CGR Workshop ปี 2560 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 - CGR Workshop 3/2561 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หนา้ 298 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย 
ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

 

 

ชื่อ 

 

บริษัทฯ 

 

บมจ.

พฤกษา 

เรียล

เอสเตท 

 

บจ.  

เกสร 

ก่อสร้าง 

 

บจ.  

พนาลฯี 

 

บจ. 

พุทธชาดฯ 

 

บจ.

พฤกษา 

อินเตอรฯ์ 

 

บจ. 

พฤกษา 

โอเวอรซ์ีส ์

 

บจ. 

พฤกษา 

เวนเจอร ์

วัน   

 

บจ. ร.พ.

วิมุต 

โฮลดิง้ 

 

บจ.  

ร.พ.วิมุต 

  

1. ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ X - - - - - - - - - 

2. นายทองมา วจิิตรพงศพ์นัธุ ์ / & // - - - - X X - X - 

3. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ / - - - - - - - - - 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ / - - - - - - - - - 

5. ดร.อนสุรณ ์แสงน่ิมนวล / - - - - - - - - - 

6. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา / - - - - - - - - - 

7. นายอนวุฒัน ์จงยินด ี / - - - - - - - - - 

8. ศ.พิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ / - - - - - - - - - 

9. นายวเิชยีร เมฆตระการ / & // - - - - - - - / - 

10. นางรตันา พรมสวสัดิ ์ / - / - - / / - - - 

11. นายปิยะ ประยงค์(1) / & // X / - - - - / - - 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หนา้ 299 

 

ชื่อ 

 

บริษัทฯ 

 

บมจ.

พฤกษา 

เรียล

เอสเตท 

 

บจ.  

เกสร 

ก่อสร้าง 

 

บจ.  

พนาลฯี 

 

บจ. 

พุทธชาดฯ 

 

บจ.

พฤกษา 

อินเตอรฯ์ 

 

บจ. 

พฤกษา 

โอเวอรซ์ีส ์

 

บจ. 

พฤกษา 

เวนเจอร ์

วัน   

 

บจ. ร.พ.

วิมุต 

โฮลดิง้ 

 

บจ.  

ร.พ.วิมุต 

 - 

12. นายพรเทพ ศภุธราธาร // / - - - - - - - - 

13. นายอดุมศกัดิ ์แยม้นุ่น // / - - - - - - - / 

14. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์(4) // / / / / / / / - / 

15. นายธีระ ทองวิไล(2) (3) - / - / - - - - - - 

16. นางอรนชุ อิติโกศิน(2) - / - - - - - - - - 

17. นายภคัรนิ ทตัติพงศ์(2) - / - - - - - - - - 

18. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน์(4)(9)(10) // / - - - - - / / - 

19. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์(10) - / - - - - - - - - 

20. นายกฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู (4) // - - - - - - - / X 

21. นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ(4)  // - - - - - - - - - 

22. นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต(5)  / & // / - - - - - - - - 

23. นายนิมิตร พลูสวสัดิ์(6) - / - - - - - - - - 

24. นายธีรเดช เกิดสาํอางค์(7) // / - / - - - - - - 

25. นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์(8) / & // - - - - - - - / - 

หมายเหต ุ:    X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร    

(1) นายปิยะ ประยงค ์พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการและบริษัทย่อย           หนา้ 300 

(2) นานธีระ ทองวิไล นางอรนชุ อิติโกศิน และนายภคัริน ทตัติพงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

(3) นายธีระ ทองวิไล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท พนาลี เอสเตท จาํกดั ตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2563 

(4) นางสาวสภุรณ ์ตรีวชิยพงศ ์นพ. กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกลู นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์และนางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 

(5) นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบรหิาร ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

(6) นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

(7) นายธีรเดช เกิดสาํอางค ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และกรรมการบริษัท พนาลี เอสเตท จาํกดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

(8) นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรพัย ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) และกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 

(9) นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จาํกดั ตัง้แต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 

(10) นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์และนายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทํ พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 3 รายงานเก่ียวกับหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวังานกาํกับดแูลการปฎิบตัิงานของบริษัท        หนา้ 301 

เอกสารแนบ 3 รายงานเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษทั 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล นายเปรมศกัดิ์  วลัลิกลุ 

อายุ  56 ปี 

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 
 

1. ตนเอง 

2. คู่สมรส 

3. บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

1. 0.0003% (5,981 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 0.0005% (9,878 หุน้) 

2. ไม่ม ี

3. ไม่ม ี

1. 3,897 หุน้ (เพ่ิม) 

2. - 

3. - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 

ตาํแหน่งปัจจุบนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

(วนัที่เขา้เป็นผูบ้รหิาร 19 เมษายน 2559)                     

การศึกษา - ปรญิญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - อนปุรญิญาโท สารสนเทศ มหาวทิยาลยัวลูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย 

 - ปรญิญาโท บรหิาร มหาวิทยาลยันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย 

 - วฒุิบตัร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 

ตาํแหน่งอืน่ในปัจจุบนั  บรษิัทจดทะเบียน 

(บริษัทจดทะเบียน, บริษทัและหน่วยงานอื่นๆ) -  

 บรษิัทและหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบภายในและกาํกบัการปฏิบตัิงาน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

  



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 3 รายงานเก่ียวกับหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวังานกาํกับดแูลการปฎิบตัิงานของบริษัท        หนา้ 302 

ประสบการณห์ลกัในอดตี - ปี 2539 - 2542 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส บรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 - ปี 2542 - 2545 ผูจ้ดัการ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์จาํกดั 

 - ปี 2546 - 2547 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท เบทาโกร กรุ๊ป จาํกดั 

 - ปี 2547 - 2550 ผูจ้ดัการ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 - 2551 ผูอ้าํนวยการ บรษิัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 - 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสรรหาท่ีดิน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2552 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2558 - 2559  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 - ปี 2560 - ปัจจบุนั รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบภายในและกาํกบัการปฏิบตัิงาน   

                            บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม - Director Certification Program - DCP รุน่ 56/2548 / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน  หนา้ 303 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน  

 

โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 4.2 สินคา้คงเหลือในโครงการตา่งๆ 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     หนา้ 304 

เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ่ง

เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร โดยในระหว่างปี 2563 กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนทัง้สิน้ 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และ นายอนุวฒัน ์จงยินด ี

เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารงานดว้ยความซื่อสตัย์

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารและผูบ้ริหารอนัจะพึงมีต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตลอดจนดาํเนินการเพ่ือให้

มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการไดบ้ริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และมี

มาตรฐาน        

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีการประชมุทัง้สิน้รวม 12 ครัง้ ทัง้นีไ้ดร้่วมประชุมกบัผูบ้รหิาร 

ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี เพ่ือรบัทราบ ใหค้วามเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ     

ซึ่งมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

 

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจาํปี 2563 ท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา

อนุมตัิ โดยไดส้อบถามผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิารในเร่ืองความถูกตอ้ง ความครบถว้นของงบการเงินและความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง

ประเด็นสาํคญัๆ ในการจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อผูใ้ชง้บการเงิน นอกจากนีย้งัไดพิ้จารณา

ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี เพ่ือปรบัปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน และรบัทราบแผนการสอบบญัชีประจาํปี 

2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทาํรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีการ

ควบคมุท่ีเพียงพอใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ถูกตอ้งตาม

มาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

 

2.  การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ

เหมาะสมเพียงพอเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบตัิในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการท่ีเข้าลักษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

ประกาศ ขอ้กาํหนด และแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 



                                                                 

  

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

  

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     หนา้ 305 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวท่ีมีหรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติของ

ธุรกิจและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

 

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํหนดใหม้ีการสอบทานและติดตามให ้

บริษัทฯ ดาํเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย  ์และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอ่ืนท่ีสาํคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกาํหนดเป็น

ประเด็นหลักประเด็นหน่ึงท่ีต้องตรวจสอบ รวมทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน 

(Compliance) ท่ีทาํหนา้ท่ีเขา้ดูแลการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ ใหม้ีการกาํกบัดแูลการฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้ง โดยมีการจดัประชุมเพ่ือรบัทราบผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกาํกับดูแลกิจการและกาํกับการ

ปฏิบตัิงาน (Corporate Govenance & Compliance) ของบรษิัทฯ เป็นประจาํทกุไตรมาส  

 

 จากการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บ่งชีท่ี้ทาํใหเ้ชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาท่ีจะละเวน้ไม่

ปฏิบตัิตาม และ/หรือ มีการดาํเนินการใดๆ ท่ีขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีมีสาระสาํคญั 

 

4.  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี ผ่านผลการประเมินท่ีจัดทาํโดยผูบ้ริหาร ตามแบบประเมินของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้การบรหิารความเส่ียงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทาง

ท่ีกาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบท่ีไดร้บัการอนมุตัิ และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบรษิัทท่ีปรกึษา

ภายนอกท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างให้ตรวจสอบระบบการควบคุมของระบบงานท่ีสาํคัญ เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ สอบทานความคืบหนา้ของงานก่อสรา้งท่ีโครงการเทียบกับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ ซึ่ง

ผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเ้นน้ยํา้ใหบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการสรา้งจิตสาํนึกการควบคุมภายในใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร ใน

เร่ืองการควบคุมและกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยใชแ้นวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) รวมถึงการ

ประเมินตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือใหพ้นกังานแต่ละระดบัรบัทราบบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและตระหนกัถึง

ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อการสรา้งระบบการควบคมุภายในขององคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

  นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์ร

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใหก้ารเติบโตขององคก์รเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใตภ้าวะการณท่ี์เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โดยฝ่ายบริหารความเส่ียงไดร้ายงานผลการดาํเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็น

ประจาํทุกไตรมาส สาํหรบัในปี 2563 ไดม้ีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดตามเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้

ใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานเจา้ของความเส่ียงทาํการประเมินผลกระทบ จดัทาํแผนการจดัการ

ความเส่ียง และนาํเสนอตามรอบการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร ยกตวัอย่างเช่น  ความเส่ียง

จากการประกาศใช ้พรบ.ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งปี 2563 ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการบรหิารสินทรพัย ์ความเส่ียงจากการ
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ออกกฎหมาย พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Act)  ความเส่ียงจากผลกระทบการแพรร่ะบาด

ของไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนแผนธุรกิจใหส้อดรบักบัสถานการณ ์เป็นตน้   

 

  นอกจากนีย้งัมกีารกาํหนดความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีกระทบกบัธุรกิจ เพ่ือจดัทาํแผนการบรหิารความเส่ียง รว่มกบัการ

จัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ์ โดยนําหลักการและแนวคิดเก่ียวกับกรอบการควบคุมภายในของ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุกตใ์ช้กับการดาํเนินงานขององค์กร 

และได้พัฒ นาระบบการบริหารจัดการความต่อ เน่ืองทางธุรกิจ  (Business Continuity Management System: 

BCMs) โดยจดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผนการตอบสนองต่อเหตกุารณฉ์กุเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) รว่มกบัแผน

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือทดสอบการติดต่อส่ือสาร ภายใตส้ถานการณ์

จาํลอง เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กระบวนการสาํคัญ (Critical Process) ตลอดจนการฝึกซอ้ม

แผนการกอบกูร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan : DRP)  ของสาํนักงานใหญ่ เพ่ือเตรียมพรอ้ม

รบัมือกบัเหตกุารณฉ์กุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุรว่มกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบั

องคก์ารเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความ

เส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมเพียงพอ 

           

5.  การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการกาํกบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบตัิงาน ขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมถึงการจัดองคก์รและอัตรากาํลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2563        

ท่ีจดัทาํขึน้ตามผลการประเมินความเส่ียงในหน่วยงานของบรษิัทฯ การกาํหนดแผนการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ และ

การพฒันาความรู ้ทกัษะ และความชาํนาญของบุคลากรตรวจสอบภายใน ทัง้นีแ้ผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 

ไดม้ีการปรบัเปล่ียน โดยนาํการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึ (Data Analytic) ซึ่งใช ้Data Analytic Tool มาเป็นเคร่ืองมือในการ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีมีจาํนวนมาก ในลกัษณะ End to End Process ทาํใหส้ามารถระบุประเด็นปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและ

แม่นยาํ และช่วยส่งเสรมิการดาํเนินงานดา้นการตรวจสอบใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

 

   นอกจากนี ้ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประเมนิตนเองในเร่ือง คณุภาพของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

(QAR : Quality Assessment Review) ตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ Quality Assessment Manual for the internal audit 

activity ปี 2017 ของ Internal Audit  Foundation และ IIA Global เพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ เพ่ือ

ยกระดบังานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

           คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เป็นไปอย่าง

อิสระ มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ  
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6.  การกาํกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ไดมุ้่งมั่นการดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม 

และหลกับรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2563 ทางบริษัทฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการกาํกับดูแลกิจการและไดร้บัรางวลั 

อาทิ การไดร้บัการประเมินการกาํกับดูแลกิจการ (CGR) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ประจาํปี 2563 ในระดับ “ ดีเลิศ” 

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ) และไดร้บัการรบัรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) รวมถึงไดร้บัรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส ประจาํปี 2563 จากสาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (สาํนกังาน ป.ป.ช.) ในนามบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็น

ผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายอย่างชดัเจน เพ่ือใหก้รรมการบรษิัทฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน นาํนโยบายการ

ต่อตา้นทจุรติไปปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม พรอ้มทัง้มีมาตรการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์รอย่างต่อเน่ือง  

 

7.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็น

ประจาํทกุไตรมาส โดยไดเ้สนอความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อการบรหิารงานของฝ่ายจดัการ ซึ่งฝ่ายจดัการ

ไดด้าํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัใหม้ีการประเมิน

ตนเองเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 

 

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือพิจารณาถึงบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2563 ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเดิม ยงัคงแสดงเนือ้หาอยา่งครบถว้น สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

9.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชี รวมทัง้กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและ

จรรยาบรรณ จากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคาํนึงถึงประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือขออนมุตัิ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ต่อไปอีก

วาระหน่ึง  

 

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยใช้

ความรู ้ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีขอ้จาํกัดในการไดร้บัขอ้มลู

ทัง้จากผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

 

 โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบรษิัทและบรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ตลอดจน

พนกังานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยไดใ้หค้วามสาํคัญเป็นอย่างสูงต่อการ
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ดาํเนินงานภายใตร้ะบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีรดักุมเหมาะสม มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง

เพียงพอ โปรง่ใสและเชื่อถือได ้รวมทัง้มีการพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏิบตังิานใหม้ีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

รายงานฉบบันีไ้ดร้บัการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2564 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 

ดร.ปิยสวสัดิ์  อมัระนนัทน ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

12 มกราคม 2564 
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	PSH ส่วนที่ 1_8 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น OK แล้ว
	8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
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	PSH ส่วนที่ 2_9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น OK แล้ว
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

	PSH ส่วนที่ 2_10.1 โครงสร้างการจัดการ OK แล้ว
	810. โครงสร้างการจัดการ

	PSH ส่วนที่ 2_10.2 ตารางการเข้าร่วมประชุม OK แล้ว
	PSH ส่วนที่ 2_10.3 รายงานคณะกรรมการต่างๆ OK แล้ว
	PSH ส่วนที่ 2_10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร OK แล้ว
	PSH ส่วนที่ 2_11 การกำกับดูแลกิจการ_ OK แล้ว
	11. การกำกับดูแลกิจการ

	PSH ส่วนที่ 2_12 ความรับผิดชอบต่อสังคม OK แล้ว
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

	PSH ส่วนที่ 2_13 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง_ OK แล้ว
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	PSH ส่วนที่ 2_14 รายการระหว่างกัน_ OK แล้ว
	14. รายการระหว่างกัน
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	PSH ส่วนที่ 3_15 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ OK แล้ว
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)


	PSH ส่วนที่ 3_16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ OK แล้ว
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ


	5
	6
	PSH_1.TH_ดร. ประสาร ไตรรตนวรกล_Final 16.11.63
	PSH_2.TH_นายทองมา วจตรพงศพนธ_Final Edit 04.03.2021 (ใช้)
	PSH_3.TH_ดร. ปยสวสด อมระนนทน_Final Clean Edit 18.11.63
	PSH_4.TH_นายวระชย งามดวไลศกด_Final Clean
	PSH_5.TH_ดร.อนสรณ แสงนมนวล_Final 13.11.63
	PSH_6.TH_.ศ.นพ.ปยะมตร ศรธรา_Final Clean 17.11.63
	PSH_7.TH_นายอนวฒน จงยนด_Final 01.12.2020
	PSH_8.TH_ศ.พเศษ กตพงศ อรพพฒนพงศ-nov2020
	PSH_9.TH_นายวเชยร เมฆตระการ_Final Edit
	PSH_10.TH_นางรตนา พรมสวสด_Final 19.11.63
	PSH_11.TH_นางสาวสภรณ ตรวชยพงศ_Final 19.11.63
	PSH_12TH_นายพรเทพ ศภธราธาร_Final 13.11.2020
	PSH_13.TH_นายอดมศกด แยมนน_Final 13.11.63
	PSH_14.TH_นางสาว องคณา ลขตจรรยากล_Final 13.11.2020
	PSH_15.TH_นายเปรมศกด วลลกล_Final 16.11.63
	PSH_16.TH นายไพศาล รำพรรณ Final

	7
	8
	9
	10

