
การประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2565
บรษิัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)

วันพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565
ในรปูแบบการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting)

โดยถา่ยทอดสด ณ ห้องประชมุ ชั้น 4 อาคาร เพิรล์ แบงก์คอ็ก 
กรุงเทพฯ



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และส่งค าถามล่วงหน้าก่อนประชุม

2) เสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป็นตัวแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ
ดังกล่าว พร้อมเง่ือนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว 

นโยบายการสง่เสริมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุม
พิจารณา ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบรษิัท
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การพิจารณาแตล่ะวาระการประชมุจะพิจารณาเรยีงตามล าดบัวาระ (จะไม่มกีารสลบัวาระ)
• ท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

• การลงคะแนนเสียงใหผู้้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท าเครื่องหมายในช่อง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในเมนูลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และกดปุ่ม "ส่ง 
(send)" เพื่อบันทึกคะแนนเสียงลงในระบบ

• การลงคะแนนเสียงจะต้องท าในเวลาที่ก าหนด คือวาระละ 1 นาที เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะปิดการ
ลงคะแนน ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็น
ด้วย

• การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผา่นระบบ Online
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• การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ และ
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ัน ๆ คะแนนเสียง
นอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ

การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปน้ีจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็น
คะแนนเสียงในวาระน้ันๆ ได้แก่

1. การลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน (Custodian)

2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามก ากับ

3. การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผา่นระบบ Online
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วิธีการลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ      
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนน
เสียงของ ผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

• วาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซ่ึงระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะ
ค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผา่นระบบ Online
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พิจารณารบัทราบรายงานประจ าป ีและรายงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการ

ด าเนนิงานในรอบป ี2564

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2564 ใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว)

วาระที่ 1 



Synergy

x

Net Gearing

0.36x
Customer 

Satisfaction

>90%

Land Bank

Bt15.4 bn
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(FY2020 = 0.54x) (FY2020 Bt11.3bn)

Key Highlights
• แบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง มีฐานลูกค้าจ านวนมาก 
• มีระบบการพัฒนาครบวงจรพรอ้ม มีโรงงานพรีคาสท์ ท่ีใช้ระบบอตัโนมัติในการผลิตท้ังกระบวนการ 
• ความหลากหลายของธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ & สุขภาพและการดูแลสุขภาพ
• โครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อทุนต่ า 

วาระที่ 1: แพลตฟอรม์ทีแ่ขง็แกรง่พร้อมรองรบัการเตบิโต



Health & WellnessLifestyle Disruption Sustainability
ความสนใจและความ
ต้องการด้านสุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดีท่ี

เพิ่มขึ้น  

ความต้องการ
นวัตกรรมท่ีตอบ
โจทย์การอยู่อาศัย

เพิ่มขึ้น 

การตระหนักถงึ ESG
ท่ีเพิ่มขึ้น 

• ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปสู่ความต้องการ
พื้นท่ี ท่ีปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ การ
ใช้อุปกรณร์ะบบ Smart Living อาทิ
Home Automation,  Smart 
Access และ Smart Parking

• ในปี 2022 ประชากรไทยท่ีมีอายุ
มากกว่า 65 ปี คิดเป็นสัดส่วน 14%
และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 20% ภายในปี 
2030*

• ตลาดด้านสุขภาพและความงาม มี
ขนาดใหญ่ โดยประมาณ มูลค่า 436 
พันล้านบาท*

• การตระหนักถงึการด าเนินงานตามหลัก ESG เพิ่มสูงขึ้น
• PSH ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืน จาก

จ านวน 147 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้นจาก
รายชื่อ 50 บริษัท ในปี 2015, และ PSH อยู่ในรายชื่อหุ้น
ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2016)

• ในปี 2021 PSH ได้รับรางวัลด้าน ESG อาทิ รางวัลหุ้น
ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI), รางวัล Sustainability Disclosure Award 
และรางวัล Sustainability Development Award, 
รางวัลองค์กรโปร่งใส และได้รับการรับรองเปน็สมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอ่ต้านทุจริต 8

* Source: National Health Security Office (NHSO), The Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB) and Social Security Office (SSO)

วาระที่ 1: เทรนด์หลกัที่สนับสนุนกลยุทธ์



Reshape portfolio
• ลดสินค้าคงค้าง
• มุ่งพัฒนาเซ็กเม้นต์

กลาง-บน ท้ัง
ทาวน์เฮาส์และบ้าน
เด่ียว

ท าธุรกิจหลักใหแ้ขง็แกรง่ขึ้น
• บริหารท่ีดิน (157 แห่ง 

มูลค่า 15.4 พันล้าน
บาท)

• 145 โครงการ อยู่
ระหว่างการพัฒนา  

• ท่ีอยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่ 
2,300 ยูนิต

Synergy
• เพิ่มการพัฒนาโครงการ 

มิกซ์ยูส ท่ีให้บริการด้าน
เฮลท์แคร์

• เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานโดยร่วมมือกับ       
พันธมิตรท่ีมีประสบการณ ์

เตบิโตอยา่งยัง่ยนื
• Innovation Launch Pad
• โฟกัส ESG 
• ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ผ่าน

Corporate Venture 
Fund ด้วยงบ 3.5 พันล้าน
บาท

มุ่งสร้าง Recurring Income อาทิ
ศูนย์สุขภาพ, ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัย และ New Corporate Ventures 

“Innovation” 

วาระที่ 1 กลยุทธ์ทีส่ าคัญ



ใช้กลยทุธ ์“ราคาและ
โปรโมชัน่” เพื่อลดสินค้าคง
ค้าง จาก 23.3 พันล้านบาท 
เหลือ 7.5 พันล้านบาท       

ในช่วง 8 ไตรมาสที่ผ่านมา 

เน้นโครงการแนวราบ และเปลีย่น
จากเน้นกลุม่เซก็เมน้ตก์ลาง-ลา่ง 

ไปยงักลุม่กลาง-บน 

(>7 ล้านบาท)
(เพิ่มจาก 10% ของรายได้ในปี

2020 เป็น 14% ในปี 2021)

น า บริการดา้นสขุภาพ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส าหรับลูกค้าและผู้อาศัย
ในโครงการพฤกษา  

23.3 20.2
17.2

14.7
11.7

8.5 7.4 7.5

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

Bt
 b

n
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วาระที่ 1 การปรับโครงสร้าง Portfolio
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การสรา้ง Synergy ระหวา่งกลุม่ธรุกจิในเครอื
• น าความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ท่ีมี เพื่อส่งมอบบริการเหนือ

ระดับเพื่อลูกคา้ เช่น PS x ViMUT = ViMUT Health Center @ Pruksa Avenue, บางนา วงแหวน ซี่งจะเป็น Integrated 
Living solution ท่ีประกอบไปด้วย คอมมิวนิตี้ มอลล์  และ โรงพยาบาลท่ีมีศูนย์สุขภาพและดูแลผู้ป่วย 

1,577 ยูนิต / มูลค่าโครงการ 7.86 bn

วาระที่ 1: การสรา้ง Synergy



มุ่งเน้น ESG ผลกระทบดา้น สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษทัภบิาล

การลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

888,252 kgCo2e ต่อปี 

การลดของเสยี

126,307 กิโลกรัม ต่อปี 

การบ าบดัน้ าเสยี

100.0 %

ผู้หญงิ

55.7%
คนพกิาร

1.0%
ความพงึพอใจลกูคา้

93.0%
วัคซีน โควิด-19  

138,681 โดส

• นโยบายไม่รับของขวัญ 
• หุ้นยั่งยืน (THSI)
• โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต 

• รางวัลด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

• รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10
• รางวัล Thailand Top 

Company Awards ปี 2021
• รางวัล BCI Asia TOP 10 

Developers Awards ปี 
2020-2021

12

สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษทัภบิาล
Heart 

to 
Earth

Hearth to 
Society

Heart 
to 

Home

• ใส่ใจความเป็นอยู่ท่ีดี เพื่อส่ง
มอบท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคณุภาพ

• ใสใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลด
โลกร้อน

• ใส่ใจสังคมและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับผู้ท่ีด้อยโอกาส 

วาระที่ 1: ยกระดับกรอบการด าเนินธุรกจิที่ค านงึถงึ ESG 
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การเปดิโครงการใหม ่ปี 2021 

โครงการเปดิใหม่ 31 โครงการ มูลค่า Bt21.1 bn 

ทาวนเ์ฮาส ์ 23 โครงการ
• มูลค่าโครงการ Bt14.5 bn
• Take up Rate 63% ของ
โครงการท่ีเปิดขาย

บ้านเดีย่ว 5 โครงการ
• มูลค่าโครงการ Bt4.9 bn
• Take up Rate 46% ของโครงการ
ท่ีเปิดขาย

คอนโดมเินยีม 3 โครงการ
• มูลค่าโครงการ Bt1.7 bn
• Take up Rate 49% ของ
โครงการท่ีเปิดขาย



คอนโดสรา้งเสรจ็ในป ี2021 | ยอดขาย | ยอดโอน

7 คอนโดใหม่ สร้างเสรจ็พรอ้มโอน 

เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร

เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์
เชนจ์ แชปเตอร์ ทองหล่อ 25

แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ

เดอะ ไพรเวซี่ สุขุมวิท 101

พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1

เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย

แม้ว่าจะมีช่วงปิดล็อคดาวน์การกอ่สร้าง 

ยอดขาย Bt25.4 bn 
(+16% YoY)

ทาวน์เฮาส์ : Bt14.2 bn (+19%YoY)
บ้านเดี่ยว : Bt6.6 bn (+23% YoY)
คอนโด : Bt4.6 bn (+8% YoY)

รายได ้Bt28.0 bn 
(-4% YoY)

ทาวน์เฮาส์ : Bt13.5 bn (+9%YoY)
บ้านเดี่ยว : Bt5.9 bn (+1% YoY)
คอนโด : Bt7.9 bn (-26% YoY)



ยอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog) | คอนโดทีจ่ะพร้อมส่งมอบในป ี2022
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ยอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog)
Bt20.0 bn

(2022-2025)

ทาวนเ์ฮาส ์
Bt2.0 bn

บ้านเดีย่ว
Bt1.0 bn

คอนโด
Bt17 bn

แชปเตอร ์เจริญนคร-รเิวอรไ์ซด ์

เดอะ รีเซิรฟ์ สุขุมวทิ 61 พลัม คอนโด รังสิต เฟรช 

พลัม คอนโด พระราม 2 เดอะ ไพรเวซี ่จตุจักร 

เชปเตอร์ จุฬา – สามยา่น 

พลัม สุขุมวทิ 62

คอนโดมเินียม 7 โครงการใหม่ ที่จะสร้างเสรจ็ปนีี้ 
มูลค่าโครงการ Bt15.2 bn



2022 Outlook and Target

FY2022 เป้าหมาย

• เรียลดีมานด์ส าหรับทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝดยังมี
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มราคาจับต้องได้  <Bt5 m

• ดีมานด์ส าหรับกลุ่มเซ็กเมนต์ กลางไปสูงในกลุ่มบ้าน
เด่ียว ยังโตต่อเน่ือง 

• มาตราการรัฐ ช่วยกระตุ้นการตดัสินใจซื้อบา้น
• การแข่งขันรุนแรงในตลาด การเปิดโครงการใหม่
• รักษาระดับการขายโครงการแนวราบ และการท าก าไร

ขั้นต้นท่ีเพิ่มขึ้นจาก 7 คอนโดท่ีสร้างเสร็จในไตรมาส 4 
ปี 2021 และอีก 7 โครงการ ท่ีคาดว่าจะโอนในไตรมาส 
3 ปี 2022   

FY2022 Outlook 
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การเปดิโครงการใหม่ :  31 โครงการ | มูลค่า Bt16.3 bn 
ทาวน์เฮาส์ : 22 โครงการ | Bt9.2 bn
บ้านเด่ียว :  6 โครงการ | Bt3.6 bn
คอนโด : 3 โครงการ | Bt3.5 bn

Active Projects: 145 โครงการ | มูลค่า Bt76.8 bn 
TH: 83 Projects | Bt36.2 bn
SDH:  42 Projects | Bt26.3 bn
Condo: 20 Projects | Bt14.3 bn

ยอดขาย :  Bt31.0 bn

รายได ้:  Bt33.0 bn



โรงพยาบาล วิมุต
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เริ่มเปดิให้บรกิารครัง้แรก เดือน พฤษภาคม 2564
18



แพลตฟอรม์สขุภาพและการดแูลสขุภาพทีน่่าเชือ่ถอื

2021 Year in review

• ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข :  มกราคม 2564

• ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001  :  สิงหาคม 2564

• เริ่มเปิดให้บริการ :  พฤษภาคม 2564

• โรงพยาบาลวิมุต เป็นสถานพยาบาลระดับ Tertiary Care เน้นให้การรักษาด้าน

หัวใจ สมอง กระดูกและขอ้  และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-

Communicable Diseases) รวมท้ังบริการทางด้านการแพทย์ Geriatric 

center 

• มุ่งให้บริการ แบบ New Normal ด้วยระบบ Ecosystem บริการด้านสุขภาพ ทั้ง

ศูนย์สุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพกับชุมชน 

• M&A  :  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ :  กุมภาพนัธ์ 2564

• ศูนย์สุขภาพชุมชน แห่งแรก  :  เริ่มก่อสร้าง ธันวาคม 2564    



ผลการด าเนินงาน
• ติดตั้ง Flagship Unit (หัวใจ, สมอง, กระดกู และอื่นๆ) และ คลีนิก

พิเศษ (Holistic Care)

• แพ็คเกจโปรโมชั่น :  100+ แพ็คเกจ

• การฉีดวัคซนีเพื่อ CSR  :  100,000+ โดส

• การจองโมเดอร์น่าวคัซนี :  180,000+ โดส

• สัญญาร่วมกับบริษทัฯ ต่างๆ :  200+ สัญญา

• การตลาดดิจิทัล :  Website, Youtube, Line, Facebook, etc. 

• Social Media Indicator  :  สูงมาก

2564 YEAR IN REVIEW



2565 OUTLOOK

• โรงพยาบาลวิมุต 1  :  โปรโมท การรกัษาแบบบรูณาการองคร์วม ผ่านศูนย์สุขภาพ และ โมเดลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล

• Pruksa Avenue จะเปิดด าเนินการได้ในเดือน สิงหาคม 2565

• เสริมความแกรง่ ด้านความรว่มมือ ระหว่างพฤกษา และอื่นๆ 

• ยกระดบัการบรกิารดา้นการรกัษาใหท้นัสมยั และดียิง่ขึน้ ด้วย High Touch & High Tech

• ขยายขนาดตลาด จาก โรงพยาบาล สู่ ชุมชน 

• มองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะขยายธรุกจิ และการลงทนุ 

New Normal Ecosystem : แพลตฟอรม์สขุภาพและการดแูลสขุภาพทีน่า่เชือ่ถอื





Assets

Net IBD

Cash and Available facilities 
(Undrawn)

Avg. Borrowing Cost

Cashflow from Operation

Net Gearing

Rating (by TRIS)

Maintain strong financial position

Bt72.1 bn

Bt15.8 bn 0.36x

> Bt26.1 bn2.43%

A (Stable)

23

Bt11.9 bn

Presales Revenue

Bt25.4 bn Bt28.4 bn

Net Profit

Bt2.4 bn
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วาระที่ 1 : ปัจจัยบวกและปจัจัยลบที่มผีลกระทบตอ่บริษทัฯ

ปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวก

▪ ความคืบหน้าของการใช้วัคซีน COVID-19 และ
การประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจ าถิ่น

▪ ประเทศไทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่สนใจ
ของนักลงทุนและชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจาก
วิกฤต COVID-19 คลี่คลาย

▪ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล
▪ การยืดระยะเวลาการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการ

โอนและจดจ านอง เหลือ 0.01%

▪ เศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเติบโตของ GDP 
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า (ประมาณ 3-4%)

▪ หน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และหน้ีสินภาคครัวเรือน 
(Household Debt) ยังอยู่ในระดับสูง

▪ ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบใน
การก่อสร้าง เช่น เหล็ก ซีเมนต์ และต้นทุนค่าขนส่งปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้น 

▪ แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตามอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบ
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วาระที่ 2 
พิจารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม : 
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 : สินทรัพย์รวม (งบการเงนิรวม)

“สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 ของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 72,052 ล้านบาท ลดลง 7.9% 
จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมูลค่าอสังหารมิทรพัย์พัฒนาเพื่อขายลดลง”

1,337 3,348 

66,863 56,757 

1,653 
1,771 

8,420 
10,176 

2563 2564

72,052

4
3

2

1
สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียน 
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

78,273

-7.9 %
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วาระที่ 2 : หนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุน้ (งบการเงนิรวม)

34,487 27,979

43,786
44,073

2563 2564

72,05278,273

-7.9%

“ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ยจากผลประกอบการของบริษัทฯ และ
เงินกู้ลดลงจากการบริหารหนี้สนิไดม้ปีระสิทธิภาพ”

1 หนี้สินทั้งหมด

2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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วาระที ่2 : อัตราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (IBD/E ratio)

“อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ทุน (D/E ratio) และ อัตราส่วนหนีส้นิทีม่ีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E ratio)
ยังอยู่ในระดับอัตราสว่นทีด่ีจากการบริหารจดัการหนีส้นิไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ”

0.89
0.97 1.00

0.80
0.650.64 0.66 0.72

0.58
0.44

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทุน
(D/E ratio) 

อัตราสว่นหนี้สนิที่มี
ภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ 
(IBD/E ratio)

(เท่า)



วาระที่ 2 : งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจ าป ี2564 (แบบย่อ)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (แบบย่อ)
31 ธันวาคม 

2564
%

31 ธันวาคม 
2563

%
เพ่ิมข้ึน/ 
(ลดลง)

%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,348          4.6 1,337          1.7 2,011 150.4

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพ่ือขาย              56,757        78.8               66,863        85.4 (10,106) (15.1)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,771          2.5 1,653          2.1 118 7.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,876     85.9 69,853     89.2 (7,977) (11.4)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,176     14.1 8,420     10.8 1,756 20.9

รวมสินทรัพย์ 72,052    100.0 78,273    100.0 (6,221) (7.9)

หน้ีสินหมุนเวียน 17,902        24.8 16,065        20.5 1,837 11.4

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,077        14.0 18,422        23.5 (8,345) (45.3)

รวมหน้ีสิน 27,979     38.8 34,487     44.1 (6,508) (18.9)

ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนของบริษัทใหญ่              43,325        60.1               43,046        55.0 279 0.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 748          1.0 740          0.9 8 1.2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 44,073     61.2 43,786     55.9 287 0.7

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 72,052    100.0 78,273    100.0 (6,221) (7.9)



วาระที่ 2 : งบก าไรขาดทนุประจ าป ี2564 (แบบย่อ)
งบก าไรขาดทุน (แบบย่อ)

31 ธันวาคม 
2564

%
31 ธันวาคม 

2563
%

เพ่ิมข้ึน/ 
(ลดลง)

%

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 28,041 98.6 29,244 99.1 (1,203) (4.1)

รายได้กิจการโรงพยาบาล 270 0.9                    -   0.0 270 100.0

รายได้อ่ืน 119 0.4 269 0.9 (150) (55.8)

รายได้รวม 28,430 100.0 29,513 100.0 (1,083) (3.7)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 19,722 70.3 19,876 68.0 (154) (0.8)

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 406 150.4                    -   0.0 406 100.0

ก าไรข้ันต้น 8,183 28.9 9,368 32.0 (1,185) (12.6)

ค่าใ ช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,754 16.7 5,437 18.4 (683) (12.6)

   ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,189 7.7 2,111 7.2 78 3.7

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,565 9.0 3,326 11.3 (761) (22.9)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,548 12.5 4,200 14.2 (652) (15.5)
ต้นทุนทางการเงิน (550.0) (1.9) (515.0) (1.7) (35) 6.8

ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้าท่ีใช้วิธีส่วนได้เสีย 110.0 0.4 0.0 0.0 110 0.0

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,108 10.9 3,685 12.5 (577) (15.7)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (705.0) (2.5) (858.0) (2.9) 153 (17.8)

ก าไรส าหรับปี 2,403 8.5 2,827 9.6 (424) (15.0)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 50 0.2 56 0.2 (6) (10.7)

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท 2,353 8.3 2,771 9.4 (418) (15.1)
หมายเหตุ :  อัตราส่วนในงบก าไรขาดทุนแสดงเป็นรอ้ยละของรายได้รวมยกเว้นต้นทุนขายอสังหารมิทรพัย์ และ ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์สทุธิ และ รายได้กิจการโรงพยาบาล ตามล าดับ และก าไรขั้นต้นแสดงเป็นรอ้ยละของรายได้จากการขายอสังหาริมทรพัยส์ุทธิ+รายได้กิจการโรงพยาบาล 30
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วาระที่ 2 
พิจารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิปน็ทนุส ารองตามกฎหมาย 
และการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจาก
ผลการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.00 บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,100,964,725.12 บาท

(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2564 เทียบกับหุ้นละ 
0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2563)
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วาระที่ 3 : รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2563 ปี 2564

จ านวนหุ้นท่ีได้รับปันผล (ล้านหุ้น) 2,188.50 2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,100.96 เสนอ 2,100.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.96 เสนอ 0.96
ก าไร /ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 2,770.63 2,352.64
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)  75.83 เสนอ 89.30

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2564 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) 
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
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วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ การก าหนดจ านวนกรรมการเพิ่มเติม และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่

(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งทีส่ง่มาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน 
คือ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล ศาสตราจารย์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มจ านวน
กรรมการบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการ 11 ท่าน พร้อมเห็นควรอนุมัติแต่งต้ังนายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ เข้าเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในต าแหน่งที่เพิ่มขึ้น

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นจะอนุมตัิ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้
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วาระที่ 4 : พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ  

4.1

4.3

4.4

4.2

นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์ 
กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ     
กรรมการอิสระ

ดร.อนสุรณ ์แสงนิม่นวล 

กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย ์นพ.ปยิะมติร ศรีธรา

ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒันพงศ์ 
กรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

4.5

โลห
ชิต
พิ
ทักษ์ 

นายอุเทน โลหชติพทิักษ ์
กรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม 

หมายเหต ุ* นายอุเทน โลหชติพิทกัษ ์ได้รบัการเสนอชือ่เขา้เปน็กรรมการเพิม่เตมิในต าแหน่งทีเ่พิม่ขึน้ 
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วาระที ่4.1 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกตามวาระ

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์
อายุ 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการตรวจสอบ /  ประธาน
กรรมการก ากับการบริหารความ
เส่ียง / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ

สัดส่วนในการถอืหุน้ (%)
• 0.00% (- หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร
• -
การศกึษา
• ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)
ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั (การด ารงต าแหน่งในบริษทั หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  6 แห่ง)
• กรรมการ  บริษัท ออดิท วัน จ ากัด
• กรรมการ  บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จ ากัด
• กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จ ากัด
• กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอ็ม แอสโซซิเอท จ ากัด
• กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จ ากัด
• กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเซียโซลูชั่น จ ากัด



38รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ

วาระที ่4.1 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกตามวาระ (ต่อ)

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์
อายุ 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการตรวจสอบ /  ประธาน
กรรมการก ากับการบริหารความ
เส่ียง / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้
• กรรมการตรวจสอบ  / ประธานกรรมการก ากบัการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ (3 ปี / 1 วาระ)
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วาระที่ 4.2 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ  

สัดส่วนในการถอืหุน้ (%)
• 0.00% (- หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร
• -
การศกึษา
• ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคม)ี Monash University, Melbourne, Australia.
การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด

(มหาชน)บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด 
ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั (การด ารงต าแหน่งในบริษทั หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  - แห่ง)
• ไม่มี
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้
• ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

ดร. อนุสรณ ์แสงนิ่มนวล
อายุ 67 ปี 
สัญชาติ : ไทย
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ
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วาระที่ 4.3 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกตามวาระ 

สัดส่วนในการถอืหุน้ (%)
• 0.00% ( - หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร
• -
การศกึษา
• ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปี 2525 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• 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 หลักสูตรผู้บริหารยุตธิรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12
• ปี 2558 Fellow of American College of Physician
• ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
• ปี 2561 หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการอิสระ บรษิัท เพรสซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน)

ศ.นพ.ปยิะมิตร ศรีธรา
อายุ 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ
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วาระที่ 4.3 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั (การด ารงต าแหน่งในบริษทั หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  6 แห่ง)
• กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  แพทยสภา
• หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
• คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวคัซนี

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้
• กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

ศ.นพ.ปยิะมิตร ศรีธรา
อายุ 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ
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วาระที่ 4.4 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ

สัดส่วนในการถือหุน้ (%)
• 0.00% ( - หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร
• -

การศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การด ารงต าแหน่งอื่นในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการอิสระ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน)

ศาสตราจารยพ์เิศษ กิตพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์
อายุ 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการก ากับการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ
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วาระที่ 4.4 : เสนอแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ (ต่อ)
ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั (การด ารงต าแหน่งในบริษทั หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 19 แห่ง)
• อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
• กรรมการในคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (โควิด-19) (ศบศ.)

• ประธานกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด
• กรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด
• กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จ ากัด 
• รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) 

• ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก.  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
• ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ ากัด
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้
กรรมการก ากบัการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

ศาสตราจารยพ์เิศษ กิตพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์
อายุ 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการก ากับการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ
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วาระที ่4.5 : การก าหนดจ านวนกรรมการเพิม่เตมิ และการแตง่ตัง้กรรมการเขา้เปน็กรรมการในต าแหนง่ทีเ่พิม่ขึน้ 

นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์
อายุ 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
กรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง / รอง
ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในค าบอกกล่าวฯ

สัดส่วนในการถือหุน้ (%)
• 0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร
• -
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การด ารงต าแหน่งอื่นในบรษิทัจดทะเบยีน
• ไม่มี
การด ารงต าแหน่งในบรษิทั หรือหนว่ยงานอืน่ๆ ที่ไม่ใชบ่รษิัทจดทะเบยีน
• ไม่มี
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้
• กรรมการบริษัท (3 ปี ต่อ 1 วาระ) 
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วาระที่ 4 
พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ การก าหนด

จ านวนกรรมการเพิ่มเตมิ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่

การลงมติ
หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัติ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ
ลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี

กรุณาลงคะแนน
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วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2565

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 3 : ค่าตอบแทนกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ 
ประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 
0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดย
ค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non–executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการดังกล่าวเท่าน้ัน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non–executive_Directors)_ที่จะมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
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วาระที่ 5 : เสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 (บาท)

เปรยีบเทียบคา่ตอบแทนปี 2563* 2564** 2565
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการบริษทั 16,166,000 16,440,000 20,040,000                   
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 2,006,000 2,040,000 3,240,000
1.3 คณะกรรมการก ากบัการบริหารความเสี่ยง                           441,000 540,000 1,560,000
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       1,237,000 1,170,000 2,040,000
1.5 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล                                  441,000 360,000 540,000
1.6 คณะกรรมการบริหาร                                           664,000 1,200,000 1,920,000
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ                                          450,000 240,000 1,660,000

รวม 1.1 – 1.7 21,405,000 21,990,000 31,000,000
2. เงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน(โบนัส) 6,302,894 3,392,180 0.3 – 0.5 ของจ านวนเงิน

เทียบเท่าเงินปันผลท่ี
ประกาศจ่าย 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 27,707,894 25,382,180

หมายเหตุ:    * เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2563 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปหีลังท่ีน ามาจ่ายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 แล้ว
** เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงในป ี2564 ซี่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีแรกที่น ามาจ่ายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง  
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วาระที ่5 
พิจารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2565

หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี2565

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าป ี2565

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4 : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565) 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชมุผู้ถือหุ้น
สมควรอนมุตัิแต่งตัง้นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ
5,472,500 บาท (ตรวจสอบโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 5,340,000 บาท
และของผู้สอบบัญชีอื่นจ านวน 132,500 บาท)

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

Appendix
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วาระที่ 6 : เสนอชือ่ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนส าหรบัป ี2565
1. ให้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีหง่บรษิทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากัด ซึ่งมีประสบการณแ์ละความตอ่เนื่องในการ

ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดังมีรายนามตอ่ไปนี้
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 
นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

2. ก าหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 5,340,000 บาท ประกอบดว้ย
ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 1,200,000 บาท           
ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (10 บริษัท)     4,140,000 บาท

รวมทั้งสิน้                                                5,340,000 บาท

ส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศนั้นๆ) เนื่องจากขนาด
ธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการการเงินได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 132,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565
ทั้งหมดเป็นเงิน 5,472,500 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 5,340,000 บาท และส่วน
ของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 132,500 บาท
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วาระที ่6 
พิจารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี2565

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าป ี2565

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี

ตอบขอ้ซักถาม (ถ้าม)ี

วาระที่ 7



psh.co.th



APPENDIX



หนว่ย : บาท

No. Entity Annual Audit Quarterly Review Total Annual Audit Quarterly Review Total

1 Pruksa Holding Public Co.,Ltd. 930,000                       270,000                1,200,000             930,000        270,000                 1,200,000     -                   

2 Pruksa Real Estate Public Company Limited 2,040,000                    360,000                2,400,000             2,040,000     360,000                 2,400,000     -                   

3 Phanalee Estate Company Limited 650,000                       650,000                 650,000        650,000        -                   

4 Putthachart Estate Company Limited 400,000                       400,000                 400,000        400,000        -                   

5 Kaysorn Construction Company Limited 100,000                       100,000                 50,000          50,000          50,000-             

6 Pruksa Oversea Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

7 Pruksa International Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

8 Vimut Holding Co.,Ltd. 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

9 Vimut  Hospital Co.,Ltd 300,000                       300,000                 390,000        390,000        90,000             

10 Pruksa Venture One Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

11 Vimut Wellness Service Company Limited 50,000          50,000          50,000             

รวมค่าสอบบญัชีภายในประเทศไทย 4,620,000               630,000            5,250,000          4,710,000   630,000             5,340,000   90,000         

รวมค่าสอบบญัชีภายในประเทศ 4,620,000               630,000            5,250,000          4,710,000   630,000             5,340,000   90,000         

รวมค่าสอบบญัชีต่างประเทศ 158,500                 -                   158,500            132,500      -                    132,500      -26,000 

รวมค่าสอบบญัชีทัง้หมด 4,778,500               630,000            5,408,500          4,842,500   630,000             5,472,500   64,000         

เพิ่ม (ลด) 

จากปี 2564

Audit Fee อนุมัติปี 2564 Proposed Fee ปี 2565

ก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2565



บริษัทย่อยจ านวน 1 บริษัท ในตา่งประเทศใชผู้ส้อบบญัชีรายอ่ืนในประเทศนัน้ (Local Audit Firm) ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

คา่สอบบญัชีปี 2564 เสนอราคาปี 2565
เพ่ิม (ลด) จากปี 

2564

137,500.00 132,500.00 -5,000.00 

(ตรวจสอบโดย ASA & Company Chartered Accountants) (INR 275,000) (INR 265,000) (INR 10,000)

บริษัท เกสร คอนสตรคัชั่น จ  ากัด ประเทศมลัดิฟส์ 21,000 -                         -21,000.00 

(ตรวจสอบโดย Macro Assurance LLP) (USD 600) (USD 350)

รวมค่าสอบบญัชี 158,500                 132,500            -26,000 

รายการ

บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาสซิ์ง  จ  ากัด ประเทศอินเดีย

ก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2565
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