บร�ษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563
พฤกษาใสใจ…เพ�่อทั้งชีว�ต

สารบัญ
ขอมูลสรุปทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

08

10

คณะกรรมการบริษัท

รางวัลแห่งความภูมิใจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

20

39

41

การกำ�กับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

รายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและ
งบการเงิน

111

180

201

02
08
10
20
22
39
41
47
74
86
111

วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลสรุปทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
คณะกรรมการบริษัท
ประวัติกรรมการและผูบริหาร
รางวัลแห่งความภูมิใจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
โครงสรางการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ

180
184
187
194
197
198
201
297
299
304

ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน
การวิเคราะหและคำ�อธิบายของฝายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
นโยบายและการจายเงินปนผล
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำ�คัญอื่น

วิสัยทัศน์
พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำ�เนินชีวิตสมัยใหม่
อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต
#ความสุขทุกตารางนิ้ว พื้นที่ที่ใช่
ในวันทีพ
่ น้ื ทีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งขนาดทีก่ ว้างหรือใหญ่เท่านัน้ แต่คอื การ
ออกแบบฟังก์ชน่ั การใช้งานบนพืน้ ทีน่ น้ั ๆ ให้ใช้งานได้มากกว่าและ
ใชก่ วา่ ทีเ่ คย

Free Creative Space
ความสุขของการได้สร้างสรรค์งานที่เรารัก ในพื้นที่ที่ใช่
และฟังก์ชั่นที่ลงตัว

Grand Free Space
พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานและ
กิจกรรมได้หลากหลาย รองรับทุกความสุขของ
ทั้งครอบครัว สำ�หรับทุกเจเนอเรชั่น

Space Extension

Double Volume

ความอบอุ่นของครอบครัวคนไทยเป็นสิ่งสำ�คัญ
เราจึงออกแบบพื้นที่ความสุขที่กว้าง ให้ทุกคนใช้พื้นที่เต็มที่

ทุุกคนต้องการฟังก์ชั่นพื้นที่ใช้สอยทุกตารางนิ้ว
เราจึงออกแบบพื้นที่ความสุขที่ โปร่ง โล่ง สบาย
ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Triple Security
ความสุขที่ลูกได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
อย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่นความ
ปลอดภัย อุ่นใจด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัย24 ชม.

Dynamic Space (connecting facility)
พื้นที่เชื่อมต่อ Facility กิจกรรมแห่งความสุข ของทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว

Triple Kitchen
อาหารการกินสำ�หรับคนไทยเป็นเรื่องสำ�คัญ การทำ�
อาหารกับฟังก์ชั่นห้องครัวที่ลงตัว ทำ�ให้คุณแม่ได้มี
พื้นที่ของความสุขทำ�อาหารดีๆ ให้กับลูกๆ

คลินิกหมอประจำ�ครอบครัว
พร้อมให้คำ�ปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อผู้ป่วย
โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาพดี ได้รับความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ ครอบครัว ชุมชน มีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ

ขอมูลสรุปทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ (ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

66,344

72,244

81,845

86,782

78,273

35,413

37,909

41,171

43,056

43,047

30,180

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

751

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้รวม
กําไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์

736

34,487
740

44,901

39,885

29,244

15,742

15,713

16,086

14,131

9,368

6,069

กําไรสุทธิ – ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

704

42,990

43,935

8,153

กําไรสุทธิสําหรับปี

750

39,971

46,926
47,173

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

33,584

5,940

44,113
8,537
5,574
5,456

45,071
8,430
6,131
6,022

40,152
7,060
5,459
5,359

29,513
5,437
2,827
2,771

ขอมูลตอหุน
มูลค่าหุ้นชําระแล้ว (ล้านบาท)

2,186

2,187

2,189

2,189

2,189

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

16.2

17.3

18.8

19.7

19.7

จํานวนหุ้นชําระแล้ว (ล้านหุ้น)

2,186

กําไรต่อหุ้น (บาท)

เงินปั นผลต่อหุ้น (จากผลการดําเนินงานในปี เดียวกัน) (บาท)
(1)

ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท)
ราคาหุ้น/กําไรต่อหุ้น (เท่า)

ราคาหุ้น/มูลค่าทางบัญชี (เท่า)

2.72

-

22.5

8.3
1.4

2,187
2.50
2.09
22.5
9.0
1.3

2,189

2.75
1.55
17.3

6.3
0.9

2,189
2.45
1.55
14.8

6.0
0.8

2,189
1.27
0.96
12.5
9.9
0.6

49,182

49,203

37,861

32,390

27,356

อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (2) (%)

0.72

0.64

0.58

0.48

0.38

อัตรากําไรขั้นต้น(3) (%)

17.1
33.5

14.9

15.2

12.7

9.0

13.4

13.3

ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท)

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (ล้านบาท)
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท)
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)

11.9

12.6

10.6
35.8
12.4

10.2
35.8

8.7

6.5

35.4

32.0
9.4

832

1,348

1,445

1,774

1,337

19,898

24,300

27,100

31,100

25,007

0.54

0.61

0.62

0.68

0.55

0.83
0.56

0.89
0.64

0.97
0.66

ทั้งนี้ขึ้นอยูก
่ ับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ = กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตรากําไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาฯ – ต้นทุนขายอสังหาฯ)/รายได้จากการขายอสังหาฯ

1.00
0.72

0.80
0.58

รายงานประจำ�ปี 2563
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริษัท

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่เ� กิิดขึ้้น
� ตั้้�งแต่่ปลาย

ปีี 2562 ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และความเป็็นอยู่่�ข อง

ประชากรทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย สัังคมเกิิดความเปลี่่�ยนแปลง
เกิิดเป็็นวิิถีีแห่่งความปกติิใหม่่ (New Normal) ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการ

ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�แตกต่่างจากอดีีตและกลายมาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิใหม่่

ที่่�เราทุุกคนต่่างก็็ต้้องปรัับตััว สำำ�หรัับพฤกษาเองมีีคุุณลัักษณะอย่่าง

หนึ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในช่่วงสถานการณ์์นี้้� ได้้แก่่ ความยืืดหยุ่่�นและ
ปรัับตััว (Agility and Flexibility) ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้มีีการปฎิิรูู ป

เปลี่่�ยนแปลงเพื่่� อรองรัับสถานการณ์์ ปรัับ Way of Working เช่่น

ปรัับกระบวนการทำำ�งานให้้กระชัับ นำำ�ระบบไอทีีและดิิจิิทััลเข้้ามา
ช่่วยมากขึ้้น
� ในหลากหลายมิิติิ รวมถึึงปรัับกลยุุทธ์์ธุรุ กิิจให้้ตอบสนอง
ต่่อสถานการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนแปลงไป

อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งหนึ่่�งที่่พ
� ฤกษายัังคงยึึดมั่่�นถืือมั่่�นอย่่างไม่่เปลี่่ย
� นแปลง

นั่่�นก็็ คืือ การดำำ�เนิินธุุ รกิิ จควบคู่่�ไปกัับการตอบแทนสัังคม โดยใช้้

ความเป็็นผู้้�เชี่่ย
� วชาญทางด้้านสุุขภาพเพื่่� อช่่วยเหลืือสัังคมท่่ามกลาง
สถานการณ์์ COVID-19 ด้้วยการเปิิดศููนย์์ Hotline สายด่่วนเฉพาะกิิจ

ของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ ในเครืือพฤกษา ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่พนัักงานและ

แยกขยะพลาสติิกเพื่่� อนำำ�กลัับมา รีีไซเคิิลใหม่่ นำำ�ร่อ
่ งที่่โ� ครงการ พลััม

คอนโด แจ้้งวััฒนะ สเตชั่่�น 1-3 และพลััม คอนโด มิิกซ์์ แจ้้งวััฒนะ
เดอะแพลนท์์ เอลิิท พััฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พััฒนาการ 38

นอกจากนี้้� ยัังได้้ ดำำ� เนิิ น โครงการ “บ้้ า นใส่่ ใ จเพื่่� อคนพิิ ก าร By

Pruksa” ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่สอง โดยร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นในจัังหวััด

ขอนแก่่น สร้้างและปรัับปรุุงสภาพบ้้านให้้คนพิิการซึ่่ง� โครงการนี้้�เป็็น

หนึ่่�งในโครงการเพื่่� อตอบแทนสัังคมของบริิษััทฯ ภายใต้้นโยบายเพื่่� อ

ความยั่่�งยืืนในเรื่่�องการใส่่ใจและมอบโอกาสที่่ดีี
� เพื่่� อสัังคม หรืือ Heart

to Society เพื่่� อช่่วยส่่งเสริิมฟื้้�นฟููสมรรถนะของคนพิิการให้้กลัับมา

แข็็งแรงทั้้�งทางด้้านร่่างกายและจิิตใจ ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตโดยพึ่่�งพา

ตััวเองได้้มากขึ้้�น เพื่่� อให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

และด้้ ว ยการดำำ� เนิิ น งานที่่� ผ่่ า นมาที่่� ยึึ ดมั่่� น ในเรื่่� องความโปร่่ ง ใส
เป็็ น ธรรม ตรวจสอบได้้ สำำ�นัั กงานคณะกรรมการป้้ อ งกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จึึงได้้มอบรางวััลชมเชย

องค์์ ก รโปร่่ ง ใส ครั้้� ง ที่่� 9 (NACC Integrity Awards) จากการ
ยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาลองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่� อง มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์

ด้้ ว ยการกำำ�ห นดนโยบายการต่่ อ ต้้ า นทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัันร่่ ว มกัับ

คนไทยทั่่� วประเทศที่่� มีีข้้อสงสััยหรืือกัังวลใจเกี่่� ยวกัับ COVID-19

การส่่งเสริิมการดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งเป็็ น รููปธรรมในองค์์ ก ร เพื่่� อให้้

ตามเจตนารมย์์ของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ ที่่เ� กิิดขึ้้น
� ยากให้้
� บนความตั้้ง� ใจที่่อ

และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม พร้้อมกัันนี้้�ยัังได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ

เพื่่� อร่่วมป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยต้้านการแพร่่กระจายของ COVID-19
คนไทยมีีสุุขภาพแข็็งแรง อีีกทั้้�งยัังได้้มีีการมอบเจลแอลกอฮอล์์แก่่

ผู้้�บริิหารและพนัักงานดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์ มีีจริิยธรรม
ผู้้�ทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์ด้า้ นการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ

กลุ่่�มคนตาบอดและยัังมีีการจััดฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์�

คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) ซึ่่�งพฤกษาเป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์

เขตพญาไท ซึ่�ง่ เป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่ย
� งและมีีโอกาสติิดเชื้้�อสููง เนื่่� องจาก

“พฤกษาใส่่ใจ...เพื่่� อทั้้�งชีีวิิต” ได้้เป็็นอย่่างดีี

ปีี 2020 ให้้กัับพนัักงานเก็็บขยะและพนัักงานกวาดถนนของสำำ�นัักงาน

ต้้องปฏิิบััติิงานสััมผััสกัับเชื้้�อโรค ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยทีีมแพทย์์และ
พยาบาลจากคลิินิก
ิ บ้้านหมอวิิมุต
ุ ภายใต้้โรงพยาบาลวิิมุตด้
ุ ้วย

รายแรกและรายเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้� สะท้้อนถึึงเป้้าหมายองค์์กร
และในปีี 2564 จะนัับเป็็นก้้ าวแรกที่่� โรงพยาบาลวิิ มุุตจะเปิิดให้้
บริิการอย่่างเป็็นทางการ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ขององค์์กร “วิิมุต
ุ มุ่่�งมั่่�น

นอกจากนี้้�หนึ่่�งในเป้้าหมายสำำ�คััญของบริิษััทฯ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ตั้้� งใจรัักษาให้้คนไทยมีีสุุขภาพแข็็งแรง พ้้นทุุกข์์จากการเจ็็บป่่วย

การใส่่ใจ…เพื่่� อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ Heart to Earth โดยกลุ่่�มธุุรกิิจ

ใส่่ใจดููแลคนไข้้เสมืือนคนในครอบครััว ตรวจวิินิิจฉััย และรัักษาได้้

ที่่�อยู่่�อาศััยในสัังคมที่่�ดีีเพื่่� อยกระดัับการใช้้ชีีวิิตคนไทย จึึงให้้ความ

ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ประทัับใจการบริิการรัักษาที่่มีี
� ประสิิทธิภ
ิ าพ ด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ย

เพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Development) ได้้แก่่

อสัังหาริิมทรััพย์์ของพฤกษาในฐานะนัักพััฒนาที่่�ดิินที่่�มุ่่�งสร้้างสรรค์์

สำำ�คัั ญกัับการสนัับสนุุ น ให้้ ค นในชุุ ม ชนดำำ� เนิิ น ชีีวิิ ตร่่ ว มกัันอย่่ า ง

ใส่่ใจและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยได้้ริิเริ่่�มโครงการ
เปลี่่�ยน “ขยะ” เป็็น “โอกาสเพื่่� อสัังคม” หรืือ “Recycle for Better

Life” ซึ่่�งเป็็นโครงการทิ่่�เชิิญชวนลููกบ้้านและชุุมชนใกล้้เคีียงร่่วม

ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ เข้้าถึึงการรัักษาโดยทีีมแพทย์์ผู้้�เชี่่ย
� วชาญ

ตรงจุุดด้้วยเทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือการแพทย์์ที่�่ทัันสมััยพร้้อมยา
ที่่� เข้้าถึึงได้้ ” ดัังนั้้�นในปีี 2564 จึึงเป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่� จะถููกบัันทึึกใน

หน้้ า ประวััติิ ศ าตร์์ แ ละเป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ที่่� สำ�คัั
ำ ญ ก้้ า วที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่ ข อง

พฤกษา โฮลดิ้้�ง อีีกครั้้ง�

บริิจาคขยะที่่�สามารถนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลใหม่่ ใช้้ทรััพยากรให้้เกิิด

ประโยชน์์สููงสุุด ด้้วยการส่่งมอบต่่อให้้ยัังผู้้�ที่่�ต้้องการหรืือขาดแคลน
นำำ�ร่่องโครงการแรกที่่� บ้้านพฤกษา 111 รัังสิิต-บางพููน 2 อีีกทั้้�ง

ยัังได้้ต่่อยอดความร่่วมมืือกัับโครงการ “วน” รณรงค์์ ใ ห้้ ลูู กบ้้ า น

ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการบริิษััท

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัน
ั ธุ์์�

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

รายงานประจำ�ปี 2563

11

รายงานคณะกรรมการบริษัท
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

• ผลประเมิินโครงการประเมิินคุุณภาพการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

คืือ การประชุุมร่่วมกัันของกรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่เป็็น

โดยบริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนประเมิิน 100 คะแนนเต็็มต่่อเนื่่� องเป็็น

รวมทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง และการประชุุมของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ โดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย จำำ�นวน
2 ครั้้�ง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อติิดตามการดำำ�เนิินงานและอภิิปราย

ปััญหาสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
การวางแผนรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ หากเกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจ การ

ลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นๆ เพื่่� อก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่บริิษััทฯ การนำำ�นวััตกรรม

และเทคโนโลยีีมาใช้้ เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ก้้าวทััน

ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการพััฒนา

พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่� อง ฯลฯ นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััท และ

ผู้้�บริิ ห ารระดัับสููง ยัังมีีการประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บััติิ ก ารทางกลยุุ ท ธ์์

ร่่วมกัันจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่� อร่่วมกัันกำำ�หนดนโยบาย และทิิศทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ในปีีที่�่ผ่่านมาบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิิน

งานที่่�สำ�คัั
ำ ญ คืือ การเปิิดโครงการที่่� พัักอาศััยของบริิษััท พฤกษา

ประจำำ�ปีี 2563 (Annual General Meeting หรืือ “AGM”)
ปีีที่�่ 4 ตั้้�งแต่่ปีี 2560 – 2563 จาก สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย

(ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ย

ซึ่�่งเป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ เคยได้้ รัับคะแนนประเมิินเต็็ ม

100 คะแนน ต่่อเนื่่� อง 4 ปีีซ้อ
้ น ตั้้�งแต่่ปีี 2556 – 2559 ก่่อนที่่�จะ
เพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย)

• ผลประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทยประจำำ�ปีี

2563 ในระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent) คืือ ได้้ผลคะแนนประเมิิน

มากกว่่า 90 คะแนน ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 4 ตั้้�งแต่่ปีี 2560 – 2563
จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

(ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ย

เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ รวม

ซึ่่ง� เป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ เคยได้้ผลคะแนนประเมิินมากกว่่า

2 โครงการ และคอนโดมิิเนีียม 3 โครงการ รวมทั้้�งการเตรีียมความ

เพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย)

จำำ�นวน 13 โครงการ แบ่่งเป็็นบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ 8 โครงการบ้้านเดี่่�ยว

90 คะแนน ต่่อเนื่่� อง 3 ปีีซ้้อน ตั้้�งแต่่ปีี 2557-2559 ก่่อนที่่�จะ

พร้้อมในด้้านต่่างๆ เพื่่� อรองรัับการเปิิดดำำ�เนิินการของโรงพยาบาล

• ผลการประเมิิน ASEAN CG Scorecard Award 2019 (ACGS)

วิิมุต
ุ ซึ่�ง่ เป็็นธุุรกิิจใหม่่ของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ เป็็น 1 ในบริิษััทจดทะเบีียนในกลุ่่�มประเทศ ASEAN ที่่�ได้้

นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

รัับรางวััล ASEAN Asset Class Award ซึ่่�งมอบให้้แก่่ บริิษััท

ดููแลกิิ จ การที่่� ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิ ษััท จดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate

คะแนนขึ้้�นไป โดยในการประเมิินครั้้�งนี้้�มีีบริิษััทจดทะเบีียนใน

ในการปรัับใช้้ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

บริิษััทจดทะเบีียนไทยได้้รัับรางวััลรวม 42 บริิษััท

โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับ

จดทะเบีียนที่่� ได้้ รัับผลคะแนนจากการประเมิินมากกว่่ า 97.5

Governance Code for Listed Companies 2017) มาเป็็นแนวทาง

กลุ่่�มประเทศ ASEAN ได้้รัับรางวััลรวมทั้้�งสิ้้�น 135 บริิษััท และ

รวมทั้้�ง มีีการปรัับปรุุ งกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อย นโยบายการ

• รางวััล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี

กำำ�กัั บดููแลกิิ จ การ คู่่�มืื อ จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและ

มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังกล่่าวด้้วย

จากการที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างสมดุุล
ระหว่่างผลประกอบการทางการเงิิน และความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน

ได้้เสีีย ตลอดจนการดููแลสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการให้้ความสำำ�คััญ

กัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และปฏิิบััติิตามอย่่างต่่อเนื่่� อง จึึงทำำ�ให้้

บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลในด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงรางวััล
อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

อาทิิเช่่น
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2563 ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 5 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ให้้ความใส่่ใจ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล

• โล่่ประกาศเกีียรติิคุณผู้้�ทำ
ุ
�คุ
ำ ณ
ุ ประโยชน์์ด้า้ นการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) ซึ่่ง� บริิษััทฯ
เป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์รายแรกและรายเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�

• รางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 (NACC Integrity Awards)

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต

แห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จากการยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาลองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่� อง

มีีผลงานเป็็นที่่� ประจัักษ์์ ด้้ วยการกำำ�หนดนโยบายการต่่ อต้้ าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน ร่่วมกัับการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็น
รููปธรรมในองค์์กร

ในปีี 2563 แม้้บริิษััทฯ จะได้้รัับผลกระทบจากปััญหาภาวะเศรษฐกิิจ

ที่่� ชะลอตััวจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา

2019 (COVID-19) รวมทั้้�งมาตรการการออกสิินเชื่่�อที่่�เข้้มงวดของ

ธนาคารพาณิิชย์์ ซึ่�ง่ มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจซื้้�อที่่�อยู่่อ
� าศััย และ

กำำ�ลัังซื้้�อของลููกค้้า อย่่างไรก็็ตาม กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

ทุุ ก คนได้้ บ ริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความระมััดระวััง และได้้ ทำำ� การปรัับ
กลยุุทธ์์การบริิหารงานอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อปรัับตััวให้้ทัันกัับสถานการณ์์
ทางการตลาดที่่�ผัันผวน ดัังนี้้�

• ปรัับปรุุงกระบวนการพััฒนาสิินค้้า และบริิการ จากผลการศึึกษา
เชิิงลึึกเรื่่�อง Customer Value

• ปรัับโครงสร้้างองค์์กรเพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในการดำำ�เนิินงาน
• ปรัับแผนการเปิิดโครงการโดยคััดเลืื อกเปิิดโครงการเฉพาะที่่�
เป็็นกลุ่่�ม High Potential เท่่านั้้�น

• ปรัับปรุุ งกลยุุทธ์์การบริิหารราคาขายของสิินค้้าให้้รัับมืือได้้กัับ
สภาวะการแข่่งขัันในแต่่ละทำำ�เล

• ลงทุุนพััฒนาต่่อยอดงานการใช้้ AI & Machine Learning ผ่่าน

การสร้้าง Prescriptive Analytics System สำำ�หรัับการแนะนำำ�
สิินค้้า และการยื่่�นกู้้�ซื้้�อบ้้านของลููกค้้า

• พััฒนาการสร้้างนวััตกรรม และธุุรกิิจใหม่่ในรููปแบบของ Venture
Building Program

• จััดตั้้�งทีีมงานเพื่่� อพิิจารณาดำำ�เนิินงานด้้าน Asset Investment
โดยเฉพาะ

ในส่่วนของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ การดำำ�เนิินงานในทุุกหมวดงานเป็็นไป

ตามแผนที่่ว
� างไว้้ โดยเชื่่�อมั่่�นว่่าโรงพยาบาลจะสามารถเปิิดให้้บริิการ
ได้้ในเดืือนพฤษภาคม 2564 ตามแผน

• การพััฒนาระบบ งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัั บโรง
พยาบาล

• การพััฒนา Application เพื่่� อสร้้างประสบการณ์์ที่�่ดีีให้้แก่่ผู้้�เข้้ารัับ
บริิการ และพััฒนาธุุรกิิจต่่อยอด เช่่น Tele-medicine

• การจััดเตรีียมแผนการดำำ�เนิินงานทางการตลาด และการสร้้างแบรนด์์
ในปีี 2564 จะยัังคงเป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่�มีีความท้้าทายในการบริิหารธุุรกิิจ

อสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่�ง่ กรรมการ และผู้้�บริิหาร ได้้มีีการวางแผนกลยุุทธ์์

เพื่่� อรัับมืือกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวไว้้ในหลากหลายแง่่มุม
ุ ไม่่ว่า่ จะเป็็น

ในเรื่่�องของการบริิหารสิินทรััพย์์ และบ้้านพร้้อมขายของโครงการ

การปรัับกระบวนการจััดซื้้�อที่่� ดิินเพื่่� อคััดเลืื อกซื้้�อที่่� ดิินศัักยภาพสููง

เข้้าสู่่อ
� งค์์กร การพััฒนาช่่องทางการขาย และพัันธมิิตรเพิ่่�มเติิม การ

ปรัับปรุุ งกระบวนการดำำ�เนิินงาน และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการศึึกษาพััฒนา
ธุุรกิิจใหม่่เพิ่่�มเติิมเพื่่� อเสริิมสร้้าง Recurring Income ให้้แก่่บริิษััทฯ
เป็็นต้้น

จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาของบริิษััทฯ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการ

ทุ่่�มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ในการที่่�จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความเจริิญเติิบโตและมั่่�นคง

อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง พร้้ อ มทั้้� ง ยัังคงมุ่่�งมั่่� น สร้้ า งผลประกอบการที่่� ดีี ใน

ระยะยาวให้้เป็็นที่่�ยอมรัับสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััท ขอขอบคุุณผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย อาทิิเช่่น

ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้า้ สถาบัันการเงิิน องค์์กรภาครััฐ ภาคเอกชน รวมทั้้�ง

พนัักงาน ที่่� มีีส่่วนร่่วมเป็็นพลัังสำำ�คัั ญในการขัับเคลื่่� อนให้้บริิษััทฯ

ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่� อง และขอให้้คำ�มั่่
ำ น
� ว่่า บริิษััทฯ จะมุ่่�งมั่่�น

สร้้างสรรค์์สิน
ิ ค้้าและบริิการ เพื่่� อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ คิิดค้้น

พััฒนานวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์รูู ปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตสมััยใหม่่อย่่าง

ต่่อเนื่่� อง และร่่วมสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พร้้อมสร้้างโอกาสที่่�ดีีให้้กัับสัังคมและชุุมชน ด้้วยการใส่่ใจดููแลรัักษา

สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่� อสร้้างการเติิบโต
ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

• งานก่่อสร้้างอาคารโรงพยาบาล และการจััดหาเครื่่�องมืือแพทย์์
• การรัับสมััคร และคััดสรรบุุคลากรทางการแพทย์์ และบุุคลากร
ด้้านอื่่�นๆ

ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ประธานคณะกรรมการบริิษััท
15 มกราคม 2564
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ในปีี 2563 บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จััดประชุุม

• ปรัับปรุุ งกระบวนการควบคุุมคุุณภาพการก่่อสร้้างภายใต้้

ดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านบริิษััทย่่อย ตลอดจนขยายการลงทุุนไปยัังธุุรกิิจ

ในกระบวนการปฏิิ บััติิงาน และนำำ�หลัั ก Three Line of

คณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 18 ครั้้�ง เพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิและ

QC5 โดยให้้ผู้้�รัับเหมาและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับผิิดชอบควบคุุม

ใหม่่ที่ส
�่ ร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง (Recurring income) ตามแผนธุุรกิิจ

Defense มาปฏิิบััติิ

กลยุุทธ์์ ทิิศทางและงบประมาณประจำำ�ปีที่
ี �่ได้้กำำ�หนด โดยได้้ทบทวน

• เพื่่� อสร้้างภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์ให้้มีีความเข้้มแข็็ง อนุุมััติิ

ให้้เหมาะสมกัับสภาพเศรษฐกิิจ การลงทุุน กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภค

ให้้นำ�หลัั
ำ
ก Customer Values 8 ด้้าน (The Living Wheel)

ตลอดจนปััญหาการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ดัังนี้้�
1.

มาปฏิิบััติิ โดยให้้ความสำำ�คััญในด้้าน 1. Location (ทำำ�เล

พิิจารณาให้้บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ที่่�ตั้�้ง) 2. Home Function (พื้้� นที่่�ใช้้สอยในบ้้าน) 3. Project

ซึ่่ง� เป็็นบริิษััทย่่อย ดำำ�เนิินการดัังนี้้�

Facilities (พื้้� น ที่่� แ ละสิ่่� ง อํํานวยความสะดวกส่่ว นกลาง)

4. Security (ความปลอดภััย) 5. Design (การออกแบบบ้้าน)

• มีีการเปิิ ด โครงการใหม่่ จำำ� นวน 13 โครงการ โดยเป็็ น

6. Brand (แบรนด์์ ชื่่�อเสีียงของผู้้�พััฒนาโครงการ) 7. Service

โครงการคอนโดมิิเนีียม 3 โครงการ ทาวน์์เฮาส์์ 8 โครงการ

(การบริิ ก าร ทั้้� ง ก่่ อ นและหลัังการขาย) และ 8. Living

และบ้้านเดี่่�ยว 2 โครงการ

• บริิหารจััดการสิินทรััพย์์ให้้เกิิดรายได้้ (Asset Turnover)
ด้้วยการระบาย Aging Stock ของบ้้านและคอนโดมิิเนีียม
ที่่ส
� ร้้างเสร็็จแต่่รอการจำำ�หน่า่ ย แบ่่งจำำ�หน่า่ ยที่่ดิ
� น
ิ เร่่งดำำ�เนิิน

การปิิดโครงการก่่อสร้้างที่่�ใกล้้เสร็็จ ลดจำำ�นวนโครงการการ

ก่่ อสร้้าง และให้้ความสำำ�คัั ญกัับการควบคุุมกระบวนการ

และขั้้� น ตอนการก่่ อ สร้้ า ง (WIP construction) รวมถึึง
การเลืือกใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์

• นำำ�นวััตกรรม (Innovation) มาใช้้ในการส่่งเสริิมการขาย
ด้้ ว ยช่่ อ งทางออนไลน์์ เช่่ น Blogger In-house Live

Environment (สภาพแวดล้้อมภายในโครงการ)
2.

การดำำ�เนิิ นธุุ รกิิ จที่่�สร้้างรายได้้ อย่่างต่่ อเนื่่� อง (Recurring

Income) โดยมีี ก ารพิิ จ ารณาขยายธุุ ร กิิ จ ให้้ เ ติิ บ โตผ่่ า น
ช่่ อ งทางใหม่่ หรืือกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ที่่�มีีศััก ยภาพ (Seeding

for Future) โดยเฉพาะการลงทุุ น ในธุุ ร กิิ จ โรงพยาบาล

ซึ่่ง� คาดว่่า บริิษััท โรงพยาบาล วิิมุต
ุ จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นบริิษััทย่่อย

ของบริิษัั ท ฯ จะสามารถเปิิ ด ดำำ� เนิิ น การโรงพยาบาลวิิ มุุ ต

อารีีย์์ ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นโรงพยาบาลทั่่� วไป ระดัับ Tertiary

Care เชี่่�ย วชาญในด้้ า นกระดูู ก หัั ว ใจ และเบาหวาน ได้้
ในช่่วงครึ่่ง� ปีีแรกของปีี 2564

Webpage และขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายให้้ครอบคลุุม

นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินการที่่ก
� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น คณะกรรมการบริิหาร

Marketing) และศููนย์์การจำำ�หน่า่ ยของพฤกษา เช่่น พื้้� นที่่�

ซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิต ปฏิิบััติต
ิ ามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด และ

ถึึงนายหน้้ า อิิ ส ระ การตลาดแบบ MLM (Multi Level

ยัังให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง

ของอาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก เป็็นต้้น

ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับหลัักการกำำ�กัั บดููแลที่่� ดีี ตลอดจนการปรัับตััว

• นำำ�รููปแบบการก่่อสร้้างใหม่่ (New Construction Model)

มาปฏิิบััติิ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�รัับเหมา การจััดประเภท

ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์อย่่างเหมาะสม โดยมีีการรายงานให้้

คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงานอย่่างใกล้้ชิด
ิ

ของการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ตลอดจนการปรัับปรุุ งนโยบายและ

กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างให้้มีีความเหมาะสม

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัน
ั ธุ์์�
ประธานกรรมการบริิหาร
23 ธัันวาคม 2563
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนชุุดปััจจุุบััน โดยมีี
นายวีีระชััย งามดีีวิิ ไ ลศัักดิ์์� เป็็ น ประธานกรรมการ นายทองมา

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์� นายวิิเชีียร เมฆตระการ ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

เป็็ น กรรมการ และนายอุุ ด มศัักดิ์์� แย้้ ม นุ่่�น เป็็ น เลขานุุ ก าร โดย

ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 2 ท่่านจาก 4 ท่่าน และมีีกรรมการอิิสระ
เป็็ น ประธานกรรมการตามนโยบายการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี

ของบริิษััทฯ และกฏบััตรคณะกรรมการสรรหาฯ

ค่่าตอบแทนแต่่ละท่่านปรากฎอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีภายใต้้หััวข้้อ
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีการ

ประชุุมรวม 10 ครั้้�ง เพื่่� อปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1.

ก่่อนนำำ�เสนอให้้ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ

กรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่นั้�้ น คณะกรรมการ
ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี และมีี

2.

ภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล รวมทั้้ง� มีีคุุณธรรม จริิยธรรม สามารถ
อุุทิิศเวลาได้้อย่่างเพีียงพออัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการ

โดยได้้จััดทำำ� Board Skill Matrix เพื่่� อกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการ

การปรัับปรุุ ง เกี่่� ย วกัับหลัักเกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี การในการกำำ�ห นด

โครงสร้้ า งค่่ า ตอบแทนเพื่่� อ รองรัับการเติิ บ โตทางธุุ ร กิิ จ ของ

บริิษััทฯ ในอนาคต ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการ

ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

ของบริิ ษััท ฯ นอกจากนี้้� การสรรหากรรมการบริิ ษััทยัั งคำำ�นึึ งถึึง
ความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

กรรมการบริิ ษััท ฯ และทำำ�หน้้ า ที่่� พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนของ

กรรมการบริิษััทฯ เพื่่� อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

ในการคััดเลืือกและเสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมเพื่่� อเป็็น

สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้พิจ
ิ ารณาโดยคำำ�นึึงถึึงคุุณสมบััติิ

การสรรหาบุุคคลผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ระดัับสููง

3.

การกำำ�ห นดขั้้� น ตอนและกระบวนการต่่ อ เนื่่� องเพื่่� อให้้ มีี การ

ที่่� ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะจำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด รวมถึึง

บริิหารจััดการที่่�เป็็นระบบในการวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน

ของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นส่่วนประกอบ

Plan) ซึ่�ง่ ครอบคลุุมถึึงให้้มีีรายละเอีียดขั้้�นตอน หลัักเกณฑ์์และ

คุุณสมบััติิที่�่เหมาะสมและสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบและโครงสร้้าง

หลัักในระดัับกรรมการและผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่� อง (Succession

ในการสรรหากรรมการใหม่่ โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใส สร้้างความ

วิิธีีการ และในลัักษณะของแผนในการพััฒนากรรมการ และ

กรรมการทั้้�งหมด 10 ท่่าน เป็็นกรรมการอิิสระ 7 ท่่าน กรรมการที่่�

ผู้้�ที่่มีี
� ความสามารถเป็็นที่่ย
� อมรัับเพื่่� อทำำ�หน้า้ ที่่ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษาและ

มั่่� น ใจให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ปัั จ จุุ บัั นคณะกรรมการบริิ ษััท ประกอบด้้ ว ย

เจ้้ าหน้้าที่่� ในระดัับบริิหาร การมอบหมายกรรมการและหรืือ

ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 1 ท่่ าน และกรรมการที่่� เป็็นผู้้�บริิหารอีีก 2 ท่่ าน

แนะนำำ�ช่ว่ ยเหลืือผู้้�บริิหารที่่�มีีผลงานและศัักยภาพ (Mentoring

โดยมีีข้้อมููลประวััติิของแต่่ละท่่านปรากฏในรายงานประจำำ�ปีภ
ี ายใต้้

หััวข้้อประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร

System) เพื่่� อให้้มีีผู้้�สืืบทอดงานอย่่างต่่อเนื่่� องเพื่่� อความยั่่�งยืืน

ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทในอนาคตต่่อไป

ในการพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการ และกรรมการ

ผู้้�จััดการ จะคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ให้้สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทที่่�จดทะเบีียน

ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�อยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจ
ขนาดใกล้้เคีียงกััน เพื่่� อที่่�จะรัักษาบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ

ให้้ อ ยู่่�คู่�กัั
่ บบริิ ษััท ฯ และสร้้ า งแรงจููงใจให้้ ส ามารถปฎิิ บััติิ หน้้ า ที่่�

นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

ที่่� โ ปร่่ ง ใสและเพื่่� อสร้้ า งความมั่่� น ใจให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น โดยข้้ อ มููล

18 ธัันวาคม 2563

ให้้บรรลุุเป้้าหมายตามกลยุุทธที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดโดยมีีกระบวนการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) โดย

• การจััดกิิจกรรม CG NEW NORMAL DAY ประจำำ�ปีี 2563

และกรรมการบริิษััทฯ 1 ท่่ าน ซึ่่�งได้้ ปฎิิ บััติิหน้้าที่่� อย่่างครบถ้้ วน

กิิจกรรมในรููปแบบใหม่่ผ่า่ นทาง You Tube Live รัับชมทาง

ในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และแนวทางในการปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่�ให้้เป็็นไป

โดยกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ได้้ กล่่าว

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 2 ท่่าน
ตามกฎบััตร และสนัับสนุุนการปฎิิบััติงิ านของคณะกรรมการบริิษััทฯ

ตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� เพื่่� อนำำ�ทางให้้บริิษััทฯ ไปสู่่ค
� วามสำำ�เร็็จ
อย่่างยั่่�งยืืน

โดยในปีี 2563 ได้้มีีการจััดประชุุมจำำ�นวน 5 ครั้้�ง มีีการดำำ�เนิินงาน

ตามแผนงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1.

ด้้านสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทฯ จะจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุม

ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 21 วััน ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ประจำำ�ปีี และเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.psh.co.th

ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 30 วัันก่่อนวัันประชุุม
2.

ด้้านนโยบายและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันและ

และคู่่�มืือจรรยาบรรณ

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการ

บรรษััทภิิ บาล คู่่�มืือจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการต่่ อต้้ าน

การทุุจริิตคอร์์รััปชััน และนโยบายการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี ของ

บริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับกิิจการ

ที่่�ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิษััทจดทะเบีียนประจำำ�ปีี 2560 มาโดยตลอด

ปีี 2563 ทางบริิ ษััท ฯ ได้้ ค งเนื้้� อหาเดิิ ม ตามที่่� อ นุุ มััติิ ไ ว้้ ในที่่�

ประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ครั้้�งที่่� 4 /2562 ลงวัันที่่� 14

ชื่่�องาน New Normal กัับการ (ธรรม) งาน โดยการจััด

หน้้ า จอ Notebook หรืื อ Smartphone ของพนัักงาน
บรรยายและให้้ ข้้ อ คิิ ด กัับพนัักงาน ทั้้� ง นี้้� มีีวััตถุุ ป ระสงค์์

เพื่่� อให้้ เ กิิ ด การมีีส่่ ว นร่่ ว มของคณะกรรมการผู้้�บริิ ห าร
พนัักงานของ บริิษััทฯ ตลอดจนเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญใน

ด้้ านการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี และรณรงค์์ สร้้างจิิ ตสำ�นึึ
ำ ก

รวมถึึงเสริิ ม สร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นคุุ ณธ รรม จริิ ย ธรรม
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันเพื่่� อสร้้างความตระหนัักรู้้�

แก่่บุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กร

• กิิ จ กรรม Zone Visit ในปีี 2563 เพื่่� อให้้ ส อดคล้้ อ งกัับ
สถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น ทางหน่่ ว ยงานฯได้้ จัั ดทำำ� การอบรม
พนัักงานในรููปแบบใหม่่ เ ป็็ น Site Visit New Normal

ในรููปแบบ E-Learing ให้้ความรู้้�โดยการจััดทำำ� VDO ภาพ
เคลื่่�อนไหว ประกอบเสีียงบรรยาย ในรููปแบบที่่�สนุุกสนาน

เพื่่� อให้้ทางผู้้�อบรมแต่่ละโครงการสามารถฟัังการบรรยาย
ที่่�โครงการได้้สะดวก โดยยัังคงเนื้้� อหาและความรู้้�เช่่นเดิิม

• การดำำ� เนิิ น การกำำ�กัั บดููแลให้้ ถูู กต้้ อ งตามกฎหมายและ
ระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง (Noncompliance) ได้้ มีี การจััดทำำ�
โครงการ “Noncompliance Incident Prevention Project”

สำำ�หรัับพััฒนาปรัับปรุุ งโครงสร้้าง และกระบวนการกำำ�กัับ
ดููแล เพื่่� อส่่งเสริิม/เน้้นย้ำำ�ให้้พนัักงาน และผู้้�บริิหารของ

บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ

พฤศจิิกายน 2562

คำำ�สั่่�งต่่ างๆ ทั้้� งจากภายนอกและภายในบริิษััทฯ ได้้ อย่่าง

3.

คดีีความข้้อร้้องเรีียน และเคสจากฝ่่ายการเงิิน จััดหมวดหมู่่�

ด้้ า นการอบรม กิิ จ กรรม และประชาสััม พัั น ธ์์ เ พื่่� อ ส่่ง เสริิม

วััฒนธรรมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี

• อบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการแก่่พนัักงานใหม่่
ผ่่านการอบรมโดยวิิทยากรของหน่่วยงานและจััดทำำ�ผ่่าน

Micro Learning ผ่่านการดููวีีดิิโอ พร้้อมภาพประกอบและ
เสีียงบรรยาย

• จััดอบรมรวมถึึงการทดสอบ CG ทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานปััจจุุบััน

• จััดให้้มีีการทำำ�แบบสอบถามรายการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เปิิดเผยรายการของตนเอง ของผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน

เพื่่� อให้้บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส
เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย

ครบถ้้ ว นถููกต้้ อ ง โดยได้้ ร วบรวมข้้ อ มููลที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จาก

กระบวนการตามกรณีี ดำำ�เนิินการร่่วมกัับ SBU เพื่่� อกำำ�หนด

ผู้้�รัับผิิดชอบ และระบุุแนวทางในการป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิด

ขึ้้� น ซ้ำำ� และให้้ นำ�ำ ผลการดำำ� เนิิ น งานเข้้ า เสนอต่่ อ คณะ
กรรมการ REMC และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่� อรัับ
ทราบเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส

• ผู้้�บริิ ห ารบริิ ษััท ฯ เป็็ น วิิ ท ยากรในหััวข้้ อ “TCC BEST
Awards Best Practice Sharing” ในงานสััมมนา “ธุุรกิิจ
จรรยาบรรณ..คืืออนาคต: An Ethical Business is... the
future” ณ ห้้องประชุุม SCG บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด

(มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่ บางซื่่�อ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้

สมาชิิกชมรมจรรยาบรรณหอการค้้าไทย และผู้้�ประกอบการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักจรรยาบรรณและธรรมาภิิบาล อีีกทั้้�ง
เป็็นการเพิ่่�มเครืือข่่ายสมาชิิกชมรมอีีกด้้วย
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• สนัับสนุุนของรางวััลในงานวัันเด็็กแห่่งชาติิ 2563 ณ พิิพิธภััณ
ิ
ฑ์์

ประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs)

• ประชาสััมพัันธ์์ข่า่ วสาร กิิจกรรม จริิยธรรม การกำำ�กัับดููแล

By Pruksa ที่่�ร่ว
่ มกัับเครืือข่่ายในชุุมชน จัังหวััดขอนแก่่น ดำำ�เนิินการ

ต้้านโกง ป.ป.ช.

กิิ จ การที่่� ดีี กรณีีศึึกษา การแจ้้ ง เบาะแส การต่่ อ ต้้ า นการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน ตลอดจนประชาสััมพัันธ์์กิจ
ิ กรรมที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

ในช่่องทางประชาสััมพัันธ์์รููปแบบต่่างๆ ของบริิษััทฯ เช่่น EC
News, Digital Signage, X-stand, Screen Desktop เป็็นต้้น

4.

ด้้านการต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชััน

• บริิษััทฯ สื่่�อสารขอความร่่วมมืือ คู่่�ค้้า นายหน้้า สถาบััน
การเงิิน งดให้้ของขวััญ ของกำำ�นััล และงบสนัับสนุุนหรืือ
ผลประโยชน์์อื่่�นใดในทุุกรููปแบบ ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่และ

เทศกาลอื่่�นๆ กัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่� อเป็็น

แนวทางในการปฏิิ บััติิ ง านที่่� โ ปร่่ ง ใส และปลอดจากการ

ทุุจริิตหรือ
ื การให้้สิน
ิ บนทั้้�งแก่่ผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่� อนร่่วมงาน
คู่่�ค้้ า Supplier ลููกค้้ า หน่่ว ยงานราชการและหน่่ว ยงาน

ผ่่านโครงการต่่างๆ ที่่�สำ�คัั
ำ ญๆ เช่่น โครงการบ้้านใส่่ใจเพื่่� อคนพิิการ

สร้้างและปรัับปรุุ งที่่�อยู่่�อาศััยของคนพิิการเพิ่่�มเติิมจากปีีที่�่ผ่่านมา

และจ้้ า งงานคนพิิ ก ารทำำ� งานที่่� บ ริิ ษััท ฯ และที่่� อ งค์์ ก รใกล้้ บ้้ า น

เพื่่� อช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่ที่
� �่ดีีขึ้�น
้ อย่่างยั่่�งยืืน

นอกจากนี้้� จากวิิ ก ฤตการแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรััส COVID-19

ที่่�ได้้สร้้างผลกระทบไปทั่่� วโลก ซึ่่�งเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่�่องค์์กรได้้ใช้้
ทรััพยากรและศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่�เพื่่� อช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�

เกี่่�ยวข้้องให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้ด้้วยดีี เช่่น การจััดตั้้�ง

ศููนย์์ Hot Line โดยทีีมแพทย์์ จ ากคลิิ นิิ ก บ้้ า นหมอวิิ มุุ ต เพื่่� อให้้

คำำ�ปรึึกษาและตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส

COVID-19 ให้้กัับพนัักงานและคนทั่่� วไปโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย และ
จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันและฆ่่าเชื้้�อในสถานที่่�ทำำ�งานและโครงการ

ต่่างๆ เพื่่� อปกป้้องลููกค้้าและพนัักงานให้้ห่่างไกลจาก COVID-19

ภายนอก ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแล

รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 ขายสิินค้้า

และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

เดืือดร้้อนในสัังคม

กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทมหาชน ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• นโยบายงดการรัับของขวััญในช่่วงเทศกาลและในโอกาสอื่่�นใด
(No Gift Policy) และนโยบายไม่่สนัับสนุุนการให้้สิินบน

สิินน้ำำ�ใจ กัับหน่่วยงานราชการ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ

ผลจากการที่่บ
� ริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในจริิยธรรม
หลัักธรรมาภิิบาล รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มาโดยตลอด ทำำ�ให้้ในปีี 2563
บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่� อง อาทิิ

• บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััลชมเชย

องค์์ ก รโปร่่ ง ใส (NACC Integrity Awards) ครั้้� ง ที่่� 10 จาก
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

• บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับการต่่ออายุุการ

รัับรองโครงการแนวร่่วมปฏิิ บััติิในการต่่ อต้้ านการทุุจริิต CAC
(Collective Action Coalition Against Corruption)

• การประเมิิน CGR ประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทจดทะเบีียน (บจ.)
ไทย อยู่่ใ� นระดัับ “ดีีเลิิศ”

และบริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่� อช่่วยสร้้างรายได้้ให้้คนที่่�กำำ�ลััง

แผนการดำำ�เนิินการในปีี 2564 ทางบริิษััทฯ ได้้ปรัับแผนและวิิธีีการ

สื่่� อ สารเพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัับสถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั นและให้้ ทัั นสมััย

มากยิ่่� ง ขึ้้� น ทั้้� ง นี้้� ยัั งจะคงดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมพื้้� นฐานด้้ า นการกำำ�กัั บ

ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี อาทิิ อบรมให้้ ค วามรู้้�เรื่่� อ งการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การ
แก่่ พ นัักงานใหม่่ แ ละจััดอบรมรวมถึึงการทดสอบทางระบบ

อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ แ ก่่ ผู้้� บริิ ห ารและพนัักงานปัั จ จุุ บัั น รวมถึึงอบรม

พนัักงานโครงการ (Zone Visit) รููปแบบใหม่่ เพื่่� อสร้้ า งความ

ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ ธรรมาภิิบาล และการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ให้้ แ ก่่ พ นัักงานได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึง รวมถึึงการกระตุ้้�นให้้ ผู้้� บริิ ห าร

และพนัักงานเปิิ ด เผยความสััมพัันธ์์ กัั บคู่่�ค้้ า การรณรงค์์ แ ละ

ประชาสััมพัันธ์์นโยบายงดรัับของขวััญ รวมถึึงการจััดกิิจกรรม CG
Day เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมั่่�นใจได้้ว่่า การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ปราศจาก

การทุุจริิต และเป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย ในส่่วนของกิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม
จริิยธรรม ทางบริิษััทฯ มีีแผนทำำ�กิิจกรรมทั้้�งภายในบริิษััทฯ และกัับ

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัั ญต่่ อการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จด้้ วยความรัับผิิดชอบ

หน่่วยงานภายนอกต่่างๆ เพื่่� อส่่งเสริิมและตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ในการ

มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง โดยนำำ� ความเชี่่� ย วชาญจาก Core Business

จริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตต่่อไป

ต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

มีีส่่วนร่่วมป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต และส่่งเสริิมด้้านคุุณธรรม

มาพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่� อสัังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่่� ก ารพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น (Sustainable
Development : SD) เพื่่� อการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิ ตของกลุ่่�มผู้้�มีี

ส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงชุุมชนและสัังคม ผ่่านการดำำ�เนิินงาน 3 ด้้านหลัักๆ
คืือ 1. Heart to Home : ใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่ที่
� �่ดีี

2. Heart to Earth : ใส่่ใจผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 3. Heart to

ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

ในการขัับเคลื่่� อนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อมตามนโยบายการพััฒนา

21 มกราคม 2564

Society : ใส่่ใจสัังคมและให้้โอกาสที่่�ดีี และยัังได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่� ยั่่� ง ยืื น ของบริิ ษััท ฯ สู่่� เ ป้้ า หมายการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น ในระดัับ

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์การ
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ

เช่่น ความเสี่่�ยงจากการสรรหาที่่�ดิิน ความเสี่่�ยงในการบริิหาร

ระยะสั้้�นและระยะยาว เพื่่� อให้้การเติิบโตขององค์์การเป็็นไปอย่่าง

ด้้านบุุคลากร ความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความเสี่่ย
� ง

ของการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อการบรรลุุเป้้าหมายขององค์์การทั้้�งใน
ยั่่�งยืืน ภายใต้้ภาวการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการ

บริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้�้งหมด
3 ท่่าน เป็็นกรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 1 ท่่าน และกรรมการอิิสระ

จำำ�นวน 2 ท่่าน โดยมีีคุุณวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์� เป็็นประธานกรรมการ

บริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ

บริิ ห ารความเสี่่� ย งฯ ทุุ ก ๆ 2 เดืื อ น เพื่่� อ ปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บดููแล
การบริิหารความเสี่่ย
� งตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริิษััทฯ และรายงานการดำำ�เนิินงานด้้ านการ

บริิหารความเสี่่�ยงให้้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริิษััทฯ รัับทราบอย่่างต่่อเนื่่� อง

สิินทรััพย์์ ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องทางการเงิิน ความเสี่่�ยง
ด้้านความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น

2.	พิิจารณาผลกระทบการแพร่่ระบาดของเชื้้� อไวรััส COVID-19

และแนวทางการป้้องกััน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงฯ

ได้้ตระหนัักถึึงความรุุนแรงของผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
เชื้้� อไวรััส COVID-19 จึึงมอบหมายให้้ ค ณะทำำ� งานจััดการ

เหตุุฉุุกเฉิินเฉพาะกิิ จ COVID-19 รายงานความคืื บหน้้าของ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดฯ ผลกระทบที่่�ได้้รัับ และแนวทาง

การป้้องกัันให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ
รัับทราบ โดยคณะกรรมการฯ ได้้ เ น้้ น ย้ำำ� มาตรการป้้ อ งกััน

ที่่�สำ�คัั
ำ ญต่่างๆ ยกตััวอย่่างเช่่น การตรวจสอบผู้้�ผ่่านเข้้า-ออก

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งระดัับองค์์ ก ารจััด

อาคารอย่่ า งเข้้ ม งวด การจััดให้้ มีี การประชุุ ม คณะทำำ� งานฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบทุุก

ของเชื้้�อไวรััส COVID-19 เข้้าสู่่ร� ะยะที่่� 3 การเตรีียมความพร้้อม

ให้้มีีการประชุุ มทั้้� งสิ้้�น 6 ครั้้�ง และรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้

ไตรมาส โดยสรุุปการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คัั
ำ ญของการบริิหารความเสี่่�ยง

ระดัับองค์์การ ดัังนี้้�

ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการกำ�หนดนโยบายกลยุทธ์และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
1.	พิิจารณาประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�สำ�คั
ำ ัญและกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััด

ความเสี่่�ยง พร้้อมมาตรการจััดการ ความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี 2563

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งฯ ได้้จััดให้้มีีการประเมิินความ

เสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งความ

เสี่่ย
� งด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่ย
� งด้้านการเงิิน ความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบััติิ

การ และความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย/กฎระเบีียบ รวมถึึงติิดตาม
สถานะของความเสี่่� ย งแต่่ ล ะเรื่่� องผ่่ า นดััชนีีชี้้� วัั ดความเสี่่� ย ง

ติิ ดตามความคืื บหน้้าของแผนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่�่กำำ�หนดไว้้ และลด
ผลกระทบต่่ อการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยกตััวอย่่าง
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เป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์ การเตรีียมความพร้้อมหากการระบาด

ในการแบ่่งพนัักงานให้้ปฏิิบััติิตามแผนความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Plan: BCP) เป็็นต้้น

3.	พิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ในอนาคต (Emerging
Risk) พร้้อมกำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม

โดยตระหนัักและให้้ ค วามสำำ�คัั ญในการติิ ด ตามความเสี่่� ย ง

ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น ใหม่่ และส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งรุุ น แรงหรืื อ สร้้ า ง
โอกาสในการขยายธุุ ร กิิ จ อย่่ า งสม่ำำ� เสมอและมอบหมายให้้

หน่่วยงานเจ้้าของเรื่่�องทำำ�การติิดตามและนำำ�เสนอผลกระทบ

ต่่อบริิษััทฯ ตามรอบการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่ย
� งระดัับองค์์การ ยกตััวอย่่างเช่่น ความเสี่่ย
� งจากการประกาศ

ใช้้มาตรการ LTV ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ Data
Privacy และร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่ง� จะประกาศ
ใช้้ ใ นปีี 2564 ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััท ฯ ได้้ มีี การกำำ�ห นดแนวทางหรืื อ
มาตรการป้้องกััน เพื่่�อลดผลกระทบที่่อ
� าจจะเกิิดขึ้้น
� ต่่อการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

4.	พิิจารณาให้้แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงเรื่่�องระบบการ

บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญเรื่่�องการรัักษาความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินเพื่่� อให้้สามารถส่่งมอบ
สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารต่่ อ ลููกค้้ า และคู่่�ค้้ า ได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง ทั้้� ง นี้้�

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การได้้สนัับสนุุนให้้

มีีการจััดทำำ�แผนบริิหารความต่่ อเนื่่� องทางธุุ รกิิ จ (Business

Continuity Plan: BCP) ทั้้�งในระดัับองค์์การและระดัับหน่่วย

ธุุ ร กิิ จ โดยในช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้�อ ไวรััส
COVID-19 ได้้ จัั ดให้้มีีการซ้้อมแผนความต่่ อเนื่่�องทางธุุ รกิิ จ

(Business Continuity Plan: BCP) โดยเคลื่่�อนย้้ายกระบวนการ

สำำ�คััญ (Critical Process) ไปปฏิิบััติิงาน ณ สถานที่่�ปฏิิบััติิการ

สำำ�รอง เพื่่� อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจััดให้้

มีีการฝึึกซ้้อมแผนกู้้�คืืนระบบ (Disaster Recovery Planning :
DRP) ในส่่วนของระบบงานหลััก ณ สถานที่่�ปฏิิบััติิงานสำำ�รอง

พร้้อมกำำ�หนดให้้มีีการฝึึกซ้้อมในแต่่ละสถานการณ์์เป็็นประจำำ�

รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการรายงานผลการดำำ� เนิิ น งานของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย

ซึ่�ง่ รวมถึึงคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ ได้้รัับการ

บรรจุุเป็็นวาระประจำำ�ของการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ไตรมาสละ
1 ครั้้�ง รวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�งในรอบ 1 ปีี โดยประธานกรรมการบริิหาร

ความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ เป็็นผู้้�รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ

และเลขานุุ ก ารคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งระดัับองค์์ ก าร
เป็็นผู้้�รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่� อง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ

ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและบริิหารความ

เสี่่ย
� งให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่�องค์์การยอมรัับได้้ พร้้อมสนัับสนุุนให้้บริิษััทใน

เครืือมีีการพััฒนาระบบบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐาน
สากล เพื่่� อประโยชน์์กัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

ทุุกปีี เพื่่� อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิินที่่อ
� าจจะเกิิดขึ้้น
�

5.	พิิจารณาความคืืบหน้้ าของโรงพยาบาลวิิ มุุต สืืบเนื่่� องจาก
โรงพยาบาลวิิ มุุตเป็็นธุุ รกิิ จใหม่่ของบริิษััทฯ คณะกรรมการ

บริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและ

นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

แผนงานให้้คณะกรรมการฯ รัับทราบเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส

30 ธัันวาคม 2563

มอบหมายให้้ทีี มโรงพยาบาลวิิ มุุตรายงานความคืื บหน้้าของ

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ

ประธานกรรมการบริิษััท /

รองประธานกรรมการบริิษััท /

กรรมการอิิสระ

กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริิหาร/

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิิสระ/

กรรมการอิิสระ /

กรรมการอิิสระ /

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ระดัับองค์์การ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
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ดร.อนุสรณ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล /

ศาสตราจารย์นายแพทย์
ปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิิสระ

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
กรรมการอิิสระ /

ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการบรรษััทภิิบาล

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

กรรมการตรวจสอบ /

นายวิเชียร เมฆตระการ

นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการบรรษััทภิิบาล

กรรมการ / กรรมการบริิหาร /

กรรมการอิิสระ /

กรรมการ /

รายงานประจำ�ปี 2563
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ดร.ประสาร ไตรรััตน์วรกุุล (อายุุ 68 ปีี)
ประธานกรรมการบริิษััท / กรรมการอิิสระ
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาไฟฟ้้า
(เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับ 1) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• 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

• บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลสุุวรรณภููมิิ

• เศรษฐศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• ศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

• เศรษฐศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการกิิจการสัังคมเพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการ

บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

• ประธานคณะกรรมการ บริิษััท เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• กรรมการ บริิษััท สยามสิินธร จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท ทุุนลดาวััลย์์ จำำ�กััด

• ประธานคณะกรรมการบริิหารกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา

• ประธานคณะกรรมการโรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุสรณ์์
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ณ วันที่ 1

• กรรมการสภามหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์

• ศาสตราภิิชาน คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• กรรมการ คณะกรรมการบริิหารจััดการทรััพย์์สิน
ิ วชิิราวุุธวิิทยาลััย
• กรรมการ โครงการทุุนเล่่าเรีียนหลวงสํําหรัับพระสงฆ์์ไทย

• Chairman of the Council of Trustees and the Board of

Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)

• ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล

• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการจััดการทรััพย์์สิน
ิ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

• ที่่�ปรึึกษา สำำ�นัักงานทรััพย์์สิน
ิ พระมหากษััตริิย์์

• กรรมการ และกรรมการบริิหาร สภากาชาดไทย

ประสบการณหลักในอดีต
ปีี 2542 – 2546

เลขาธิิการ สํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับ

ปีี 2547 – 2553

กรรมการผู้้�จััดการ

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)

ธนาคารกสิิกรไทยจํํากััด (มหาชน)

ปีี 2553 – 2558 	ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
ปีี 2559 –

กุุมภาพัันธ์์ 2561

การฝกอบรม

กรรมการอิิสระ

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จํํากััด (มหาชน)

• Role of the Chairman Program – RCP รุ่่�น 2/2544 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Directors Certification Program – DCP รุ่่�น 21/2545 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Ethical Leadership Program – ELP รุ่่�น 2/2558 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Board Nomination and Compensation Program –

BNCP รุ่่�น 5/2561 / สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• IT Governance and Cyber Resilience Program –

ITG รุ่่�น 15/2563 / สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 9 / สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 15 /

รายงานประจำ�ปี 2563

วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ. 15)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ (อายุ 63 ปี)
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริิษััท /

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริิหาร /

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 16 มีีนาคม 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

60.0414%

60.2324%

(เพิ่่�ม)

(1,314,009,986 หุ้้�น) (1,318,190,000 หุ้้�น) 4,180,014 หุ้้�น

2. คู่่�สมรส

(85,000,000 หุ้้�น)

3.8839%

(85,000,000 หุ้้�น)

3.8839%

-

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
พี่่�ชายนางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

การศึกษา

ณ วันที่ 1

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมโยธา

ไม่่มีี

• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิศวกรรมโยธา

• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

• ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุษ
ุ ฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลกรุุงเทพฯ

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา โอเวอร์์ซีีส์์ จำำ�กััด

สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

ประสบการณหลักในอดีต

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ปีี 2541 – 2548

บริิษััท เกสร ภััตตาคาร จำำ�กััด

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

กุุมภาพัันธ์์ 2561

และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

• ปริิญญาปรััชญาดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา

ปีี 2528 – 2530	ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สยามเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

• ปริิญญาเศรษฐศาสตร์์ดุษ
ุ ฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�

ปีี 2548 –

การฝกอบรม

รองประธานกรรมการบริิษััท

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

• Finance for Non-Finance Directors – FND รุ่่�น 5/2546 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 50/2547 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์ (อายุุ 67 ปีี)
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

ประสบการณหลักในอดีต

การศึกษา

ปีี 2551-2552

ประธานที่่�ปรึึกษาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ปีี 2552-2555

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

ไม่่มีี

ปีี 2549-2551	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน

• ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับหนึ่่�ง) คณิิตศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย Oxford ประเทศอัังกฤษ

• ปริิญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์์ (Econometrics and

Mathematical Economics), London School of Economics,
มหาวิิทยาลััยลอนดอน ประเทศอัังกฤษ

• ปริิญญาเอก เศรษฐศาสตร์์, London School of Economics,
มหาวิิทยาลััยลอนดอน ประเทศอัังกฤษ

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิิสระ)

บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการอิิสระ และผู้้�ทำำ�แผน บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ
ปีี 2553-ปััจจุุบััน
มีีนาคม 2561 ปััจจุุบััน
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ประธานกรรมการ มููลนิิธิพ
ิ ลัังงาน

เพื่่� อสิ่่�งแวดล้้อม

กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company
Limited (ประเทศญี่่ปุ่่�
� น)

รายงานประจำ�ปี 2563

ปีี 2557 -

กุุมภาพัันธ์์ 2561
ปีี 2557 -

กรกฏาคม 2561

ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิิสระ)
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Director Accreditation Program – DAP รุ่่�น 35/2548 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์� (อายุุ 58 ปีี)
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี (พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารภาครััฐและการกฎหมายมหาชน
สถาบัันพระปกเกล้้า

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)

ณ วันที่ 1

ประสบการณหลักในอดีต

ปีี 2528-2535	ผู้้�ช่่วยผู้้�ตรวจสอบ

บริิษััท เอสจีีวีี – ณ ถลาง จำำ�กััด

ปีี 2535-2539	ผู้้�จััดการสายงานตรวจสอบ

บริิษััท เอสจีีวีี – ณ ถลาง จำำ�กััด

ปีี 2539-2542	ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ปีี 2542-2546
ปีี 2546-2558

บริิษััทจดทะเบีียน

• กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาค่่าตอบแทนและบรรษััทภิิบาล
บริิษััท สิินมั่่�นคงประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ออโตคอร์์ปโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• กรรมการ บริิษััท ออดิิท วััน จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท เอฟ แอนท์์ เอ โซลููชั่่�น จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท สมายล์์ พีี จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท ดัับบลิิว แอนท์์ เอ็็ม แอสโซซิิเอท จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท มงคลปฐวีี จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท เวิิลด์์ เอเซีียโซลููชั่่�น จำำ�กััด

กรรมการ

บริิษััท โปรเฟสชั่่�นแนล เอ้้าท์์ซอสซิ่่�ง โซลููชั่่�นส์์

บริิษััท สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจและบััญชีี

ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ออล่่า จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มบริิษััทอาร์์เธอร์์ แอนเดอร์์เซ่่น ประเทศไทย

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน /

• กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการ /

กรรมการบริิหาร

จำำ�กััด

• กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

บริิษััท ศรีีสวััสดิ์์� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เอสจีีวีี – ณ ถลาง จำำ�กััด

ปีี 2548 -

จำำ�กััด

กรรมการอิิสระ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท

กุุมภาพัันธ์์ 2561	จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Directors Certification Program – DCP รุ่่�น 0/2543 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Finance for Non-Finance Director – FND รุ่่�น 1/2544 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Role of the Compensation Committee – RCC รุ่่�น 3/2550 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Successful Formulation & Execution of Strategy – SFE
รุ่่�น 4/2552 / สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Chartered Director Class – CDC รุ่่�น 8/2557 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Defining Boardroom Culture – An Imperative of
High-Performing Leadership 2562 /

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล (อายุุ 66 ปีี)
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการบรรษัั ทภิิบาล /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร

ปีี 2557-2558

กรรมการ บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การศึึกษา

ปีี 2556-2559

กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพธนาคม จำำ�กััด

• ปริิญญาโท (วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม) สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเซีีย

กุุมภาพัันธ์์ 2561

ไม่่มีี

• ปริิญญาตรีี (เคมีีวิิศวกรรม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาเอก (วิิศวกรรมเคมีี) Monash University,
Melbourne, Australia

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• กรรมการอิิสระ บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ
ไม่่มีี

ประสบการณหลักในอดีต
ปีี 2549-2551
ปีี 2550-2554

ปีี 2551-2554
ปีี 2551-2554
ปีี 2551-2555

ปีี 2554-2555
ปีี 2554-2555

ปีี 2557-

สมาชิิกสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิ
กรรมการอิิสระ

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Finance for Non – Finance Directors – FND 22/2548 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Director Accredited Program – DAP รุ่่�น 40/2548 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 62/2548 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• DCP Refresher Course – RE DCP 1/2551 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• ปริิญญาบััตร หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน /
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ. 20)

สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ / กรรมาธิิการ

• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10 / สถาบััน

กรรมการสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

• ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารงานภาครััฐและกฎหมายมหาชน

ประธานองค์์กรธุุรกิิจเพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับ

และเลขานุุการคณะกรรมาธิิการพลัังงาน

กรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย
(TBCSD)

ประธานกรรมการ บริิษััท บางจากไบโอฟููเอล จำำ�กััด
ประธานกรรมการ

บริิษััท อุุบล ไบโอเอทานอล จำำ�กััด
ประธานกรรมการ

บริิษััท บางจากโซลาร์์ เอนเนอร์์ยีี จำำ�กััด

ปีี 2548-2555

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ปีี 2556-2558

ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส

26

ปีี 2557-2558

บริิษััท บางจากปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บางจากปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

วิิทยาการตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (วตท.10)
รุ่่�นที่่� 5 / สถาบัันพระปกเกล้้า (ปรม. 5)

สููงของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 1 /

สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์์นายแพทย์์ ปิิยะมิิตร ศรีีธรา
(อายุุ 62 ปีี)
กรรมการอิิสระ
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 16 กุุมภาพัันธ์์ 2560)

สัดสวนในการถือหุน (%)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร

ปีี 2535 	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประจำำ�หน่ว
่ ยโรคหััวใจ

การศึึกษา

ปีี 2539

• ปีี 2525 แพทยศาสตรบััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล

ปีี 2542-ปััจจุุบััน กรรมการการสอบแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

• ปีี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand)

ปีี 2545-2548 รองคณบดีีฝ่่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์์

ไม่่มีี

• ปีี 2523 คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล

• ปีี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

รองศาสตราจารย์์ประจำำ�หน่ว
่ ยโรคหััวใจ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

สาขาวิิชาอายุุรศาสตร์์โรคหััวใจ แพทยสภา
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล

School, Hammersmith Hospital, University of London

ปีี 2548

(Thailand)

กัันยายน 2549 ศาสตราจารย์์ประจำำ�หน่ว
่ ยโรคหััวใจ

• ปีี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP

• ปีี 2551 หลัักสููตรผู้้�บริิหารยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) รุ่่�นที่่� 12

• ปีี 2558 Fellow of American College of Physician

• ปีี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)

• ปีี 2561 หลัักนิิติิธรรมเพื่่� อประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 6 วิิทยาลััย
ศาลรััฐธรรมนููญ

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

แพทย์์ดีีเด่่นด้้านวิิชาการของราชวิิทยาลััยอายุุรแพทย์์
แห่่งประเทศไทย

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ปีี 2549-2553 รองหััวหน้้าภาควิิชาอายุุรศาสตร์์

คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ปีี 2550-2553 	ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์หััวใจหลอดเลืือดและ
เมแทบอลิิซึึม คณะแพทยศาสตร์์

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ปีี 2551-2554 เมธีีวิิจััยอาวุุโส สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)

• กรรมการอิิสระ บริิษััท อิินเตอร์์ ฟาร์์มา จำำ�กััด (มหาชน)

ตุุลาคม 2553-	หััวหน้้าภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

ปีี 2554-2560 	หััวหน้้าคลััสเตอร์์วิิจััยหััวใจหลอดเลืือดและ

• กรรมการอิิสระ บริิษััท เพรซิิเดนท์์ เบเกอรี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการการสอบแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญสาขาวิิชาอายุุรศาสตร์์

2557

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
เมแทบอลิิซึึม มหาวิิทยาลััยมหิิดล

โรคหััวใจ แพทยสภา

ปีี 2555-2560 ประธานวิิชาการของราชวิิทยาลััยอายุุรแพทย์์

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ปีี 2558-ปััจจุุบััน คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ปีี 2562-ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิหารศููนย์์ความเป็็นเลิิศ

• หััวหน้้าคลััสเตอร์์วิิจััยหััวใจหลอดเลืือดและเมแทบอลิิซึึม
• คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

ประสบการณ์หลัักในอดีีต

ปีี 2526-2528 แพทย์์ใช้้ทุน
ุ โรงพยาบาลเกาะสมุุย
ปีี 2531

แห่่งประเทศไทย

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ (TCELS)

การฝกอบรม

จัังหวััด สุุราษฏร์์ธานีี

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 244/2560 /

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

• IT Governance and Cyber Resilience Program – ITG รุ่่�น 15/2563 /

อาจารย์์ประจำำ�หน่ว
่ ยโรคหััวใจ

ปีี 2533-2535 แพทย์์โรคหััวใจประจำำ� Hammersmith Hospital

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี (อายุุ 63 ปีี)
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัั ทภิิบาล
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 1 กุุมภาพัันธ์์ 2562)

สัดสวนในการถือหุน (%)

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

• วิิทยาศาสตรบััณฑิิต บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• บััญชีีมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)

ณ วันที่ 1

ปีี 2563-2566

ปีี 2563-2566

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

ปีี 2551-ปััจจุุบััน 	อุุปนายก กรรมการตรวจสอบและบััญชีีของ

ปีี 2558-ปััจจุุบััน

ปีี 2561-ปััจจุุบััน
ปีี 2561-ปััจจุุบััน

ปีี 2562-ปััจจุุบััน
ปีี 2563-ปััจจุุบััน
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กรรมการวิิชาชีีพบััญชีี ด้้านการบััญชีีบริิหาร
สภาวิิชาชีีพการบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์

ปีี 2544 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจกระดาษ

พิิมพ์์เขีียน บริิษััท เยื่่�อกระดาษสยาม จำำ�กััด

ปีี 2545-2546 	ผู้้�จััดการสำำ�นัักงานบััญชีี

บริิษััท เยื่่�อกระดาษสยาม จำำ�กััด (มหาชน)

สมาคมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ปีี 2547-2548 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ Share Services

Internal Control ของสมาคมบริิษััท

ปีี 2548-2553 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีกลาง

กรรมการ และ กรรมการบริิหารมููลนิิธิิ

ปีี 2553-2560 	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบ

กรรมการในคณะกรรมการพิิจารณาให้้การ

การฝกอบรม

ประธานชมรม Risk Management and
จดทะเบีียน

หอจดหมายเหตุุพุทธท
ุ
าส อิินทปััญโญ

รัับรองบริิษััทที่่�มีีการวางแนวปฏิิบััติิเพื่่� อป้้องกััน
การทุุจริิต (CAC Certification Committee)

Function 2 บริิษััทซิเิ มนต์์ไทยการบััญชีี จำำ�กััด

บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 135/2553 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ที่่�ปรึึกษา ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่การเงิินและการ

• Audit Committee Program – ACP รุ่่�น 31/2553 /

อนุุกรรมการพิิจารณาแนวทางการประเมิินผล

• Director Accreditation Program DAP 82/2553 /

สอบภายใน

• Ethical Leadership Program – ELP 11/2561 /

ลงทุุน บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การพััฒนาองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ ด้้านการตรวจ

ปีี 2561-ปััจจุุบััน 	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบ
ปีี 2562-ปััจจุุบััน

ในพระบรมราชููปถััมภ์์

(มหาชน)

ไม่่มีี

ปีี 2558-ปััจจุุบััน

ด้้านการวางระบบบััญชีี สภาวิิชาชีีพการบััญชีี

ประสบการณหลักในอดีต

บริิษััทจดทะเบีียน

ปีี 2557-ปััจจุุบััน

ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีี

สภากาชาดไทย

กรรมการ ประธานอนุุกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ดอยคำำ�ผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด

ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุุกรรมการ
ตรวจสอบ โรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุสรณ์์

กรรมการ บริิษััท โชติิวััฒน์์อุุตสาหกรรม
การผลิิต จำำ�กััด

รายงานประจำ�ปี 2563

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์์พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
(อายุุ 65 ปีี)
กรรมการอิิสระ / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 26 เมษายน 2562)

สัดสวนในการถือหุน (%)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร

• ประธานกรรมการ บริิษััท เบเคอร์์แอนด์์แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด

การศึกษา

• กรรมการบริิหาร บริิษััท สยามพิิวรรธน์์ จำำ�กััด

ไม่่มีี

• นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิย
ิ ม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรเนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมาย
แห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา

• นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยบริิติิช โคลััมเบีีย

• นิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขานิิติิศาสตร์์
ประเภทวิิชาการ มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• กรรมการอิิสระ กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
บริิษััท เอสซีีจีีแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• อนุุกรรมการในคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม

• ประธานกรรมการ บริิษััท ชีีวามิิตร วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท กลยุุทธ์์ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

• รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านกฎหมาย
และกรรมการคณะกรรมการดำำ�เนิินการปฏิิรููปกฎหมายในระยะ
เร่่งด่่วน (คปก.)

• ประธานอนุุกรรมการคณะอนุุกรรมการพิิจารณาปรัับปรุุงและแก้้ไข
ประมวลรััษฎากรของ คปก.

• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้
ิ ้านกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ในคณะ
กรรมการพััฒนาการบริิหารงานยุุติิธรรมแห่่งชาติิ

• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการบริิหารสถาบัันเพื่่� อ
การยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย

• ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีีและกฎระเบีียบสภาหอการค้้า
แห่่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ บริิษััท โชติิวััฒน์์อุุตสาหกรรมการผลิิต จำำ�กััด

ประสบการณหลักในอดีต

• อนุุกรรมการในคณะอนุุกรรมการกฎหมาย

2542

กรรมการอิิสระ ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

• ที่่�ปรึึกษาในคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

2557-2561

กรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

2557-2558

สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

การฝกอบรม

• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการดำำ�เนิินการปฏิิรููปกฎหมาย
ในระยะเร่่งด่่วน

สมาชิิกสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิ

• Directors Certification Program DCP 0/2543 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• กรรมการในคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

• DCP Refresher Course – RE DCP 5/2550 /

• คณะกรรมการอำำ�นวยการสำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา

• Role of Chairman Program – RCP 21/2552 /

• กรรมการในคณะกรรมการบริิหารสถานการณ์์เศรษฐกิิจจาก

• IT Governance and Cyber Resilience Program – ITG

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรมแห่่งชาติิ

ผลกระทบของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(โควิิด-19) (ศบศ.)

• กรรมการอิิสระ บริิษััท เอสซีีจีีแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รุ่่�น 15/2563 / สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• ประกาศนีียบััตรสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (Certificate Executive Program) /
เจแอล เคลล็็อค มหาวิิทยาลััยนอร์์ทเวสเทิิร์น
์ (พ.ศ. 2542)

รายงานประจำ�ปี 2563
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การฝกอบรม (ต่่อ)

• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรกรรมการบริิษััท (Certificate of

Completion on Company Directors) / สถาบัันกรรมการ
แห่่งออสเตรเลีีย (พ.ศ. 2543)

• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

(Director Executive Program) School of Management /
มหาวิิทยาลััยเยล (พ.ศ. 2545)

• วุุฒิบััต
ิ รวิิชาการเมืืองการปกครองในระบบประชาธิิปไตยของ

นัักบริิหารระดัับสููง / (สถาบัันพระปกเกล้้า) (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545)

• ประกาศนีียบััตร การฝึึกอบรมโนตารีี พัับลิิค / สภาทนายความ
(พ.ศ. 2546)

• ประกาศนีียบััตร ของสถาบัันธุุรกิิจ / มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด
เรื่่�องธุุรกิิจครอบครััวไทย (พ.ศ. 2547)

• วุุฒิบััต
ิ รสถาบัันผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง รุ่่�นที่่� 9
(พ.ศ. 2547)

• ปริิญญาบััตร หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
รุ่่�นที่่� 18 (วปรอ. พ.ศ. 2548)

• วุุฒิบััต
ิ รผู้้�บริิหารระดัับสููง / สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
รุ่่�นที่่� 4 (พ.ศ. 2550)

• วุุฒิบััต
ิ รหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
รุ่่�นที่่� 1 / สถาบัันวิิทยาการค้้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551)

• วุุฒิบััต
ิ รหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 8 /
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559)

• ประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์สำ�หรัั
ำ
บผู้้�บริิหาร

ระดัับสููง รุ่่�นที่่� 5 / สถาบัันพระปกเกล้้า (ปธพ.5) (พ.ศ. 2560)
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายวิิเชีียร เมฆตระการ (อายุุ 67 ปีี)
กรรมการผูม
้ อ
ี ำ�นาจลงนาม / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 16 มีีนาคม 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

1. ตนเอง

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร
ไม่่มีี

• ปริิญญาตรีี (วิิศวกรรมไฟฟ้้า – เกีียรติินิย
ิ ม) California State
Polytechnic University, Pomona, USA

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

• กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท อาปิิโก ไฮเทค จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

• ประธานกรรมการ บริิษััท ไอร่่า แอนด์์ ไอฟุุล จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ธนชาต ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

ประสบการณหลักในอดีต
ปีี 2549-2552

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ บริิษััท แอดวานซ์์

ปีี 2552-

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ปีี 2557-

มกราคม 2561
ปีี 2560-

กรกฎาคม 2561

การฝกอบรม

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 107/2551 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การศึกษา

มิิถุน
ุ ายน 2557

ณ วันที่ 1

อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(มหาชน)

กรรมการ

• Board that Make a Difference – BMD รุ่่�น 3/2559 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Role of the Chairman Program – RCP รุ่่�น 40/2560 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Ethical Leadership Program – ELP รุ่่�น 12/2561 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• IT Governance and Cyber Resilience Program – ITG

รุ่่�น 13/2563 / สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Advanced Audit Committee Program – AACP รุ่่�น 36/2563 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Advanced Technical in Microwave / California State
University – Northridge

• Mini MBA for Shinawatra Executives / จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• Advanced Executive Program Kellogg School of
Management, Northwestern University, USA

• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร “ผู้้�บริิหารระดัับสููง” รุ่่�นที่่� 8 (วตท.8) /
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับ
นัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 17 / สถาบัันพระปกเกล้้า (ปปร.17)

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ

บริิษััท ซีีเอส ล็็อกซอิินโฟ จำำ�กััด (มหาชน)
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นางรััตนา พรมสวััสดิ์์� (อายุุ 59 ปีี)
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม / กรรมการบรรษัั ทภิิบาล
(วัันที่่�เข้้าเป็็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง
2. คู่สมรส
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร
น้้องสาวนายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

การศึกษา

ณ วันที่ 1

ณ วันที่ 31

มกราคม 2563

ธันวาคม 2563

1.9432%

1.9437%

(42,537,832 หุน
้ )

9,815 หุน
้

0.5849%

0.5894%

่
(เพิม)

(12,800,000 หุน
้ )

(12,900,000 หุน
้ )

100,000 หุน
้

ไม่มี

ไม่มี

-

ประสบการณหลักในอดีต

ปีี 2529-2544 	ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สยามเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

• ปริิญญาตรีี (นิิติิศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)

ปีี 2541-2547

ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา โอเวอร์์ซีีส์์ จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท เกสรก่่อสร้้าง จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา อิินเดีีย เฮ้้าส์์ซิ่่ง� จำำ�กััด
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่
(เพิม)

(42,528,017 หุน
้ )

ปีี 2536-2546 	ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน

บริิษััทจดทะเบีียน

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

ปีี 2546-2548
ปีี 2548 -

กุุมภาพัันธ์์ 2561

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท เกสรภััตตาคาร จำำ�กััด

(ปิิดกิิจการเมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม 2548)
ที่่�ปรึึกษาฝ่่ายการเงิิน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 52/2547 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์ (อายุุ 60 ปีี)
รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สายงานการเงิินกลุ่่�ม / กรรมการบริิหาร
(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 1 เมษายน 2562)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง

ณ วันที่ 1

ณ วันที่ 31

มกราคม 2563

ธันวาคม 2563

0.0001%

0.0005%

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)
่
(เพิม)

(3,079 หุ้้�น)

(10,207 หุ้้�น)

7,128 หุน
้

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

ประสบการณหลักในอดีต
ปีี 2526-2531

Senior Accountant

บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ นวธนกิิจ จำำ�กััด

• ปริิญญาตรีี (บััญชีี – เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับ 2)

ปีี 2531-2535 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี บริิษััท Bradford

• ปริิญญาโท (การเงิิน) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ปีี 2535-2537

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

• ปริิญญาโท (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน
ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

Contracting & Engineering (Thailand) จำำ�กััด
System Development Manager –

American Engineering Company Limited

ปีี 2537-2548 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีีและการเงิิน
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีี

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• กรรมการ / ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบััญชีี

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 54/2548 /

• กรรมการ บริิษััท เกสรก่่อสร้้าง จำำ�กััด

• Risk Management Program – RCL รุ่่�น 7/2560 /

• กรรมการ บริิษััท พุุทธชาด เอสเตท จำำ�กััด

• Chief Finance Officer Certification Program – CFO /

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา โอเวอร์์ซีีส์์ จำำ�กััด

• Strategic CFO in Capital Market Program รุ่่�นที่่� 4 /

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา เวนเจอร์์ วััน จำำ�กััด

• CFO Refresher รุ่่�นที่่� 1/2563 / ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

• กรรมการ บริิษััท พนาลีี เอสเตท จำำ�กััด

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จำำ�กััด

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

• TLCA CFO Professional Development Program – TLCA CFO CPD
รุ่่�นที่่� 3/2563 / สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายพรเทพ ศุุภธราธาร (อายุุ 58 ปีี)

รองกรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนกลุ่ม /
กรรมการบริหาร
(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 7 พฤศจิิกายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ธันวาคม 2563

0.0003%

0.0011%

16,664 หุน
้

ไม่มี

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

-

ประสบการณหลักในอดีต
ปีี 2532-2540

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี (วิิศวกรรมศาตร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• ปริิญญาโท (บริิหารธุุรกิิจ) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนาบริิหารศาสตร์์

ตําแหนงอืน่ ในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน

ปีี 2540-2543

ปีี 2543-2548

ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

่
(เพิม)

(23,721 หุน
้ )

3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่่มีี

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

(7,057 หุน
้ )

2. คู่สมรส

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร

ณ วันที่ 31

ปีี 2548-2551

Operations Manager

บริิษััท พรอคเตอร์์แอนด์์แกมเบิิล แมนููเฟคเจอริ่่�ง
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

Operations Manager

บริิษััท พรอคเตอร์์แอนด์์แกมเบิิล แคนาดา
จำำ�กััด

Operations Manager

บริิษััท พรอคเตอร์์แอนด์์แกมเบิิล แมนููเฟคเจอริ่่�ง
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
Associate Director

บริิษััทพรอคเตอร์์แอนด์์แกมเบิิล เวีียดนาม
จำำ�กััด

ปีี 2551-2556 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานโรงงาน
วิิศกวกรรมและคุุณภาพ

บริิษััท น้ำำ�ตาลมิิตรผล จำำ�กััด

ปีี 2556-2558 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานบริิหารบุุคคล
ปีี 2559-ปััจจุุบััน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สายงานซััพพลายเชน
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 244/2560 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น (อายุุ 59 ปีี)
รักษาการ รองกรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม /
กรรมการบริหาร
(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 6 พฤษภาคม 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

0.0009%

0.0043%

(เพิ่่�ม)

(19,954 หุ้้�น)

93,157 หุ้้�น

73,203 หุ้้�น

2. คู่่�สมรส

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

3. บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

ประสบการณหลักในอดีต

ปีี 2539-2540 	ผู้้�จััดการส่่วนบุุคคล

บริิษััท ไทยวนภััณฑ์์ จำำ�กััด เครืือซิิเมนต์์ไทย

• ปริิญญาตรีี (รััฐศาสตร์์) เกีียรติินิย
ิ มอัันดัับสอง

ปีี 2541-2542 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล โรงงานสยามมิิชลิินหนองแค

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)

ปีี 2543-2548 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล โรงงานสยามมิิชลิิน

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

บริิษััท สยามมิิชลิิน จำำ�กััด

พระประแดง บริิษััท สยามมิิชลิิน จำำ�กััด

บริิษััทจดทะเบีียน

ปีี 2549-2554 	ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต โรงงานสยามมิิชลิิน

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

ปีี 2554-2556 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล โรงงานสยามมิิชลิิน

• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จำำ�กััด

ปีี 2556-2557 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบุุคคลสายงานอุุตสาหกรรม

ไม่่มีี

• กรรมการ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

พระประแดง บริิษััท สยามมิิชลิิน จำำ�กััด
แหลมฉบััง บริิษััท สยามมิิชลิิน จำำ�กััด
บริิษััท สยามมิิชลิิน จำำ�กััด

ปีี 2558-ปััจจุุบััน 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล

การฝกอบรม

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 275/2562 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Management Development Program รุ่่�นที่่� 17/2546 /
ศููนย์์ฝึก
ึ อบรมปููนซิิเมนต์์ไทย

• Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 /
Michelin Siam

• Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 /
Michelin Siam

รายงานประจำ�ปี 2563
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นางสาวอัังคณา ลิิขิิตจรรยากุุล (อายุุ 45 ปีี)
รักษาการ รองกรรมการผูจ
้ ัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม /
กรรมการบริหาร
(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 1 สิิงหาคม 2562)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

0.0003%

0.0009%

(เพิ่่�ม)

(5,963 หุ้น)

(20,049 หุ้้�น)

14,086 หุ้้�น

ไม่มี

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

-

2. คู่สมรส

3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

ประสบการณหลักในอดีต

2545 – 2550 	ผู้้�จััดการกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์บรีีสประเทศไทย
บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ ประเทศไทย จำำ�กััด

2550 – 2551 	ผู้้�จััดการอาวุุโสด้้านการพััฒนาแบรนด์์ผลิิตภััณฑ์์
ผงซัักฟอกภาคพื้้� นประเทศจีีน

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่ง
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน
ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานการตลาดองค์์กร
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ ประเทศจีีน

2551 – 2552 	ผู้้�อำำ�นวยการภาคพื้้� นภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
แบรนด์์คนอร์์

บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์เอเชีีย ไพรเวท ลิิมิเิ ต็็ด

2553 – 2555 	ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดอาวุุโส
2555 – 2560

การฝกอบรม
ไม่่มีี
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บริิษััท โนเกีีย ประเทศไทย จำำ�กััด

รองกรรมการผู้้�จััดการด้้านการตลาด

บริิษััท ซีีพีีเอฟประเทศไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายเปรมศัักดิ์์� วััลลิิกุุล (อายุุ 56 ปีี)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 19 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563
1. ตนเอง
2. คู่สมรส

0.0003%

3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสััมพัันธ์ทางครอบครััวระหว่างผููบริิหาร
ไม่่มีี

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี (บััญชีี) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• อนุุปริิญญาโท (สารสนเทศ) มหาวิิทยาลััยวููลลองกอง

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

0.0005%

(เพิ่่�ม)

(5,981 หุน
้ )

(9,878 หุน
้ )

3,897 หุน
้

ไม่มี

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

-

ประสบการณ์หลัักในอดีีต

ปีี 2539-2542 	ผู้้�ตรวจสอบภายในอาวุุโส

บริิษััท เชลล์์ แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด

ปีี 2542-2545 	ผู้้�จััดการ

บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ จำำ�กััด

ประเทศออสเตรเลีีย

ปีี 2546-2547 	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ประเทศออสเตรเลีีย

ปีี 2547-2550 	ผู้้�จััดการ

(0126580/2001 / ISACA)

ปีี 2550-2551 	ผู้้�อำำ�นวยการ บริิษััท แกรนด์์ แอสเสท

• ปริิญญาโท (บริิหาร) มหาวิิทยาลััยนิิวเซาท์์เวลส์์
• วุุฒิบััต
ิ ร Certified Information Systems Auditor – CISA

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริิษััทจดทะเบีียน / บริิษััทและหน่วยงานอื่่�นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน
ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ

• รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานตรวจสอบภายในและ

กำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เบทาโกร กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2551-2552 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสรรหาที่่�ดิิน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2552-2557 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2558-2559 	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2560-ปััจจุุบััน 	รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ

สายงานตรวจสอบภายในและกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงาน บริิษััท พฤกษา
เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Director Certification Program – DCP รุ่่�น 56/2548 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
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นายไพศาล รำำ�พรรณ์์ (อายุุ 61 ปีี)
เลขานุุการบริิษััท
(วัันที่่�เข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร 19 เมษายน 2559)

สัดสวนในการถือหุน (%)
1. ตนเอง
2. คู่สมรส

3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไม่่มีี

ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

่
เปลียนแปลง
(เพิ่ม/ลด)

0.0003%

0.0003%

(เพิ่่�ม)

(6,408 หุ้น)

(7,431 หุ้้�น)

1,023 หุ้้�น

ไม่มี

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

-

ประสบการณหลักในอดีต

ปีี 2535 – 2548 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย

การศึกษา

บริิษััท อยุุธยา อลิิอัันซ์์ ซีี.พีี. ประกัันชีีวิิต

• เนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมาย

อนุุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกัันชีีวิิตไทย

จำำ�กััด (มหาชน)

• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
แห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา

ตําแหนงอื่นในปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียน / บริษัทและหนวยงานอื่นๆ)
บริิษััทจดทะเบีียน
ไม่่มีี

บริิษััทและหน่่วยงานอื่่�นๆ
• เลขานุุการบริิษััท

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2548 – 2549 	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกิิจผ่่านนายหน้้า

บริิษััท อยุุธยา อลิิอัันซ์์ ซีี.พีี. ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด
(มหาชน)

ปีี 2551 – 2552 	ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายกฎหมาย / เลขานุุการบริิษััท
ปีี 2552 – ปััจจุุบััน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
เลขานุุการบริิษััท

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

การฝกอบรม

• Company Secretary Program – CSP รุ่่�น 27/2551 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Effective Minute Taking – EMT รุ่่�น 13/2552 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• Board Reporting Program – BRP รุ่่�น 3/2553 /
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• CGR Workshop ปีี 2560 /

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• CGR Workshop 3/2561 /

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 /

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
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รางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวััลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความยั่่�งยืืน
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
รางวัล Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำ�ปี
2563
ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 5 จากตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ในฐานะเป็็นองค์์กร
ที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

ให้้ความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล

รางวัล Sustainability
Disclosure Award 2020
ประเภทรางวัลเกียรติคุณ

ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 2 จากสถาบัันไทยพััฒน์์
ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�เปิิดเผยข้้อมููลด้้าน

ความยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงาน

ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม

และธรรมาภิิบาล ตามมาตรฐานสากลได้้
อย่่างครบถ้้วน

รางวัล ASEAN CG
Scorecard Award 2019
ประเภท ASEAN Asset
Class Publicly Listed
Companies

ที่่�ได้้รัับการยกย่่องในระดัับนานาชาติิ ในฐานะบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ที่่�ดีีตามหลัักมาตรฐานสากล ตามหลัักเกณฑ์์กลางในการประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของบริิษััทจดทะเบีียน ที่่�มุ่่�งยกระดัับมาตรฐานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียนในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
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รางวััลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ยซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลต่่างๆ ดัังนี้้�

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำ�
คุณประโยชน์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครอง

ผู้้�บริิโภค (สคบ.) ซึ่�ง่ พฤกษาเป็็นบริิษััท
อสัังหาริิมทรััพย์์รายแรกและรายเดีียว
ที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 9 (NACC Integrity
Awards)
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและ

ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จาก
การยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาลองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่� อง

มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ด้้วยการกำำ�หนด

นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน ร่่วมกัับ

การส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรม
ในองค์์กร

โครงการของบริษัทฯ ได้
รับการรับรองให้ผ่านการ
ประเมินด้านการบริหาร
จัดการน้ำ�เสีย

จากสำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� 6 ที่่�ได้้ร่ว
่ มกัับหน่่วยงานระดัับจัังหวััด ดำำ�เนิินการ

ประเมิินด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�เสีียของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ ตามกฏหมายว่่าด้้วย

การส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ภายใต้้โครงการติิดตามตรวจสอบ

แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษตามแนวคิิดประชารััฐ เพื่่� อส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิตามกฏหมาย

สิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักการประเมิินการบริิหารจััดการน้ำำ�เสีียจากการประกอบกิิจการ

อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

• ระดัับเงิิน ได้้แก่่ โครงการบ้้านพฤกษา 111 (รัังสิิต - บางพููน 2)

• ระดัับทองแดง ได้้แก่่ โครงการบ้้านพฤกษา 123 (พหลโยธิิน-คลองหลวง) และ
นิิติิบุุคคลหมู่่�บ้า้ นจััดสรร หมู่่�บ้า้ นพฤกษา 81 (พหลโยธิิน-นวนคร)
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
ประวััติิความเป็็นมา
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) จดทะเบีียนก่่อตั้้�งเป็็นบริิษััท มหาชน เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2559
เพื่่� อประกอบธุุรกิิจที่่�มีีรายได้้จากการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นเป็็นหลััก (Holding Company) ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก
10,000 บาท ต่่อมาที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2559 ได้้อนุุมััติิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ จากเดิิม

10,000 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน 2,273,207,600 หุ้้�น

มููลค่่ าที่่� ตราไว้้ หุ้้�นละ 1 บาท เพื่่� อรองรัับการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ และการออกใบสำำ�คัั ญแสดงสิิทธิิที่�่ จะซื้้�อ

หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ รวมถึึงเพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ และได้้เข้้าทำำ�การซื้้�อขายใน

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นครั้้�งแรกในวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2559 ภายใต้้สััญลัักษณ์์ “PSH”
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บริิษััทฯ มีีธุุรกิิจหลัักคืือ ธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อขาย โดยบริิษััทฯ จะรัักษาสััดส่่วนในการประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

เพื่่� อขายซึ่�ง่ เป็็นธุุรกิิจหลัักให้้มีีสััดส่่วนไม่่น้อ
้ ยกว่่าร้้อยละ 75 ของสิินทรััพย์์รวมของบริิษััทฯ และภายหลัังการปรัับโครงสร้้างแล้้วเสร็็จบริิษััทฯ
จะมีีบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็็นบริิษััทย่อ
่ ยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก และจะมีีรายได้้หลัักจากเงิินปัันผลที่่�ได้้
รัับจากการถืือหุ้้�นในพฤกษาฯ และบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือบริิษััทร่ว
่ มที่่�บริิษััทฯ จะเข้้าลงทุุนในอนาคต

บริิษััทฯ มีีการลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาลและศููนย์์บริิการสุุขภาพ โดยมีีการดำำ�เนิินการผ่่านบริิษััทย่อ
่ ย 2 บริิษััท ได้้แก่่ (1) บริิษััท โรงพยาบาล
วิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จํํากััด ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น และ (2) บริิษััท โรงพยาบาล วิิมุต
ุ จํํากััด ซึ่�ง่ ประกอบกิิจการโรงพยาบาล

เอกชน สถานพยาบาลและรัักษาคนไข้้ ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง คาดว่่าจะสามารถเปิิดให้้บริิการได้้ในปีี 2564 เป็็นต้้นไป ดัังนั้้�น
ในปีี 2563 นี้้� รายได้้และผลการดำำ�เนิินการยัังมาจากกลุ่่�มธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นหลััก

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ปีี

พััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ

2559 • จััดตั้้�งบริิษััทโฮลดิ้้�งภายใต้้ชื่่�อ “บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)” เพื่่� อประกอบธุุรกิิจด้้านการลงทุุน และมีีการถืือหุ้้�นใน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) โดยบริิษััทฯ ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ของ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้จำำ�นวนร้้อยละ 97.90

• บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 10,000 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่ 2,273,217,600 บาท ด้้วยมููลค่่าที่่ต
� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
2560 • บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุตติ
ุ ิ โฮลดิ้้�ง จํํากััด และบริิษััท โรงพยาบาลวิิมุตติ
ุ ิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จํํากััด ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของ บริิษััท
พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ดํําเนิินการจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อบริิษััท เป็็น บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จํํากััด และ

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จํํากััด ตามลำำ�ดัับ

• รัับมอบรางวััล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด
30,000-100,000 ล้้านบาท เพื่่� อประกาศเกีียรติิคุณ
ุ และยกย่่องบริิษััทจดทะเบีียนที่่เ� ริ่่�มมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา

อย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่างโดดเด่่น และรางวััล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรืือ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่�่ 2

เพื่่� อประกาศเกีียรติิคุณ
ุ และเชิิดชููบริิษััท ที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

• เข้้าเป็็นสมาชิิก “แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต” และได้้รัับมอบใบประกาศรัับรองการเป็็นสมาชิิก
แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต และได้้มีีการจััดงาน “ชาวพฤกษา ร่่วมเดิินหน้้าต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน” เพื่่� อสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กแก่่บุุคลากรทุุกระดัับให้้ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล

• ในปีี 2560 บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทฯ ออกหุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 3 ชุุด มููลค่่า 9,500 ล้้านบาท
2561 • รัับรางวััลสุุดยอดองค์์ กรขัับเคลื่่� อนเศรษฐกิิ จไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิิสิิตเก่่ า เอ็็ มบีีเอ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินที่่�โดดเด่่นของ

บริิษััทฯ ควบคู่่�กัับหลัักเกณฑ์์ด้้านธรรมาภิิบาล ตลอดจนการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นและคู่่�ค้้า

• ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงกัับกรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข ใน “ความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�ใส่่ใจ

ความปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ” โดยร่่วมกัันศึึกษานวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�มีีการออกแบบและเลืือกใช้้วััสดุุภายในบ้้านที่่�คำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ที่่�จะช่่วยลดและป้้องกัันอุุบััติิเหตุุที่�่อาจเกิิดขึ้้�นจากสภาพแวดล้้อมต่่างๆ

• รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ “จรรยาบรรณดีีเด่่น หอการค้้าไทย ประจำำ�ปีี 2561” จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส สามารถเปิิด

เผยข้้อมููลและตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคและคู่่�ค้้า ให้้ความเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควบคู่่�ไปกัับกิิจกรรม
ช่่วยเหลืือสัังคม รวมไปถึึงการมุ่่�งส่่งเสริิมหลัักการปฏิิบััติิอัันเป็็นเลิิศในองค์์กร
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ปีี

พััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
• รัับรางวััลบริิษััทจดทะเบีียนด้้านความยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 2 โดยในปีีนี้้�ได้้รัับรางวััลประเภท Outstanding Sustainability
Awards 2018 และ รางวััลหุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) ต่่อเนื่่� องปีีที่�่ 3

• รัับรางวััลรายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 3
• เปิิดคลิินิิก “บ้้านหมอวิิมุุต” ซึ่่�งเป็็นคลิินิิกที่่�เปิิดให้้บริิการรัักษาโรคทั่่� วไปและให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสุุขภาพกัับผู้้�อาศััยในชุุมชน
เป็็นอีีกหนึ่่�งธุุรกิิจที่่�ต่่อยอดจากโรงพยาบาลวิิมุุต โดยได้้เปิิดโครงการนำำ�ร่่องให้้บริิการที่่�แรกในย่่านรัังสิิต คลอง 3 จ.ปทุุมธานีี
ซึ่�ง่ ย่่านรัังสิิตถืือเป็็นแหล่่งชุุมชนขนาดใหญ่่ และมีีโครงการของพฤกษาฯ อยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมาก

• สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้ทรงเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเพื่่� อทรงเปิิดอาคาร Pearl Bangkok ซึ่�่งเป็็น
สำำ�นัักงานใหญ่่ของพฤกษาฯ อย่่างเป็็นทางการ นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ ยัังความปลาบปลื้้�มโสมนััสและ

เป็็นสิิริม
ิ งคลอัันสููงยิ่่�งแก่่คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานพฤกษาฯ เป็็นล้้นพ้้น

• บริิษััทฯ ได้้ซื้้�อส่่วนได้้เสีียในบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) เพิ่่�มเติิมร้้อยละ 0.33 ทำำ�ให้้สััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของ
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 97.90 เป็็นร้้อยละ 98.23

• บริิษััทฯ ได้้ออกหุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 2 ชุุด มููลค่่า 5,500 ล้้านบาท
2562 • รัับรางวััลการัันตีีคุุ ณ ภาพจากเวทีีระดัับโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond

ในฐานะองค์์กรที่่�มีีความโดดเด่่นด้้านการส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรในเรื่่�องการใส่่ใจคุุณภาพพร้้อมทั้้�งขัับเคลื่่�อนองค์์กรด้้วยการ

พััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้ในการก่่อสร้้างที่่�อยู่่อ
� าศััย เพื่่� อความเป็็นเลิิศอย่่างต่่อเนื่่� อง

• ร่่วมกัับกรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข เปิิดห้้องสอนแสดง “โครงการรู้้�ทััน...กัันหัักซ้ำำ�” ที่่�โรงพยาบาล เลิิดสิิน ซึ่�่งเป็็น
ห้้องตััวอย่่างสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ หรืือผู้้�ป่่วยกระดููกสะโพกหััก โดยมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ต่่างๆ และมีีนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย เพื่่� อช่่วย

อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�สููงอายุุ

• รัับรางวััลสุุดยอดองค์์ กรขัับเคลื่่� อนเศรษฐกิิ จไทยจากเวทีี “Drive Awards 2019” ต่่อเนื่่� อง 2 ปีีซ้้อน โดยปีีนี้้�ได้้รัับรางวััล
ในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นของบริิษััทฯ ควบคู่่�ไปกัับการ

ใส่่ใจด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนในช่่วงปีีที่�่ผ่่านมา รวมไปถึึงหลัักเกณฑ์์ด้้านธรรมาภิิบาล ตลอดจนการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นและคู่่�ค้้า
อย่่างเป็็นธรรม

• รัับประกาศเกีียรติิคุณ
ุ “CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC บริิษััทต้้นแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสะอาด โปร่่งใส ตลอดทั้้�ง Supply Chain สะท้้อนถึึงจุุดยืืนที่่�ชััดเจนของ

บริิษััทฯ ในการร่่วมแก้้ไขปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชััน ปฏิิเสธการจ่่ายสิินบนทุุกรููปแบบ เพื่่� อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

• เปิิดตััวธุุรกิิจใหม่่ “DEAL” ให้้บริิการด้้านการซื้้�อ ขาย เช่่า ที่่�อยู่่อ
� าศััย โดยนำำ� Digital Platform มาใช้้พััฒนาระบบ AI Matching

เพื่่� อเลืือกที่่�อยู่่อ
� าศััยให้้ตรงใจกัับความต้้องการของลููกค้้า พร้้อมจััดทำำ�ระบบการบริิหารจััดการยููนิิตซื้้�อขาย บริิหารข้้อมููลต่่างๆ
ที่่�จะสามารถดึึงข้้อมููลได้้แบบ Real-Time ทุุกที่่� ตลอด 24 ชั่่�วโมง

• รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ รางวััล “นวััตกรรมแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2562” สาขารางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิด้้านเศรษฐกิิจ ประเภท

องค์์กรขนาดใหญ่่ จากสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ ในฐานะที่่�พฤกษาฯ มีีผลงานนวััตกรรมที่่�สร้้างประโยชน์์ให้้กัับเศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�โดดเด่่นหลากหลาย

• รัับเลืือกให้้อยู่่ใ� นกลุ่่�ม ESG100 Company ประจำำ�ปีี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่
3 จากสถาบัันไทยพััฒน์์

• รัับรางวััลหุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่่อเนื่่� องปีีที่�่ 4 ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน มีีการใส่่ใจด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่่างต่่อเนื่่� อง
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พััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
• พฤกษาฯ พร้้อมด้้วยโรงพยาบาลวิิมุุต ร่่วมกัับ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข และ สมาคมแพทย์์สตรีีแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชิิ นูู ปถััมภ์์ ลงนามในบัันทึึกข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการด้้ า นการเรีียนรู้้�ตามหลัักฉัันทศึึกษา (MBL:

Mind-Based Learning) โดยสร้้าง “สนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญา” ที่่�โครงการ Pruksa Avenue เทพารัักษ์์ – เมืืองใหม่่ เพื่่� อส่่งเสริิม

พััฒนาการทางร่่างกาย สมอง และอารมณ์์ สำำ�หรัับเด็็กในช่่วงปฐมวััย 0-8 ขวบ ช่่วยให้้เด็็กเกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ และสร้้างการ

มีีวิินััยทางสัังคมไปพร้้อมกัับการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน

• แบรนด์์ “พฤกษา” รัับรางวััลอัันทรงคุุณค่่าระดัับสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนด์์แห่่งปีี หรืือ “Brand of the
Year” ในระดัับชาติิ สาขานัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่�่งรางวััลอัันทรงเกีียรติิที่�่ได้้รัับในครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จของแบรนด์์
โดยสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความนิิยมและการยอมรัับของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อแบรนด์์พฤกษาฯ

• บริิษััทฯ ได้้ออกหุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 3 ชุุด มููลค่่า 10,000 ล้้านบาท
2563 • เปิิด Hotline สายด่่วนเฉพาะกิิ จของโรงพยาบาลวิิ มุุตในเครืือพฤกษา เพื่่� อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่� งในการช่่วยเหลืื อคนไทยต้้ าน
การแพร่่กระจายของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คนไทยทั่่�วประเทศ ตามเจตนารมย์์ของโรงพยาบาลวิิมุุต

ที่่�เกิิดขึ้้�นบนความตั้้�งใจที่่�อยากให้้คนไทยมีีสุุขภาพแข็็งแรง

• รัับรางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 (NACC Integrity Awards) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จากการยึึดมั่่�นธรรมาภิิบาลองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่� อง มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ด้้วยการกำำ�หนดนโยบาย

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน ร่่วมกัับการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรมในองค์์กร เพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์ มีีจริิยธรรม และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

• รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคจาก สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.)
โดยพฤกษาฯ เป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์รายแรกและรายเดีียวที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้� สะท้้อนถึึงเป้้าหมายองค์์กร “พฤกษาใส่่ใจ...

เพื่่� อทั้้�งชีีวิิต”

• ริิเริ่่�มโครงการ “เปลี่่�ยน “ขยะ” เป็็น “โอกาสเพื่่� อสัังคม” หรืือ “Recycle for Better Life” ซึ่�ง่ เป็็นโครงการที่่�เชิิญชวนลููกบ้้าน
และชุุมชนใกล้้เคีียงร่่วมบริิจาคขยะเพื่่� อนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลใหม่่ ใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด นำำ�ร่่องโครงการแรกที่่�

บ้้านพฤกษา 111 รัังสิิต-บางพููน 2

• ดำำ�เนิินโครงการ “บ้้านใส่่ใจเพื่่� อคนพิิการ By Pruksa” ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 2 โดยร่่วมกัับชุุมชนในท้้องถิ่่�น สร้้างและปรัับปรุุงสภาพ

บ้้านให้้คนพิิการ ซึ่่�งโครงการนี้้�เป็็นหนึ่่�งในโครงการเพื่่� อตอบแทนสัังคมของบริิษััทฯ ภายใต้้นโยบายเพื่่� อความยั่่�งยืืนในเรื่่�อง
การใส่่ใจและมอบโอกาสที่่�ดีีเพื่่� อสัังคม หรืือ Heart to Society เพื่่� อช่่วยส่่งเสริิมฟื้้�นฟููสมรรถนะของคนพิิการให้้กลัับมาแข็็งแรง

ทั้้�งทางด้้านร่่างกายและจิิตใจ ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตโดยพึ่่�งพาตััวเองได้้มากขึ้้�น เพื่่� อให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

• จััดกิิจกรรมฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์� ปีี 2020 ให้้กัับพนัักงานเก็็บขยะ และพนัักงานกวาดถนนของสำำ�นัักงานเขตพญาไท
จำำ�นวน 50 คน ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่ย
� งและมีีโอกาสติิดเชื้้�อสููง เนื่่� องจากต้้องปฏิิบััติงิ านสััมผััสกัับเชื้้�อโรคโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วง
ฤดููฝน ดำำ�เนิินการโดยทีีมแพทย์์และพยาบาลจากคลิินิก
ิ บ้้านหมอวิิมุต
ุ ภายใต้้โรงพยาบาลวิิมุต
ุ

• ร่่วมกัับ ทีีพีีบีีไอ ในโครงการ “วน” รณรงค์์ให้้ลููกบ้้านแยกขยะพลาสติิกเพื่่� อนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลใหม่่ นำำ�ร่อ
่ งที่่�โครงการพลััม คอนโด
แจ้้งวััฒนะ สเตชั่่�น 1-3 และพลััม คอนโด มิิกซ์์ แจ้้งวััฒนะ เดอะแพลนท์์ เอลิิท พััฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พััฒนาการ 38

• บริิษััท โรงพยาบาล วิิมุุต อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จํํากััด (“วิิมุุต อิินเตอร์์ฯ”) ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อ เป็็น บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุุต จำำ�กััด
(Vimut Hospital Co., Ltd.)

• บริิษััทฯ ได้้ออกหุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 2 ชุุด มููลค่่า 4,500 ล้้านบาท
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษัทั
จากการดำำ�เนิินการตามแผนการปรัับโครงสร้้างกิิจการของบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) นั้้น
� บริิษััทฯ ทำำ�คำำ�เสนอ

ซื้้�อหลัักทรััพย์์ของพฤกษาฯ โดยการแลกเปลี่่� ยนกัับหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ซึ่�่งมีีสิิทธิิและเงื่่� อนไขเหมืือนกัับหุ้้�นสามััญเดิิ มของพฤกษาฯ
ทุุกประการ โดยมีีอััตราการแลกหลัักทรััพย์์เท่่ากัับ 1 ต่่อ 1 ซึ่�ง่ ในที่่�นี้้�เท่่ากัับ 1 หุ้้�นสามััญของพฤกษาฯ ต่่อ 1 หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ โดยเมื่่�อ

สิ้้�นสุุดการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ บริิษััทฯ สามารถซื้้�อหุ้้�นสามััญของพฤกษาฯ ได้้ร้้อยละ 98 ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีหุ้้�นภายหลัังการปรัับโครงสร้้างเป็็นทุุน
เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 2,185,857,580 บาท มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท โดยเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 2,273,217,600 หุ้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น

ที่่�ทำำ�การแลกหุ้้�นตามแผนการปรัับโครงสร้้างจะได้้รัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่�่ซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละ
รายถืืออยู่่ใ� นบริิษััทฯ ภายหลัังการดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างเป็็นผลสำำ�เร็็จ

ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2560 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทฯ จำำ�นวน
46,834,420 บาท จากทุุนจดทะเบีียนเดิิม 2,273,217,600 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่ 2,226,383,180 บาท โดยการตััดหุ้้�นสามััญที่่�ออกไว้้

เพื่่� อรองรัับการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ของพฤกษาฯ จำำ�นวน 46,834,420 หุ้้�น โดยบริิษััทฯ ได้้จดทะเบีียนการลดทุุนกัับกระทรวงพาณิิชย์์
เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2560 บริิษััทฯ มีีทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 2,186,796,580 บาท

ภายหลัังจากบริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและมีีนโยบายเน้้นการกระจายการลงทุุนและหาโอกาสในการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจใหม่่เพิ่่�มเติิมจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อการอยู่่อ
� าศััย เพื่่� อการเติิบโตที่่ยั่่
� ง� ยืืนและสามารถสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง (Recurring Income)
โดยได้้ทำำ�การลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) ตามที่่�แจ้้งสารสนเทศต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่�่งที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิในการประชุุมครั้้�งที่่� 2/2560 เมื่่�อวัันที่่�

16 กุุมภาพัันธ์์ 2560 อนุุมััติิการลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาลและ

ศููนย์์บริิการสุุขภาพ โดยมีีการดำำ�เนิินการผ่่านบริิษััทย่่อย 2 บริิษััท

ได้้แก่่ (1) บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุุต โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�

ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2560 ได้้ลงทุุน

ในบริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จำำ�กััด) (2) บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จำำ�กััด

ซึ่่ง� ประกอบกิิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรัักษาคนไข้้
ปัั จ จุุ บัั นอยู่่� ร ะหว่่ า งการวางแผนก่่ อ สร้้ า งคาดว่่ า จะสามารถเปิิ ด

ให้้บริิการได้้ในปีี 2564 เป็็นต้้นไป

ในเดืือนมีีนาคม 2561 บริิษััทฯ ได้้ซื้้�อส่่วนได้้เสีียใน บริิษััท พฤกษา

เรีียลเอสเตท จำำ�กัั ด (มหาชน) เพิ่่�มเติิ มร้้อยละ 0.33 เป็็นเงิิ นสด

จำำ�นวน 97.31 ล้้านบาท ทำำ�ให้้สััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ร้้อยละ 97.90 เป็็นร้้อยละ 98.23

ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 มีีการใช้้สิิทธิิใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิที่
ิ �่จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,708,342 หุ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 2,188,504,922 หุ้้�น

ในการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี ข องบริิ ษััท เมื่่� อวัันที่่� 26

มิิถุุนายน 2563 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท
จำำ�นวน 37,878,258 บาทจากทุุนจดทะเบีียนเดิิม 2,226,383,180

บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่จำำ�นวน 2,188,504,922 บาท โดยการ

ตััดหุ้้�นสามััญที่่� อ อกไว้้ เ พื่่� อ รองรัับการใช้้ สิิ ทธิิ ต ามใบสำำ�คัั ญแสดง
สิิทธิที่
ิ �่จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทจำำ�นวน 37,878,258 หุ้้�น มููลค่่าที่่�

ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท บริิษััทได้้จดทะเบีียนการลดทุุนกัับกระทรวง
พาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2563
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โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
100.00%

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
99.99%

98.65%

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง
99.99%

บจ. โรงพยาบาลวิมุต

นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�
1.

ลงทุุนในบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มในกลุ่่�ม

3.

ลงทุุนในบริิษััทอื่่�นใดที่่�ไม่่ได้้อยู่่ใ� นกลุ่่�ม เพื่่� อประโยชน์์ในการบริิหารสภาพคล่่องและเพื่่� อผลตอบแทนของบริิษััทฯ

2.	จััดหาเงิินทุุนเพื่่� อดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม
4.

ให้้บริิการทางด้้านงานสนัับสนุุนแก่่บริิษััทในกลุ่่�ม

ภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกิิจการในระยะแรก บริิษััทฯ จะใช้้บริิการจากหน่่วยงานของ 4 สายงานหลัักและหน่่วยงานสนัับสนุุนบางส่่วนจาก

พฤกษาฯ เพื่่� อเป็็นการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีอยู่่ข
� องบริิษััทฯ ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ซึ่�ง่ ประกอบด้้วย สายงานการเงิินและบริิหาร

ความเสี่่�ยง สายงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล สายงานกลยุุทธ์์ และกลุ่่�มธุุรกิิจสนัับสนุุนซึ่�ง่ ประกอบด้้วย ฝ่่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและ

สื่่�อสารองค์์กร เป็็นหน่่วยงานที่่�อยู่่ใ� นพฤกษาฯ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ

ปััจจุุบััน พฤกษาฯ จะบริิการสนัับสนุุนแก่่บริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ตามรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
•

การให้้บริิการด้้านการเงิินและบััญชีี

•

การให้้บริิการด้้านทรััพยากรบุุคคล

•

การให้้บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศ

•

•

•

•

การให้้บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

การให้้บริิการด้้านกฎหมาย

การให้้บริิการด้้านการพััฒนาการตลาด บริิหารแบรนด์์และสื่่�อสารองค์์กร

การให้้บริิการด้้านธุุรการและการจััดซื้้�อ

อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มธุุรกิิจสนัับสนุุนที่่�บริิษััทฯ จะกำำ�กัับดููแลภาพรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มในอนาคตของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ จะมอบหมายให้้สายงานกลยุุทธ์์ร่ว
่ มกัับสายงานการเงิินและบริิหารความเสี่่ย
� งทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�กัับดููแลและควบคุุมนโยบายการ

ลงทุุนใหม่่ของบริิษััทฯ และกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจใหม่่ที่�่บริิษััทฯ จะมีีการเข้้าลงทุุนในอนาคต

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่่มีี-
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โครงสร้้างรายได้้
กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้ทั้�้งหมดมาจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีโครงสร้้างรายได้้แยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์

ได้้ดัังนี้้�

ประเภท

ผลิิตภััณฑ์์

งบการเงิินรวม
ปีี 2561

ปีี 2562

ล้้านบาท

%

ทาวน์์เฮ้้าส์์ (ไทย)

22,566

50.0

17,880

44.5

12,426

42.1

บ้้านเดี่่�ยว (ไทย)

8,924

19.8

7,783

19.4

5,868

19.9

อาคารชุุด (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

0

0.0

85

0.2

181

0.6

44,901

99.6

39,885

99.3

29,244

99.1

170

0.4

267

0.7

269

0.9

45,071

100.0

40,152

100.0

29,513

100.0

อื่่�นๆ(1)
รายได้้อสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ :
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(1)

ล้้านบาท

ปีี 2563

อื่่�นๆ ประกอบด้้วยรายได้้จากการขายที่่�ดิินเปล่่าและรายได้้จากค่่าก่่อสร้้าง
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%

ล้้านบาท

%
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โครงการปััจจุุบัันของพฤกษาฯ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วย 153 โครงการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โครงการ

จำำ�นวน

โครงการ
ที่่�เปิิด
ขาย

มููลค่่าโครงการ
ยููนิิต

รายได้้

ล้้าน

ยููนิิต

บาท

ยอดรอรัับรู้้�ราย

ยอดขาย

ได้้

ล้้าน

ยููนิิต

บาท

ล้้าน

ยููนิิต

บาท

ส่่วนที่่�รอการขาย

ล้้าน

ยููนิิต

5,764 12,520

บาท

ล้้าน

บาท

บ้้านพฤกษา

27

10,846

22,197

4,910

9,273

172

404

5,082

9,677

พาลิิโอ

8

1,696

6,725

927

3,375

35

127

962

3,503

734

3,223

พฤกษา ทาวน์์

5

1,844

5,820

985

2,890

22

103

1,007

2,993

837

2,827

พฤกษา วิิลเลจ

1

197

1,102

18

74

-

-

18

740

179

1,028

พฤกษา วิิลล์์

34

10,136

27,590

5,045 12,437

152

421

5,197 12,859

4,939 14,731

เดอะ คอนเนค

11

3,870

11,068

1,607

4,253

37

127

1,644

4,381

2,226

6,687

วิิลเลต

1

390

1,007

247

586

9

24

256

610

134

397

ยอดรวมทาวน์์เฮ้้าส์์

87

28,979

75,510 13,739 32,890

427

ภััสสร

16

3,310

21,786

1,447

8,757

23

223

1,470

8,981

1,840 12,805

พฤกษา วิิลเลจ

8

1,938

7,531

681

2,593

3

16

684

2,609

1,254

4,923

เดอะ ปาล์์ม

2

292

2,985

67

684

6

64

73

747

219

2,237

เดอะ แพลนท์์

11

2,650

10,991

1,254

4,854

23

94

1,277

4,947

1,373

6,043

พฤกษา ทาวน์์

3

718

2,934

283

1,109

2

8

285

1,117

433

1,817

พฤกษา นารา

1

300

1,060

244

861

-

-

244

861

56

199

ยอดรวมบ้้านเดี่่�ยว

41

9,208

47,287

3,976 18,858

57

404

4,033 19,262

พลััม คอนโด

3

4,168

6,613

3,032

4,655

175

291

3,207

4,946

961

1,667

เดอะไพรเวซี่่�

6

3,623

11,193

790

1,804

1,028

3,655

1,818

5,459

1,805

5,735

เดอะ ทรีี

7

2,634

9,645

609

1,787

668

2,412

1,277

4,199

1,357

5,446

เออร์์บาโน่่

1

325

1,271

241

905

4

14

245

919

80

352

ยอดรวมอาคารชุุด

17

10,750

28,723

4,672

9,150

1,875

6,373

6,547 15,523

แชปเตอร์์วััน

4

1,522

10,578

-

-

1,245

8,647

1,245

8,647

277

1,932

เดอะ รีีเซิิร์ฟ
์

4

731

10,021

258

2,108

249

4,956

507

7,064

224

2,957

ยอดรวมอาคารชุุด

8

2,253

20,599

258

2,108

1,752 15,710

501

4,889

(ธุุรกิิจแวลูู)

(ธุุรกิิจพรีีเมีียม)

โครงการที่่�กำำ�ลัังจะปิิด
ยอดรวมทั้้�งหมด

1,494 13,603
154

153

51,190

172,118 22,645 63,005

1,207 14,166 34,763 14,813 41,413

5,175 28,025

4,203 13,200

328

4,007 21,915 26,498 85,258 24,692 87,526
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ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบธุุรกิิจที่่�มีีรายได้้จากการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นเป็็นหลััก (holding company) โดยมีี

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และธุุรกิิจโรงพยาบาล บริิษััทฯ มีีรายได้้หลัักมาจากธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อขาย บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายมุ่่�งเน้้น

การกระจายการลงทุุนและหาโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่เพิ่่�มเติิมจากธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อการอยู่่อ
� าศััย เพื่่� อการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน
โดยบริิษััทฯ เลืือกเน้้นธุุรกิิจที่่�มีีความสามารถในการสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง (Recurring Income)

การประกอบธุุรกิิจแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
1.	ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
การประกอบธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนา

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อที่่�อยู่่อ
� าศััยประเภท บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารชุุด โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาโครงการทุุกพื้้� นที่่�ของกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล รวมถึึงเขตศููนย์์กลางธุุรกิิจของกรุุ งเทพฯ ในทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพและการเจริิญเติิบโตสููง นอกจากนี้้� พฤกษาฯ ได้้ขยายสิินค้้า

แนวราบและอาคารชุุดไปในกลุ่่�มตลาดระดัับราคาสููง (พรีีเมีียม)

เพื่่� อเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยในระดัับบน พร้้อมปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์ให้้เกิิดความชััดเจนในการบริิหารของแต่่ละกลุ่่�ม

ธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่� อให้้ธุุรกิิจมีีความยั่่�งยืืนและการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อรัักษาสถานะทางการเงิินที่่�มั่่�นคง

ปััจจุุ บััน บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กัั ด (มหาชน) มีีการแยกการประกอบธุุ รกิิ จหลัักเป็็น 3 กลุ่่�มผลิิ ตภััณฑ์์ ได้้ แก่่ กลุ่่�มผลิิ ตภััณฑ์์
ทาวน์์เฮ้้าส์์ กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์บ้า้ นเดี่่�ยว กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คอนโด ซึ่�ง่ เป็็นธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทาวน์์เฮ้้าส์์ มีีโครงการที่่�เปิิดขายแล้้วภายใต้้ชื่่�อ (แบรนด์์) ดัังนี้้�

บ้้านพฤกษา

พฤกษาวิิลล์์

เดอะคอนเนค

พาทิิโอ

บ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์/บ้้านแฝด/อาคารพาณิิชย์์

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทาวน์์เฮ้้าส์์ ได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างพััฒนาโครงการบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ ภายใต้้

ตราสิินค้้าต่่างๆ และรููปแบบบ้้านที่่�แตกต่่างกัันออกไป โดยพััฒนาโครงการด้้วยความ

ต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนา สร้้างสรรค์์คุณ
ุ ภาพชีีวิิตการอยู่่อ
� าศััยอย่่างสมบููรณ์์แบบและ
ยั่่�งยืืน

โดยกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทาวน์์เฮ้้าส์์เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มระดัับราคา 1-5 ล้้านบาท ภายใต้้แบรนด์์

บ้้านพฤกษา พฤกษาวิิลล์์ เดอะคอนเนค รวมถึึงการขยายกลุ่่�มลููกค้้าในระดัับราคามากกว่่า

5 ล้้านบาท ภายใต้้แบรนด์์ พาทิิโอ โดยเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ต้้องการที่่�อยู่่อ
� าศััยเป็็นของตนเอง

สัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ

43

มิิใช่่เพื่่� อการเก็็งกำำ�ไร ในพื้้� นที่่�กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล และต่่างจัังหวััดที่่�มีีศัักยภาพ

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทาวน์์เฮ้้าส์์ มีีสััดส่่วนในตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 14 ของ

ส่่วนแบ่่งตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยทาวน์์เฮ้้าส์์ และมีีสััดส่่วนรายได้้ประมาณร้้อยละ 43 ของรายได้้

อสัังหาริิมทรััพย์์
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ของรายได้อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์บ้้านเดี่่�ยว
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์บ้า้ นเดี่่�ยว มีีโครงการที่่�เปิิดขายแล้้วภายใต้้ชื่่�อ (แบรนด์์) ดัังนี้้�

เดอะปาล์์ม

เดอะแพลนท์์

ภััสสร

กลุ่่�มเป้้าหมายของสิินค้้าบ้้านเดี่่�ยวคืือ ลููกค้้าในกลุ่่�มระดัับราคา 3-15 ล้้านบาท มีีการแบ่่ง

สิินค้้าตามระดัับราคาภายใต้้แบรนด์์ดัังต่่อไปนี้้� เดอะแพลนท์์ ระดัับราคา 3-5 ล้้านบาท

ภััสสร ระดัับราคา 5-10 ล้้านบาท และเดอะปาล์์ม ระดัับราคามากกว่่า 10 ล้้านบาท

กลุ่่�มผลิิ ตภััณ ฑ์์ บ้้ า นเดี่่� ย วมีีนโยบายดำำ� เนิิ น การก่่ อ สร้้ า งพััฒนาโครงการบ้้ า นเดี่่� ย ว

โดยใช้้ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ า มาพััฒนา การสร้้ า งสรรค์์ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต การอยู่่� อ าศััย
อย่่างสมบููรณ์์แบบ

นอกจากนี้้� กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์บ้้านเดี่่�ยวยัังได้้มีีการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาดบ้้านเดี่่�ยวใน

สัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ

20

ระดัับราคา 7-15 ล้้านบาทมากขึ้้�น โดยปีี 2563 ได้้เปิิดตััวโครงการบ้้านพร้้อมที่่�ดิิน ภายใต้้
แบรนด์์เดอะปาล์์ม 1 โครงการ และจะขยายเพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่� องในปีี 2564

กลุ่่�มผลิิ ตภััณ ฑ์์ บ้้ า นเดี่่� ย วมีีสััดส่่ ว นในตลาดบ้้ า นเดี่่� ย วและบ้้ า นแฝด คิิ ด เป็็ น ประมาณ

ของรายได้อสังหาริมทรัพย์

ร้้อยละ 6 ของส่่วนแบ่่งตลาดที่่� อยู่่�อาศััยบ้้านเดี่่� ยวและบ้้านแฝด และมีีสััดส่่วนรายได้้
ประมาณร้้อยละ 20 ของรายได้้อสัังหาริิมทรััพย์์

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คอนโด
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คอนโด มีีโครงการที่่�เปิิดขายแล้้วภายใต้้ชื่่�อ (แบรนด์์) ดัังนี้้�

เดอะ ทรีี

เดอะ ไพรเวซี่่�

พลััม คอนโด

เดอะ รีีเซิิร์ฟ
์

แชปเตอร์์

แชปเตอร์์วััน
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กลุ่่�มผลิิ ตภััณ ฑ์์ ค อนโด ได้้ ดำำ� เนิิ น การก่่ อ สร้้ า งพััฒนาโครงการคอนโด ภายใต้้ แ บรนด์์

สิิ น ค้้ า ต่่ า งๆ โดยใช้้ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ า มาพััฒนาโครงการ เพื่่� อ สร้้ า ง Product

Differentiation สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภค เพื่่� อสร้้างสรรค์์คุณ
ุ ภาพชีีวิิตการอยู่่�
อาศััยอย่่างสมบููรณ์์แบบและยั่่�งยืืน

โดยกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คอนโด มีีการแบ่่งสิินค้้าตามระดัับราคาภายใต้้แบรนด์์ดัังต่่อไปนี้้� ระดัับ

ราคา 1-2 ล้้านบาท ภายใต้้แบรนด์์ พลััม คอนโด ระดัับราคา 2-5 ล้้านบาท ภายใต้้แบรนด์์

สัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ

37

เดอะทรีี เดอะไพรเวซี่่� แชปเตอร์์วััน และระดัับราคา 5 ล้้านบาทขึ้้�นไป ภายใต้้แบรนด์์ เดอะ
รีีเซิิร์ฟ
์ และ แชปเตอร์์

โดยพฤกษาฯ มีีนโยบายในการมุ่่�งเน้้นเรื่่�องที่่�ดิินที่่�มีีศัักยภาพ มีีการบริิหารสััดส่่วนของ
คอนโดแนวราบ (Low Rise) และคอนโดแนวสููง (High Rise) เพื่่� อการบริิหารรายได้้
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว

ของรายได้อสังหาริมทรัพย์

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คอนโด มีีสััดส่่วนในตลาดอาคารชุุดในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล คิิดเป็็น
ประมาณร้้อยละ 5 ของส่่วนแบ่่งตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยอาคารชุุดและมีีสััดส่่วนรายได้้ประมาณ
ร้้อยละ 37 ของรายได้้อสัังหาริิมทรััพย์์

2.	ธุุรกิิจโรงพยาบาล
ตามสารสนเทศที่่� แ ถลงต่่ อ ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ที่่�

ประชุุมคณะกรรมการ บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้มีี

มติิในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 2/2560 เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2560 อนุุมััติิ

การลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาลและศููนย์์บริิการสุุขภาพ โดยมีีรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านบริิษััทย่อ
่ ยจำำ�นวน 2 บริิษััท ได้้แก่่ (1) บริิษััท

โรงพยาบาลวิิมุุตติิ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (“วิิมุุตติิ โฮลดิ้้�ง”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
โฮลดิ้้�งซึ่่�งถืือหุ้้�นในกลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินการประกอบธุุรกิิจโรงพยาบาล

และ (2) บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุตติ
ุ ิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (“วิิมุตติ
ุ ิ
อิินเตอร์์ฯ”) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทดำำ�เนิินการประกอบธุุรกิิจโรงพยาบาล

เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2560 ได้้ดํําเนิินการจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อ

บริิ ษััทต่่ อ กรมพััฒนาธุุ ร กิิ จ การค้้ า กระทรวงพาณิิ ช ย์์ โดยมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�

1.	ชื่่� อบริิษััท ภาษาไทย : บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จํํากััด
(“วิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง”)

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

2.	ชื่่� อ บริิ ษััท ภาษาไทย : บริิ ษััท โรงพยาบาลวิิ มุุ ต อิิ น เตอร์์
เนชั่่�นแนล จํํากััด (“วิิมุต
ุ อิินเตอร์์ฯ”)

ภาษาอัังกฤษ : Vimut International Hospital Company
Limited (“Vimut International”)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2563 ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุุต

ครอบครััวมากขึ้้� น และมีีการใช้้ พื้้� นที่่� ทำำ�กิิ จ กรรมใหม่่ ๆ ด้้ ว ยกััน

วิิมุต
ุ จำำ�กััด (Vimut Hospital Co., Ltd.)

หรืือปลููกดอกไม้้ที่�่ระเบีียงคอนโด เป็็นต้้น ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ก็็มีี

อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จํํากััด (“วิิมุต
ุ อิินเตอร์์ฯ”) เป็็น บริิษััท โรงพยาบาล

การลงทุุ น ในโรงพยาบาลแห่่ ง แรกของโรงพยาบาลวิิ มุุ ต จะเป็็ น
รููปแบบสถานพยาบาลแบบพัักค้้างคืืน General Hospital ขั้้น
� ตติิยภููมิิ

(Tertiary Care) ขนาด 236 เตีียง โดยจะเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารเริ่่� ม ต้้ น

100 เตีียง โรงพยาบาลวิิมุต
ุ มีีบริิการรัักษาพยาบาลทั้้�งโรคทั่่�วไปและ

โรคที่่มีี
� ความซัับซ้้อน โดยออกแบบสอดคล้้องตามมาตรฐานสากล JCI

มากขึ้้�น เช่่น การทำำ�อาหารในครััว การปลููกต้้นไม้้ในสวนหน้้าบ้้าน

การเปลี่่�ยนแปลงเช่่นกััน การปรัับรููปแบบการสื่่�อสารและการขาย

แบบ Online ให้้ ส อดคล้้ อ งกัับสถานการณ์์ ม ากขึ้้� น เช่่น Online
Booking และ Digital Sale Channel เป็็นต้้น

ลููกค้้าที่่�กำำ�ลัังจะเลืือกซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยก็็มีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม

และความต้้ อ งการเช่่ น กััน ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น เรื่่� อ งความต้้ อ งการพื้้� น ที่่�

ตั้้� ง แต่่ เ ริ่่� ม ต้้ น มีีสถานที่่� ตั้�้ ง อยู่่� ใ นย่่ า นธุุ ร กิิ จ ของกรุุ ง เทพมหานคร

ใช้้สอยต่่างๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น ปััจจััยในการเลืือกซื้้�อและฟัังก์์ชั่่�นที่่�ลงตััว

สี่่แ
� ยกสะพานควาย ประมาณการเงิินลงทุุน 4,900 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น

Customer Centric เข้้ามาเป็็นหััวใจหลัักในการทำำ�การตลาดการ

บนพื้้� นที่่�ขนาดประมาณ 4 ไร่่ 55.60 ตารางวา ริิมถนนพหลโยธิินใกล้้

กัับการใช้้ชีีวิิตแบบ New Normal พฤกษาจึึงได้้นำ�หลัั
ำ
กการเรื่่�อง

ค่่าที่่�ดิิน 950 ล้้านบาท และค่่าก่่อสร้้าง ค่่าอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือแพทย์์

สื่่�อสาร คืือการเข้้าใจทุุกมุุมมองของลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการหลาก

ได้้ภายในปีี 2564

โดยทางพฤกษาได้้ทำำ�การวิิจััยกัับลููกค้้าออกมาเป็็น “The Living

และอื่่�นๆ อีีก 3,950 ล้้านบาท โดยคาดว่่าจะสามารถเริ่่�มดำำ�เนิินการ
ในขณะเดีียวกัันได้้เปิิดคลิินิิก “บ้้านหมอวิิมุุต” ให้้บริิการรัักษาโรค

ทั่่�วไป ทำำ�แผล ตรวจเลืือด check up ฉีีดวััคซีีน รวมถึึง ให้้คำำ�ปรึึกษา
ด้้านสุุขภาพโดยแพทย์์เฉพาะทางด้้านเวชศาสตร์์ครอบครััว เป็็นอีีก

หลาย แตกต่่างกัันแต่่ละ lifestyle และรููปแบบการอยู่่อ
� าศััยเป็็นหลััก

Wheel” ที่่�แสดงถึึง 8 ปััจจััยหลัักที่่�ลููกค้้าให้้ความสำำ�คััญในการเลืือก
ที่่�อยู่่อ
� าศััย (ไม่่รวมปััจจััยด้้านราคาและบริิการก่่อนการขาย) ได้้แก่่

THE LIVING WHEEL

หนึ่่�งธุุรกิิจที่่�ต่่อยอดจากโรงพยาบาลวิิมุต
ุ เพื่่� อให้้การบริิการทางการ

แพทย์์เข้้าถึึงชุุมชน โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่ การป้้องกััน รัักษาและฟื้้�นฟูู

คลิินิก
ิ นี้้�นำ�ร่
ำ อ
่ งให้้บริิการที่่�แรกในย่่านรัังสิิต คลอง 3 จ.ปทุุมธานีี

ในปีี 2563 บ้้านหมอวิิมุต
ุ ได้้มีีกิิจกรรมในการออกตรวจสุุขภาพ และ
ฉีีดวััคซีีน กว่่า 20 บริิษััท รวมถึึง การ CSR ให้้แก่่หน่ว
่ ยงานภาครััฐ
สภากาชาดไทย และมููลนิิธิต่
ิ ่างๆ เพื่่� อบรรเทาทุุกข์์จากสถานการณ์์
น้ำำ�ท่่วมและ COVID-19

การตลาดและการแข่่งขััน
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
นโยบายการตลาด
ในปีี 2563 ทั่่�วโลกอยู่่ใ� นสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19

รวมถึึงประเทศไทยก็็เช่่นกััน จากสถานการณ์์นี้้�ทำำ�ให้้คนมีีวิิถีีชีีวิิต

ความเป็็นอยู่่�และพฤติิกรรมใหม่่ที่�่เปลี่่�ยนไปจากเดิิม หรืือที่่�เรีียกว่่า

New Normal ที่่�เป็็นวิิธีีคิิด การเรีียนรู้้� การสื่่�อสาร การจััดการใหม่่
และให้้ความสำำ�คััญในการคำำ�นึึงถึึงสุุขอนามััย ความปลอดภััย และ

การจัับจ่่ายใช้้สอย รวมถึึงการเปลี่่ย
� นแปลงของการบริิโภค การเดิินทาง

การทำำ�งาน และการอยู่่อ
� าศััย เช่่น Work From Home การทำำ�งาน
การประชุุ มโดยใช้้ดิิจิิทัั ล แพลตฟอร์์ม ทำำ�เป็็นประชุุ มวีีดิิ โอคอล

การเปลี่่�ยนพื้้� นที่่�บ้้านเป็็นพื้้� นที่่�ทำำ�งาน การสื่่�อสารและการซื้้�อขาย
สิินค้้าบนโลกออนไลน์์มากขึ้้�นเพื่่� อลดการสััมผััส การได้้อยู่่�บ้้านกัับ

Location : ทำำ�เลที่่�ตั้�้งโครงการที่่�สะดวกสบายกัับการใช้้ชีีวิิต
Home Function : พื้้� นที่่�ใช้้สอย ฟัังก์์ชั่่�นที่่�ลงตััว

Project Facility : สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกส่่วนกลาง

Security : ความปลอดภััย การอยู่่อ
� าศััยของตััวเองและครอบครััว
Design : การออกแบบบ้้านและการตกแต่่งภายใน

Living Environment : สภาพแวดล้้อมภายในโครงการ

Brand : แบรนด์์ ความน่่าเชื่่�อถืือของแบรนด์์ ทั้้�งแบรนด์์พฤกษา
และโครงการ

Service : การบริิการที่่ดีีมีี
� มาตรฐานทุุกขั้้น
� ตอน ทั้้ง� ก่่อนและหลัังการขาย
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และได้้นำ�ำ The Living Wheel นี้้�มาพััฒนาเป็็นกลยุุทธ์์การสื่่�อสาร

และพััฒนาโครงการต่่างๆ ให้้ตรงความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีความ

หลากหลายแตกต่่างกัันไป จึึงได้้มีีการวางนโยบายและกลยุุทธ์์ต่่างๆ

โดยมีีการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์พฤกษาฯ และการส่่งเสริิม
การขาย ดัังนี้้�
1.

กลยุุทธ์์การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์พฤกษาฯ

ตามวิิสััยทััศน์์ของคุุณทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์� ที่่�ว่่าหััวใจสำำ�คััญของ

การทำำ�บ้า้ นให้้คนอื่่�นอยู่่ม
� าจากใจที่่�อยากให้้สิ่่ง� ดีีดีี อยากจะให้้ลููกค้้า

มีีบ้้านเป็็นของตนเอง เป็็นบ้้านที่่�เหมาะสมกัับกำำ�ลัังซื้้�อ และที่่�สำ�คัั
ำ ญ

ต้้องคุุณภาพดีี อยู่่อ
� ย่่างมีีความสุุข ไร้้กัังวล มาถ่่ายทอดเป็็น Brand

Purpose ที่่�มาของ “PRUKSA ใส่่ใจ…เพื่่�อทั้้�งชีีวิิต” และในปีี 2563
พฤกษา ยัังคงมุ่่�งมั่่�นตามวิิสััยทััศน์์ของคุุณทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์แบรนด์์พฤกษาฯ โดยมุ่่�งเน้้นความใส่่ใจ ความ
เข้้าใจความต้้องการและพฤติิกรรมการใช้้ชีวิ
ี ิตของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยน

ไปจากสถานการณ์์ COVID-19 เป็็นหลัักสำำ�คััญ พร้้อมปรัับรููปแบบ

การทำำ�การตลาดและการส่่งเสริิมการขายที่่�ยกระดัับชีีวิิตความเป็็น
อยู่่ข
� องคนไทยให้้ดีีขึ้�น
้ โดยแบ่่งกลยุุทธ์์ของปีี 2563 เป็็น 2 เรื่่�อง ดัังนี้้�

1.1

New Normal จากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดวิิถีีการ

ดำำ�เนิินชีีวิิ ตของคนในรููปแบบใหม่่ ทำำ�ให้้เกิิ ดแคมเปญในปีี
2563 ที่่เ� ริ่่�มจากเราเข้้าใจว่่าการเปลี่่ย
� นที่่อ
� ยู่่อ
� าศััยนั้้น
� เป็็นเรื่่�อง

ปกติิของทุุกคน เพราะทุุกชีีวิิตย่อ
่ มต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป

สู่่�พื้้�นที่่ก
� ารใช้้ชีีวิต
ิ บริิบทใหม่่ที่ต่
�่ า่ งออกไปจากเดิิม และต่่างคน

ต่่ า งมีีบริิ บ ทการใช้้ ชีีวิิ ต ที่่� แ ตกต่่ า งกัันออกไป แต่่ มีีสิ่่� ง หนึ่่� ง

ที่่� ทุุ ก คนต้้ อ งการเหมืื อ นกัันในการใช้้ ชีีวิิ ตคืื อ การได้้ อยู่่�ใน

พื้้� นที่่�ที่่�ใช่่ พื้้� นที่่� นั้�้นต้้ องใช้้งานได้้ จริิง และได้้ ใช้้ชีีวิิตอย่่าง

มีีความสุุขทั้้�งตััวเองและครอบครััว
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พฤกษา เราเข้้าใจถึึงความสุุขของทุุกชีีวิิตบนความต้้องการที่่�หลาก
หลาย เราเข้้าใจ Insight ของลููกบ้้านและคนไทยอย่่างแท้้จริิง เราจึึง
ออกแบบบ้้านด้้วยความใส่่ใจในทุุกรายละเอีียดของฟัังก์์ชั่่น
� และพื้้� นที่่�

การอยู่่อ
� าศััย ให้้ ‘ถููกใจ’ และ ‘ใช้้งานได้้จริิง’ ทำำ�ให้้ทุก
ุ พื้้� นที่่�ในบ้้าน

ไม่่ว่่าจะซอกมุุมไหนก็็ใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง เติิมเต็็มความสุุขทุุกคนใน
ครอบครััว ยกระดัับชีีวิิตให้้ดีีขึ้�้น และภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นเจ้้าของ จึึงเกิิด

เป็็น แคมเปญ “ความสุุขทุุกตารางนิ้้�ว บนพื้้� นที่่�ที่�่ใช่่สำ�หรัั
ำ
บคุุณ”

แคมเปญนี้้�ถ่่ายทอดเรื่่�องราวความสุุขผ่่านคุุณหมอเปีียงที่่�ชอบการ
ถ่่ายภาพ ถ่่ายทอดพื้้� นที่่�ความสุุขด้้วยการมองเห็็น จากการออกไป

เจออะไรใหม่่ๆ นอกจากห้้องรัักษาคนไข้้ แล้้วถ่่ายทอดความสุุขที่่�เค้้า
มองเห็็นให้้คนอื่่�นได้้เห็็น คุุณไปรเวท ผู้้�พิิการทางสายตาที่่�เติิมเต็็ม

ความสุุขด้้วยการถ่่ายภาพ ผ่่านทางการสััมผััสและการได้้ยิน
ิ เขาเชื่่�อ

ว่่าทุุกคนได้้อยู่่ใ� นพื้้� นที่่�ที่�ใ่ ช่่สาหรัับตััวเองแล้้วความสุุขก็็เกิิดขึ้้น
ุ
� ได้้ทุก
ที่่�เหมืือนเวลาเราได้้อยู่่�บ้า้ นตััวเอง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Triple Kitchen

Grand Free Space

Free Creative Living Space

Triple Security

Space Extension

Double Volume

โดยพฤกษาถ่่ายทอดมุุมความสุุขทุุกตารางนิ้้�ว ด้้วยการสื่่�อสารเรื่่�อง

อีีกหนึ่่�งกลยุุทธ์์หลัักของแคมเปญคืือ สื่่�อสารผ่่านสื่่�อดิิจิิตอลที่่�ครบ

อบอุ่่�นของครอบครััวคนไทยเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ เราจึึงออกแบบพื้้� นที่่ค
� วาม

โดยตรง ทั้้�ง Facebook และ IG อีีกทั้้�งยัังมีี Influencers และ Lifestyle

ฟัังก์์ชั่่�นพื้้� นที่่�ต่่างๆ อย่่างลงตััว ตััวอย่่างเช่่น Space Extension ความ
สุุขที่่�กว้้าง ให้้ทุก
ุ คนได้้ใช้้พื้้�นที่่�เต็็มที่่� และ Triple kitchen อาหารการ

กิินสำำ�หรัับคนไทยเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ การทำำ�อาหารกัับฟัังก์์ชั่่�นห้้องครััว
ที่่�ลงตััว ทำำ�ให้้คุณ
ุ แม่่ได้้มีีพื้้�นที่่�ของความสุุขทำำ�อาหารดีีๆ ให้้กัับลููกๆ
เป็็นต้้น

แคมเปญ “ความสุุ ข ทุุ ก ตารางนิ้้� ว บนพื้้� นที่่� ที่่� ใ ช่่ สำ�หรั
ำ
ั บ คุุ ณ ”
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวความสุุขผ่่านดิิจิต
ิ อลแพลตฟอร์์ม ด้้วยกลยุุทธ์์หลััก

ในการสร้้าง inspiration จากภาพความสุุขทุุกตารางนิ้้�วต่่างๆ บน

พื้้� นที่่�ที่�่ใช่่ของพฤกษา และให้้ทุุกคนได้้ร่่วมแชร์์และถ่่ายทอดเรื่่�อง
ราวภาพความสุุข ในกิิจกรรม “มุุมความสุุขทุุกตารางนิ้้�วในบ้้านคุุณ”
ผ่่าน Facebook และ IG พร้้อมมีีสิิทธ์์รัับรางวััลใหญ่่เป็็นบััตรของ

อิิเกีียให้้ได้้ไปตกแต่่งพื้้� นที่่�ความสุุขของคุุณเอง และของรางวััลอื่่�นๆ

อีีกมากมาย รวมทั้้�งมีีกิิจกรรมภายในองค์์กร สร้้าง inspiration จาก

วงจร (Owned – Paid – Earned) เพื่่� อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

Page ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือและเข้้าถึึง Lifestyle ของกลุ่่�มลููกค้้าด้้วย
1.2

Customer Centric พฤกษาเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของความ
ต้้องการของลููกค้้ามาเป็็นหลััก ได้้นำ�ำ “The Living Wheel” ที่่�

แสดงถึึงปััจจััยที่่�ลููกค้้าให้้ความสำำ�คััญในการเลืือกที่่�อยู่่�อาศััย
มาสร้้างการสื่่�อสารทำำ� content ที่่�ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น

การทำำ�การสื่่�อสารเรื่่�อง Hero ที่่�ชููจุุดเด่่น 3 เรื่่�องหลัักสำำ�คััญ

ของลููกค้้า ในเรื่่�อง Super Function, Super Location และ

Super Facility เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยัังนำำ� The Living Wheel มา

ช่่วยตอบโจทย์์ความหลากหลายความต้้องการของลููกค้้า ใน
แต่่ละ Living Type พััฒนาโครงการใหม่่ เพื่่� อให้้ได้้ที่�่อยู่่อ
� าศััย

พื้้� นที่่� ฟัังก์์ชั่่�นความเป็็นอยู่่ที่
� �่ดีีที่่�สุด
ุ ที่่�ลููกค้้าต้้องการ

ภาพความสุุขทุุกตารางนิ้้�วของผู้้�บริิหาร และให้้พนัักงานได้้ร่ว
่ มแชร์์

และถ่่ายทอดเรื่่�องราวด้้วยเช่่นกััน
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กลยุุทธ์์ส่่งเสริิมการขาย
เนื่่� องด้้วยสถานการณ์์ช่ว
่ ง COVID-19 นี้้� พฤกษาฯ มีีความเข้้าใจถึึงกำำ�ลัังการจัับจ่่ายและค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภคที่่�จะมีีเพิ่่�มมากขึ้้�นหรืืออยู่่บ
� น

ความไม่่แน่่นอน เราจึึงวางกลยุุทธ์์ด้้านการส่่งเสริิมการขายอย่่างใส่่ใจในรายละเอีียด โดยยัังคงส่่งมอบบ้้านที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ลููกค้้ากัับการใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไปด้้วยจากกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายหลัักๆ 2 เรื่่�อง คืือ

2.1

“LIVE WITHOUT PAY” โปรโมชั่่�นส่่งเสริิมการขาย ด้้วยกลยุุทธ์์การแบ่่งเบาภาระความกัังวลใจเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายของลููกค้้าในการซื้้�อ
ที่่�อยู่่�อาศััยช่่วงสถานการณ์์ช่่วง COVID-19 นี้้� ใน Q2 โครงการบ้้านเดี่่�ยว ทาวน์์โฮม และคอนโด มอบข้้อเสนอพิิเศษ ผ่่อนให้้ฟรีี

24 เดืือน เพิ่่�มเติิมส่่วนของทาวน์์โฮม on top “ผ่่อนให้้ 2 ปีี ฟรีีทอง” พร้้อมส่่วนลดพิิเศษอื่่�นๆ อีีกมากมาย
2.2

Collaboration : PRUKSA X GRAB การร่่วมมืือกัันกัับพาร์์ทเนอร์์เพื่่� อทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้ประโยชน์์และเพิ่่�มความสะดวกสบายทำำ�ให้้ชีีวิิต

ดีีขึ้้�น พฤกษาใส่่ใจและเข้้าใจเรื่่�องสำำ�คััญเรื่่�องใหญ่่ของคนไทย คืือเรื่่�องการเดิินทางที่่�สะดวกสบายและเรื่่�องกิินที่่�ต้้องอุุดมสมบููรณ์์ หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า “กิินดีีอยู่่�ดีี” โดยร่่วมกัับโครงการบ้้านเดี่่�ยว เป็็นแคมเปญ “อยู่่�ฟรีี 1 ปีี พร้้อมอิ่่�มฟิิน” ในช่่วง Q4

จากกลยุุทธ์์การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ เและกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายของพฤกษาฯ เรามุ่่�งเน้้นที่่�ลููกค้้าเป็็นจุุดสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�เรา
ยัังคงยึึดมั่่�นที่่�จะพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อตอบโจทย์์ความต้้องการของคนไทย เพื่่� อเป้้าหมายสููงสุุดของพฤกษาที่่�อยากเห็็นคนไทยมีีชีีวิิตการ
อยู่่อ
� าศััยที่่�ดีีขึ้�น
้ ตลอดไป

สภาวะตลาดและสภาพการแข่่งขััน
สภาวะการโอนทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2563
มููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�จากนิิติิบุุคคล ของที่่�อยู่่�อาศััยในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลใน ปีี 2563 มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีมููลค่่า 457,115

ล้้านบาท ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 4 (YoY) ภาพรวมของลาดแนวราบมีีมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�มากขึ้้�น โดยบ้้านเดี่่�ยวมีีมููลค่่าโอน

กรรมสิิทธิ์์เ� พิ่่�มขึ้้�นมากที่่�สุด
ุ ร้้อยละ 17 มีีมููลค่่า 141,618 ล้้านบาท ส่่วนทาวน์์เฮ้้าส์์ มีีมููลค่่า 84,710 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 (YoY) ขณะที่่�

ตลาดคอนโดมิิเนีียมมีีมููลค่่าโอนกรรมสิิทธิ์์ล
� ดลงเล็็กน้้อยที่่� 221,518 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 1 (YoY) โดยตลาดคอนโดมิิเนีียมคาดว่่าถููกพยุุง
ด้้วยการโอนยููนิิตที่่�ขายได้้จากปีีก่่อนๆ และจากโปรโมชั่่�นเร่่งยอดโอนของผู้้�ประกอบการรายใหญ่่เป็็นหลััก

ตารางที่่� 1 : แสดงมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์แ
� าศััยในกรุุงเทพและปริิมณฑล ปีี 2563 (ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์จ
� ยกตามประเภทอยู่่อ
� ากนิิติิบุุคคล
หน่่วย : ล้้านบาท)
ปีี

ทาวน์์เฮ้้าส์์

บ้้านเดี่่�ยว

คอนโดมิิเนีียม

(รวมบ้้านแฝด)

อาคารพาณิิชย์์

รวมทั้้�งหมด

2562

83,980

120,710

223,917

11,252

439,860

2563

84,710

141,618

221,518

9,267

457,115

1%

17%

-1%

-18%

4%

อััตราการเติิบโต % (YoY)

ที่่�มา : ศููนย์์ข้อ
้ มููลอสัังหาริิมทรััพย์์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
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สภาวะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2563

ภาพรวมปีี 2563 ของตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล มีีมููลค่่า 268,811 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 31 (YoY) โดยตลาดปรัับตััว
ลดลงมากโดยเฉพาะในกลุ่่�มคอนโดมิิเนีียมที่่�ตลาดปรัับตััวลดลงถึึงร้้อยละ 54 (YoY) และตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ที่�่ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 10 (YoY)
ส่่วนตลาดบ้้านเดี่่�ยว (รวมบ้้านแฝด) ได้้รัับผลกระทบน้้อย ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย ร้้อยละ 1 (YoY)

ภาพของตลาดปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา นอกจากปััจจััยลบเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็น มาตรการ LTV ปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน และปััญหา NPL สิินเชื่่�อที่่�อยู่่อ
� าศััย
แล้้ว ยัังได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากวิิกฤติิ COVID-19 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในตลาดคอนโดมิิเนีียม ที่่�กลุ่่�มลููกค้้านัักลงทุุนและต่่างชาติิหายไป
รวมถึึงส่่งผลกระทบกัับความเชื่่�อมั่่�นในธุุรกิิจ ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการต่่างชะลอการเปิิดโครงการใหม่่ มีี Supply ใหม่่เข้้ามากระตุ้้�นตลาดน้้อยขึ้้�น
จากปีีก่่อน 2562 ส่่วนตลาดแนวราบมีีแนวโน้้มที่่�ดีีกว่่า โดยเฉพาะบ้้านเดี่่�ยวบ้้านแฝด ที่่�ตลาดขยายตััวได้้เล็็กน้้อย โดยปััจจััยที่่�สนัับสนุุนให้้

ตลาดแนวราบลดลงน้้อย ส่่วนหนึ่่�งมาจากเป็็นตลาดที่่�พึ่่�งพา Real Demand เป็็นหลััก และกลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ยัังเชื่่�อมั่่�น และต่่างยััง
เปิิดโครงการใหม่่เป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่� อขยายธุุรกิิจที่่�อยู่่�ศััยแนวราบที่่�มีีความเสี่่�ยงน้้อยกว่่าตลาดคอนโดมิิเนีียมในภาวะปััจจุุบััน
แผนภาพที่่� 1 : แสดงมููลค่่าตลาดของที่่�อยู่่อ
� าศััยในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลปีี 2559 – 2563
-31%

ยอดขาย

362,567

432,171

511,187

389,467

268,811

(ล้้านบาท)

2559

2560

2561

2562

-54%

Condo

1%

SDH

-10%

TH

2563

ที่่�มา: สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

มููลค่่าการเปิิดโครงการใหม่่ ของตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยกรุุงเทพและปริิมณฑล ปีี 2563 ลดลงร้้อยละ 39 โดยลดลงต่่อเนื่่� องจากปีี 2562 ภาพรวม
ตลาดคอนโดมิิเนีียมมีีมููลค่่าลดลงมากถึึงร้้อยละ 69 ต่่างจากในตลาดแนวราบที่่�ยัังมีีมููลค่่าโครงการเปิิดใหม่่เข้้ามาค่่อนข้้างมาก โดยเฉพาะใน

ตลาดบ้้านเดี่่�ยวที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกัับปีี 2562 ส่่วนทาวน์์เฮ้้าส์์ ลดลงร้้อยละ 12

จากตััวเลขโครงการเปิิดใหม่่และยอดขายในปีี 2563 ส่่งผลให้้มููลค่่าของหน่่วยเหลืือขายในตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยแนวราบ ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นค่่อนข้้างสููง

โดยในตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11 และตลาดบ้้านเดี่่�ยวเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7 สะท้้อนถึึงการแข่่งขัันในตลาดแนวราบที่่�สููงขึ้้�น ต่่างจากตลาด

คอนโดมิิเนีียม ที่่�มีีมููลค่่าหน่่วยเหลืือขายลดลงเป็็นครั้้�งแรก โดยลดลงร้้อยละ 6

รายงานประจำ�ปี 2563
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แผนภาพที่่� 2-3 : มููลค่่าโครงการเปิิดใหม่่ และมููลค่่าของยููนิิตเหลืือขายของตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยกรุุงเทพและปริิมณฑล ปีี 2559 – 2563

มููลค่่า
โครงการ
เปิิดใหม่่

39%
366,806

430,547

555,984

460,757

282,745

(ล้้านบาท)

2559

2560

2561

2562

-69%

Condo

-0.30%

SDH

-12%

TH

2563
2%

มููลค่่า
ยููนิิตเหลืือขาย

720,322

787,746

878,073

935,134

935,712

(ล้้านบาท)

2559

2560

2561

ที่่�มา : สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
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2562

2563

-6%

Condo

7%

SDH

11%

TH

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล

ตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ปีี 2563 มีีมููลค่่า 67,968 ล้้านบาท ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 10 (YoY) โดยตลาดลดลงไม่่มาก
เมื่่�อเทีียบกัับภาพรวมในทุุกประเภทที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่�่งบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง

ที่่�ร้อ
้ ยละ 14.3 มููลค่่า 9,689 ล้้านบาท เป็็นผู้้�นำำ�ตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ระดัับราคาต่ำำ�กว่่า 3 ล้้านบาท

ในตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ระดัับราคา 2-3 ล้้านบาท เป็็นตลาดหลัักคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 43 ของตลาดทาวน์์เฮ้้าส์์ทั้�้งหมด และเป็็นกลุ่่�มที่่�ตลาด

ทรงตััวมีียอดขายต่่อเนื่่� อง โดยมีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 (YoY) สวนทางกัับระดัับราคาอื่่�นๆ ส่่วนหนึ่่�งมาจากผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ยัังคง

เปิิดโครงการใหม่่เข้้ามากระตุ้้�นตลาดในระดัับราคานี้้�ค่่อนข้้างเยอะ ส่่วนตลาดในระดัับราคาอื่่�นส่่วนใหญ่่มีียอดขายลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ 15-20
แผนภาพที่่� 4-5 : มููลค่่าตลาดและยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย) ทาวน์์เฮ้้าส์์ ในกรุุงเทพฯและปริิมณฑล ปีี 2559-2563

มููลค่่าตลาด

ยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย)

(ล้้านบาท) 					

(หน่่วยขาย)

66,178

77,588

86,947

75,098

67,968

25,471

29,034

30,659

26,140

23,344

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

สููงกว่่า 7 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

สููงกว่่า 7 ล้้านบาท

ที่่�มา :สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
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ตลาดบ้้านเดี่่�ยว (รวมบ้้านแฝด) ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล

ตลาดบ้้านเดี่่�ยว (รวมบ้้านแฝด) ในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ปีี 2563 ภาพรวมมีียอดขายต่่อเนื่่� อง จากยัังมีีความต้้องการที่่�อยู่่อ
� าศััยของ

กลุ่่�มที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อ และการผลัักดัันจากการเปิิดโครงการใหม่่ของผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ๆ โดยมีีมููลค่่า 98,625 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 (YoY)
เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งมููลค่่า และจำำ�นวนยููนิิต

ในตลาดบ้้านระดัับราคา กลาง-บน ยัังมีีโอกาสที่่�ดีีในการขยายตลาด เนื่่� องจากเป็็นตลาดที่่�มีีมููลค่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าระดัับราคาอื่่�นๆ โดย

บ้้านระดัับราคา 5-7 ล้้านบาท มีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 (YoY) ขายได้้ 23,591 ล้้านบาท และบ้้านระดัับราคา 7-15 ล้้านบาท มีียอดขายเพิ่่�ม

ขึ้้�นร้้อยละ 22 (YoY) ขายได้้ 26,824 ล้้านบาท ส่่วนในตลาดบ้้านระดัับอื่่�นๆ ได้้แก่่ บ้้านราคามากกว่่า 15 ล้้านบาท มีียอดขายลดลงร้้อยละ 15

และตลาดบ้้านที่่�ราคาต่ำำ�กว่่า 5 ล้้านบาท มีียอดขายลดลงร้้อยละ 3

แผนภาพที่่� 6-7 : มููลค่่าตลาดและยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย) บ้้านเดี่่�ยว (รวมบ้้านแฝด) ในกรุุงเทพฯและปริิมณฑล ปีี 2559 – 2563

มููลค่่าตลาด

ยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย)

(ล้้านบาท) 					

(หน่่วยขาย)

101,517

100,464

123,191

97,647

98,625

18,205

16,825

18,717

14,323

14,438

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

สููงกว่่า 7 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

สููงกว่่า 7 ล้้านบาท

ที่่�มา : สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
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ตลาดคอนโดมิิเนีียมในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
ในปีี 2563 มููลค่่าตลาดคอนโดมิิเนีียมปรัับตััวลดลงมากจากปีี 2562 โดยลดลงร้้อยละ 54 ทั้้�งนี้้�เป็็นการปรัับลดลงต่่อเนื่่�องติิดกัันเป็็นปีีที่�่ 2 โดย
ตลาดได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิ COVID-19 และยัังคงได้้รัับผลจากมาตรการกำำ�หนดวงเงิินการปล่่อยสิินเชื่่�อต่่อสิินทรััพย์์ (LTV) ต่่อเนื่่� องมา
ซึ่่�งเป็็นผลกระทบโดยตรงต่่อตลาดคอนโดมิิเนีียมที่่�พึ่่�งพาลููกค้้ากลุ่่�มนัักลงทุุน และกลุ่่�มลููกค้้าต่่างชาติิ ทำำ�ให้้ยอดขายในทุุกระดัับราคาปรัับ

ลดลง (ยกเว้้นระดัับราคา 1-2 ล้้านบาท) ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) มีีส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับ 5 ที่่�ร้อ
้ ยละ 5 โดยมีี

มููลค่่ายอดขายรวม 4,704 ล้้านบาท

ภาพรวมตลาดคอนโดมิิเนีียมในระดัับราคา 1-3 ล้้ านบาท ปรัับลดลงน้้อยกว่่ าระดัับราคาอื่่� นๆ และมีีมููลค่่ าตลาดเป็็นสััดส่่วนมากที่่� สุุด

คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งร้้อยละ 42 ของตลาดคอนโดมิิเนีียม โดยมีีมููลค่่ายอดขายลดลงร้้อยละ 27 (YoY) ขณะที่่�ทั้�้งตลาดลดลงร้้อยละ 54 ส่่วนในระดัับ
ราคาอื่่�นๆ ตลาดปรัับลดลงอย่่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่่�มระดัับราคาสููง

แผนภาพที่่� 8-9 : มููลค่่าตลาดและยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย) คอนโดมิิเนีียม ในกรุุงเทพฯและปริิมณฑล ปีี 2559-2563

มููลค่่าตลาด

ยอดขาย (จำำ�นวนหน่่วย)

(ล้้านบาท) 					

(หน่่วยขาย)

182,867

245,784

293,128

210,581

97,597

55,188

61,699

69,886

55,379

30,138

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

ต่ำำ�กว่่า 1 ล้้านบาท

1-2 ล้้านบาท

2-3 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

7-10 ล้้านบาท

3-5 ล้้านบาท

5-7 ล้้านบาท

7-10 ล้้านบาท

มากกว่่า 10 ล้้านบาท

มากกว่่า 10 ล้้านบาท

ที่่�มา :สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด(มหาชน)
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สภาวะตลาดที่่อ
� ยู่่อ
� าศััยในต่่างจัังหวััด (5 จัังหวััดใหญ่่)
ภาพรวมของตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยในจัังหวััดหลััก 5 จัังหวััดในปีี 2563 ส่ว
่ นใหญ่่ปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 โดยชลบุุรีีมีีมููลค่่ายอดขายปรัับ

ลดลงสููงสุุดเมื่่�อเทีียบกัับจัังหวััดอื่่�น ร้้อยละ 40 จากที่่�อยู่่อ
� าศััยทุุกประเภทโดยเฉพาะคอนโดมิิเนีียมที่่�ลดลงมากถึึงร้้อยละ 55 รองลงมาเป็็น

จัังหวััดภููเก็็ต มีีมููลค่่ายอดขายปรัับตััวลดลงร้้อยละ 28 จากตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยทุก
ุ ประเภทเช่่นกััน ถััดมาเป็็นจัังหวััดขอนแก่่นที่่�มีีมููลค่่ายอดขาย

ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 20 ส่่วนจัังหวััดระยองซึ่่�งอยู่่ใ� นเขตโครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออก เช่่นเดีียวกัับชลบุุรีี (Eastern

Economic Corridor : EEC) ตลาดปรัับตััวลดลงไม่่มากเพีียงร้้อยละ 2 (YoY) ส่ว
่ นจัังหวััดเชีียงใหม่่เป็็นจัังหวััดเดีียวในกลุ่่�มนี้้�ที่�่ตลาดไม่่หดตััว
โดยมีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 ส่่วนหนึ่่�งมาจากการกระตุ้้�นผ่า่ นการแข่่งขัันเรื่่�องราคาของผู้้�ประกอบการ
แผนภาพที่่� 10 : แสดงมููลค่่าตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยใน 5 จัังหวััดหลััก ปีี 2559-2563

มููลค่่าตลาด
(ล้้านบาท)

15,995

15,265

15,216

11,487

จังหวัดที่มีมูลคค่าตลาด > 5,000 MB (5 จังหวัด)

12,225

เชียงใหม่

4,733

5,038

5,478

1,501

748

1,238

8,288

8,406

7,831

+6%

3,787

3,438

YoY

6,518

3,569

YoY

441

281

2,376

2,889

2560

2561

2562

2563

2559

2560

51,938

44,959

56,351

53,357

32,142

8,836

11,069

21,981

31,384

29,017

10,360

8,787

8,951

9,807

13,576

12,356

14,417

12,675

-40%
YoY

12,946
7,854

2560

2561

2562

2563

20,436

17,978

32,358

21,664

15,516

23,140

2,448

1,767
4,369

7,584
2559

2560

YoY

10,859

2,131
4,889

5,737

2561

1,544
3,029
2562

2563

ที่่�มา :สายงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด(มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

2,669

2,296

491

2562

2563

12,191

10,938

10,742

1,032

973

3,864

3,219

3,505

6,497

6,363

6,101

5,740

1,826
4,626

2560

บ้านเดี่ยว(รวมบ้านแฝด)

-28%

14,339

3,001

YoY

552

2,630

2559

ภูเก็ต

11,517

-2%

544

2561

715

697
1,627

3,422

10,581

2559

9,915

ระยอง

4,275
879

405

655

2,289

6,602

ชลบุรี

4,166
696

1,067

2559

25,033
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-20%

1,669

982

3,682

ขอนแก่น

ทาวน์เฮ้าส์
อาคารชุด
อื่นๆ

2561

2562

2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี 2564
ตารางต่่อไปนี้้�สรุุปดััชนีีชี้้�วััดหลัักของสภาวะเศรษฐกิิจประเทศไทยในปีี 2560-2564
ข้้อมููลสำำ�คััญของเศรษฐกิิจไทย

2560

2561

2562

2563F

2564F

4.10

4.20

2.40

- 6.00

2.50-3.50

15.48

16.36

16.87

15.70

16.17

อััตราเงิินเฟ้้อเฉลี่่�ย (ร้้อยละ)

0.70

1.10

0.70

- 0.80

1.00-2.00

อััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย (ร้้อยละ)

1.50

1.75

1.25

0.50

0.50

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคาร 1 ปีี

1.40

1.40

1.39

0.49

0.49

อััตราดอกเบี้้�ยกู้้�ยืืมสำำ�หรัับลููกค้้าชั้้�นดีี

6.32

6.28

6.15

5.36

5.36

33.94

32.27

31.00

31.10

28.90-30.90

202.60

205.60

224.30

258.10

255.70

อััตราการขยายตััวของ GDP (%YoY)
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศ (ล้้านล้้านบาท)

เฉลี่่�ย 5 ธนาคารใหญ่่ (ร้้อยละ)

เฉลี่่�ย 5 ธนาคารใหญ่่ (MLR) (ร้้อยละ)
ค่่าเงิินบาทเฉลี่่�ย (บาทต่่อดอลลาร์์สหรััฐ)
เงิินสำำ�รองระหว่่างประเทศ (พัันล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ)

ที่่�มา: IMF, World Bank, Bloomberg, สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ธนาคารแห่่งประเทศไทย

เศรษฐกิิจไทยปีี 2563 ลดลงร้้อยละ 6.0 เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 2.4 ในปีี 2562 ด้้านการใช้้จ่่าย, มููลค่่าการส่่งออกสิินค้้า, การบริิโภค
ภาคเอกชน และการลงทุุนรวมลดลงร้้อยละ 6.6 ร้้อยละ 1.0 และร้้อยละ 4.8 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการใช้้จ่่ายของรััฐบาล และการลงทุุนภาครััฐ

ขยายตััวร้้อยละ 0.8 และร้้อยละ 5.7 ตามลำำ�ดัับ

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ คาดว่่าจะสามารถกลัับมาขยายตััวได้้ในช่่วง
ร้้อยละ 2.5 - 3.5 โดยได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากการปรัับตััวดีีขึ้้�นของอุุปสงค์์ภายในประเทศ และมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าที่่�กลัับมาขยายตััวได้้ที่�่

ร้้อยละ 5.8 ตามการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก รวมถึึง แรงขัับเคลื่่�อนจากการเบิิกจ่่ายภาครััฐภายใต้้กรอบงบประมาณและ

มาตรการกระตุ้้�นทางเศรษฐกิิจ ที่่�คาดว่่าจะมีีการเบิิกจ่่ายได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง การบริิโภคภาคเอกชนและการลงทุุนรวมขยายตััวร้้อยละ 2.0 และ

ร้้อยละ 5.7 ตามลำำ�ดัับ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ย อยู่่ใ� นช่่วงร้้อยละ 1.0 - 2.0 ปรัับตััวสููงขึ้้�นตามการฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศ
ปััจจััยสนัับสนุุนเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564
1.

เศรษฐกิิจโลกในปีี 2564 แนวโน้้มที่่�จะฟื้้�นตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง

และกลัับมาขยายตััวได้้ภายหลัังจากผ่่านพ้้นจุุดต่ำำ�สุุดจากการ

ลดลงอย่่างรุุ นแรง ในปีี 2563 โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากการ
ฟื้้�นตััวอย่่างต่่ อเนื่่�องของกิิ จกรรมทางเศรษฐกิิ จและอุุ ปสงค์์

ภายในประเทศเป็็ น สำำ�คัั ญ ซึ่�่ ง เป็็ น ผลจากการผ่่ อ นคลาย

มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกัับ
ผลจากการดำำ�เนิินมาตรการเศรษฐกิิจทั้้�งมาตรการทางการเงิิน

และการคลัังเพื่่� อช่่วยบรรเทาผลกระทบและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิ จ

อย่่างต่่อเนื่่� อง ทั้้�งนี้้� การประมาณการอััตราการขยายตััวของ

เศรษฐกิิ จ และปริิ ม าณการค้้ า โลกในกรณีีฐานตั้้� งอยู่่� บ น

สมมติิ ฐานที่่� สำ�คัั
ำ ญ ได้้ แก่่ (1) การพััฒนาวััคซีีนป้้องกัันและ

รายงานประจำ�ปี 2563
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รัักษาโรค COVID-19 ได้้ ใ นช่่ ว งไตรมาสที่่� ส องของปีี 2564

ช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2564 หากมีีการเริ่่�มเปิิดให้้มีีการเดิินทาง

โดยคาดว่่ าจะสามารถเริ่่�มผลิิ ตวัั คซีีนได้้ จำำ�นวนจำำ�กัั ดในช่่วง

ระหว่่างประเทศอย่่าง เป็็นวงกว้้างมากขึ้้�นภายใต้้เงื่่�อนไขของ

หลััก อาทิิ สหรััฐฯ ยููโรโซน สหราชอาณาจัักร ญี่่�ปุ่่�น และจีีน

ซึ่่ง� จะเป็็นแรงสนัับสนุุนต่่อเนื่่� องไปยััง การใช้้จ่า่ ยภายในประเทศ

ไตรมาสที่่�สามและเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ในบางประเทศเศรษฐกิิจ

แต่่คาดว่่าขีีดความสามารถในการผลิิตวััคซีีนจะเพิ่่�มขึ้้�นและมีี

ราคาจำำ�หน่า่ ยที่่�ต่ำำ�ลง จนสามารถใช้้ได้้อย่่างแพร่่หลายในหลาย

ความสำำ�เร็็จในการค้้นพบวััคซีีนและนำำ�มาใช้้ได้้อย่่างแพร่่หลาย
3.

ประเทศมากขึ้้�นในไตรมาสที่่�สี่�่ของปีี 2564 เป็็นต้้นไป ซึ่�่งจะ

ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด ควบคู่่�ไปกัับการ

ควบคุุ ม และจำำ�กัั ดการเดิิ น ทางระหว่่ า งประเทศได้้ ม ากขึ้้� น

ดำำ�เนิินมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่ของหลายประเทศ

ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2564 (2) ไม่่มีีการแพร่่ระบาดระลอก

สำำ�คััญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิิจหลััก อาทิิ สหรััฐฯ ยููโรโซน

ที่่� สองและระลอกที่่� สามอย่่างรุุ นแรงเป็็นวงกว้้ างและยืืดเยื้้�อ

และจีีน สะท้้อนจากดััชนีี PMI ภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการ

มากขึ้้�น จนทำำ�ให้้ประเทศต่่าง ๆ ต้้องดำำ�เนิินมาตรการควบคุุม

ในประเทศเศรษฐกิิจหลัักที่่�ปรัับขึ้้�นมาสู่่�ระดัับใกล้้เคีียงกัับช่่วง

การระบาดอย่่ า งเข้้ ม งวดอีีกครั้้� ง (3) ไม่่ มีี การลุุ ก ลามของ

ก่่อนการแพร่่ระบาด เช่่นเดีียวกัับดััชนีีการค้้าปลีีกที่่�เริ่่�มกลัับมา

วิิ กฤตการณ์์จากภาคการผลิิ ตสู่่�วิิกฤตการณ์์ทางการเงิิ นและ

ขยายตััวในเดืือนสิิงหาคมและกัันยายน 2563 ทั้้�งนี้้� ในกรณีีฐาน

การคลัังในประเทศสำำ�คัั ญๆ และ (4) ไม่่ มีี มาตรการกีีดกััน

คาดว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดในหลายประเทศผ่่านพ้้น

ทางการค้้าระหว่่างสหรััฐฯ และจีีนรวมถึึงประเทศอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม

จุุดสููงสุุดไปแล้้วในปีี 2563 และจะสามารถควบคุุมการแพร่่

ในปีี 2564 จนส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อการค้้าโลก ภายใต้้เงื่่�อนไข

ระบาดให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ไม่่เกิิ นศัักยภาพทางสาธารณสุุขของ

ดัังกล่่ าวคาดว่่ าเศรษฐกิิ จโลกและปริิมาณการค้้ าโลกในช่่วง

ประเทศและสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดได้้มากขึ้้น
� ผ่่านการ

ปีี 2564 จะสามารถฟื้้� นตััวได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง โดยในกรณีีที่่�

รัักษาสุุขอนามััยและการรัักษาระยะห่่าง (Social Distancing)

คาดว่่าเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกในปีี 2564 จะขยายตััว

ซึ่่�งจะส่่งผลให้้มาตรการการควบคุุมการระบาดของภาครััฐจะ

ร้้อยละ 4.9 และร้้อยละ 5.0 ตามลำำ�ดัับ ฟื้้�นตััวขึ้้�นจากการลดลง

ไม่่เข้้มงวดเท่่าเดิิม ประกอบกัับรููปแบบการประกอบธุุรกิิจและ

ร้้อยละ 3.5 และร้้อยละ 11.0 ในปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ

ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ 1.0 ในปีี 2563 เนื่่� องจากผล
กระทบของการแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ที่�่เริ่่�มตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือน

ธัันวาคม 2563 ส่่งผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคและ
ทำำ�ให้้ต้้องมีีการดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมในบางพื้้� นที่่� อย่่างไร

ก็็ตาม ในกรณีีฐานคาดว่่าจะสามารถควบคุุมการระบาดให้้อยู่่�

ในวงจำำ�กััดได้้ภายในไตรมาสแรก ภาคเอกชนจะได้้รัับปััจจััย

สนัับสนุุ น จากแนวโน้้ ม การฟื้้� นตััวของฐานรายได้้ จ ากภาค
การส่่งออก รายได้้เกษตรกร และมาตรการเยีียวยาผลกระทบ

และกระตุ้้�นอุุปสงค์์ภายในประเทศของภาครััฐ ในขณะเดีียวกััน
ยัังมีีแรงสนัับสนุุนจากการดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิ จทั้้� ง

การเงิินและการคลัังของภาครััฐที่่�คาดว่่าจะช่่วยให้้การใช้้จ่่าย

ภายในประเทศ ฟื้้�นตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับแนวโน้้ม

การเริ่่�มผ่่อนปรนการเดิินทางเข้้าประเทศสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว

เฉพาะกลุ่่�ม อาทิิ กองถ่่ายภาพยนตร์์ ผู้้�มาเข้้าร่่วมงานแสดง

สิิ น ค้้ า กลุ่่�มผู้้�มีีกำำ�ลัั งซื้้� อสููง และกลุ่่�มนัักท่่ อ งเที่่� ย วต่่ า งชาติิ
แบบพิิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทำำ�ให้้ ชาวต่่างชาติิ

บางส่่วนสามารถเดิิ นเข้้ามาในประเทศได้้ ตั้�้ งแต่่ ช่่วงปลายปีี

2563 ภายใต้้มาตรการควบคุุมและกัักตััวอย่่างรััดกุุม และคาดว่่า

จำำ� นวนนัักท่่ อ งเที่่� ย วต่่ า งชาติิ จ ะเริ่่� ม เพิ่่� ม ขึ้้� น โดยเฉพาะใน

64

พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�ปรัับตััวได้้มากขึ้้�น ทำำ�ให้้คาดว่่าผลกระทบ

การขยายตััวของอุุปสงค์์ภาคเอกชนในประเทศ โดยการใช้้จ่่าย

เพื่่� อการอุุปโภคบริิโภคภาคเอกชน คาดว่่าจะขยายตััว ร้้อยละ 2.0

รายงานประจำ�ปี 2563

โลกในปีี 2564 สอดคล้้องกัับทิิศทางเศรษฐกิิจโลกในครึ่่�งหลััง
ของปีี 2563 ที่่�ฟื้� นตััวได้้
้
เร็็วมากกว่่าที่่�คาดการณ์์ เนื่่� องจากการ

ทำำ�ให้้รััฐบาลประเทศต่่างๆ จะเริ่่�มทยอยผ่่อนคลายมาตรการ

2.

การปรัับตััวในทิิศทางที่่�ดีีขึ้�้นของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้า

ต่่อเศรษฐกิิจจะไม่่มากเท่่าการระบาดระลอกแรกในปีี 2563

4.

แรงขัับเคลื่่� อนจากภาครััฐจากการเบิิ ก จ่่ า ยภายใต้้ ก รอบงบ

ประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิิจ ที่่�คาดว่่าจะมีีอััตราการ

เบิิกจ่่ายสะสมทั้้�งปีีงบประมาณ 2564 ทั้้�งสิ้้�นร้้อยละ 94.4 ของ

งบประมาณทั้้� ง หมด แบ่่ ง เป็็ น อััตราการเบิิ ก จ่่ า ยงบรายจ่่ า ย

ประจำำ� และรายจ่่ า ยลงทุุ น ร้้ อ ยละ 98.0 และร้้ อ ยละ 80.0
ตามลำำ�ดัั บ ส่่งผลให้้ทั้�้ งปีีงบประมาณ 2564 คาดว่่าจะมีีการ
ใช้้ จ่่ า ยงบประมาณทั้้� ง สิ้้� น 3,103,374 ล้้ า นบาท เทีียบกัับ

2,943,853 ล้้านบาท ในปีีงบประมาณ 2563 หรืือคิิดเป็็นการ

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.4 เมื่่�อรวมวงเงิิ นงบประมาณจากรายจ่่ าย

งบประมาณประจำำ�ปีี งบรายจ่่ ายเหลื่่� อมปีี และงบประมาณ

ภายใต้้ พ ระราชกำำ�ห นดเงิิ น กู้้� 1 ล้้ า นล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น เงิิ น

งบประมาณทั้้�งสิ้้�น 3,757,017 ล้้านบาท เทีียบกัับ 3,467,967
ล้้ า นบาทในปีี ง บประมาณ 2563 หรืื อ คิิ ด เป็็ น การขยายตััว

ร้้อยละ 8.3 รวมถึึงการเบิิกจ่่ายภายใต้้งบลงทุุนรััฐวิิสาหกิิจใน

ปีีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการลงทุุนในโครงการ

ลงทุุ น โครงสร้้ า งพื้้� นฐานที่่� สำ�คัั
ำ ญ และการดำำ� เนิิ น การตาม
มาตรการด้้านเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ที่่�สำ�คัั
ำ ญ อาทิิ สิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�

เพื่่� อช่่วยเหลืื อผู้้�ประกอบการภายใต้้ พระราชกำำ�หนด การให้้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความช่่ ว ยเหลืื อ ทางการเงิิ น แก่่ ผู้้� ประกอบวิิ ส าหกิิ จ ที่่� ไ ด้้ รัั บ

ในไตรมาสที่่�สามอยู่่�ที่�่ร้้อยละ 7.1 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 2.7 ใน

ของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย โครงการค้ำำ� ประกัันสิิ น เชื่่� อ

ไตรมาสที่่�สองอยู่่�ที่�่ร้้อยละ 83.8 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 80.2 ใน

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรััส COVID-19

ไตรมาสที่่�สามของปีีก่่อน ในขณะที่่�สััดส่่วนหนี้้�ครััวเรืือน ณ สิ้้�น

Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิิเศษของบรรษััทประกััน

ไตรมาสก่่อนหน้้า ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นข้้อจำำ�กััดต่่อการฟื้้�นตััว

สิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) รวมทั้้�งมาตรการกระตุ้้�น

การบริิโภคภายในประเทศและลดค่่าครองชีีพของประชาชน
ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564
1.

ของการใช้้จ่่ายภาคครััวเรืือนและการลงทุุนของภาคธุุรกิิจ
3.

ร้้อยละ 14.2 ของความจุุรวมในเขื่่�อนและอ่่างเก็็บน้ำำ�ทั่่�วประเทศ

จากจำำ�นวนผู้้�ติิ ดเชื้้�อใหม่่รายวัันในปััจจุุ บัันที่่� ยัังคงมีีแนวโน้้ม

หรืืออยู่่ที่
� �่เพีียงร้้อยละ 48.3 ของค่่าเฉลี่่�ยของช่่วงเวลาเดีียวกััน

ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในหลายประเทศ อาทิิ สหรััฐฯ อิินเดีีย

ย้้ อ นหลััง 10 ปีี โดยเขื่่� อนสำำ�คัั ญที่่� มีี ปริิ ม าณน้ำำ�น้้ อ ยเป็็ น

และบราซิิล ในขณะเดีียวกัันหลายประเทศเผชิิญกัับการระบาด

ประวััติิ การณ์์ ได้้ แก่่ เขื่่�อนอุุ บลรััตน์์ เขื่่�อนภููมิิพล และเขื่่�อน

ระลอกใหม่่ อาทิิ ญี่่ปุ่่�
� น เยอรมนีี สหราชอาณาจัักร และฝรั่่�งเศส

วชิิราลงกรณ์์ ที่่�มีีปริิมาณน้ำำ�ใช้้ได้้จริิง อยู่่ที่
� �่ร้อ
้ ยละ 7.6 ร้้อยละ

เช่่นเดีียวกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดในประเทศเพื่่� อนบ้้าน

28.1 และร้้ อ ยละ 32.1 ของค่่ า เฉลี่่� ย ย้้ อ นหลััง 10 ปีี ทั้้� ง นี้้�

อาทิิ เมีียนมาร์์ มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และอิินโดนีีเซีีย ที่่�ยัังไม่่

หากในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2563 ยัังไม่่มีีปริิมาณฝนเพิ่่�มขึ้้�นจะ

สามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดได้้ ขณะเดีียวกัันยัังมีีความ

ส่่ ง ผลให้้ ป ริิ ม าณน้ำำ� ไม่่ เ พีียงพอกัับการทำำ� การเกษตรในปีี

ไม่่ แ น่่ น อนของการค้้ น พบวััคซีีนและยารัักษา ทั้้� ง ความไม่่

เพาะปลููก 2563/2564 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลผลิิตข้า้ วนาปรััง

แน่่นอนทางด้้ านประสิิทธิิภาพและระยะเวลาที่่� จะใช้้ในการ

ควบคุุ ม การระบาดในบางพื้้� น ที่่� อีี กครั้้� ง และยัังคงต้้ อ งจำำ�กัั ด
การเดิินทางระหว่่างประเทศต่่อไป ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การฟื้้�นตััวของ

ที่่�อาจจะไม่่สามารถเพาะปลููกได้้ในบางพื้้� นที่่�

4.

ความผัันผวนของเศรษฐกิิจและการเงิินโลก โดยมีีเงื่่�อนไขใน

เศรษฐกิิจโลกที่่�จะต้้องติิดตามและประเมิินสถานการณ์์อย่่าง

เศรษฐกิิ จและปริิมาณการค้้ าโลกในปีี 2564 ไม่่เป็็นไปตาม

ใกล้้ ชิิ ด ประกอบด้้ ว ย (1) ทิิ ศ ทางและแนวนโยบายของ

ภาคการท่่องเที่่�ยวของไทย

เศรษฐกิิจภายในประเทศ นโยบายการค้้าระหว่่างประเทศ และ

คาดการณ์์ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เนื่่� องถึึงภาคการส่่ ง ออกและ

2.

ตุุ ล าคม 2563 ปริิ ม าณน้ำำ� ใช้้ ไ ด้้ จ ริิ ง ในเขื่่� อ นและอ่่ า งเก็็ บ น้ำำ�
ทั่่�วประเทศอยู่่ที่
� �่ 13,888 ล้้านลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วน

ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ดัังจะเห็็นได้้

ค้้นพบ จนอาจทำำ�ให้้ประเทศต่่างๆ ต้้องกลัับมาดำำ�เนิินมาตรการ

ความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์ภััยแล้้ง ข้้อมููลล่่าสุุด ณ วัันที่่� 31

เงื่่�อนไขด้้านการจ้้างงานและฐานะการเงิินของภาคครััวเรืือน

และภาคธุุรกิิจ ซึ่ง�่ จะเป็็นแรงกดดัันต่่อการฟื้้�นตััวของการใช้้จ่า่ ย

ภาคครััวเรืือนและการลงทุุนของภาคธุุ รกิิ จ โดยสถานการณ์์
การว่่างงานในไตรมาสที่่�สามมีีจำำ�นวนคนว่่างงานทั้้�งสิ้้�น 7.37

แสนคน เทีียบกัับ 3.94 แสนคนในไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน

คิิดเป็็นอััตราการว่่างงานอยู่่ที่
� �่ร้อ
้ ยละ 1.9 ใกล้้เคีียงกัับไตรมาส
ก่่อนหน้้าที่่�ร้อ
้ ยละ 1.95 และสููงกว่่าไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน

ซึ่่�งอยู่่�ที่�่ร้้อยละ 1.04 โดยเป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของการว่่าง

งานในสาขาที่่� ไ ด้้ รัั บผลกระทบรุุ น แรง ได้้ แ ก่่ ภาคการผลิิ ต

อุุตสาหกรรม และภาคโรงแรมและภััตตาคาร สอดคล้้ องกัับ

จำำ�นวนผู้้�ประกัันตนที่่�ใช้้สิิทธิิขอรัับเงิินชดเชยกรณีีถููกเลิิกจ้้าง

ณ สิ้้�นสุุดไตรมาสที่่�สามอยู่่ที่
� �่ 242,114 คน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 32,789

คน และ 145,747 คน ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่่�สองตาม
ลำำ�ดัับ ในขณะเดีียวกััน แม้้ว่่าการดำำ�เนิินมาตรการของภาครััฐ

เพื่่� อช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาสภาพคล่่องผ่่านมาตรการสิิน

เชื่่� อดอกเบี้้� ย ผ่่ อ นปรนพิิ เ ศษ ควบคู่่� ไ ปกัับมาตรการปรัับ
โครงสร้้างหนี้้�ที่�่ดำำ�เนิินในช่่วงปีี 2563 แต่่สััดส่่วนสิินเชื่่�อจััดชั้้�น
กล่่าวถึึงพิิเศษ (Special Mention Loan) ต่่อสิินเชื่่�อรวมทั้้�งหมด

ประธานาธิิ บ ดีีคนใหม่่ ข องสหรััฐฯ ทั้้� ง นโยบายเพื่่� อกระตุ้้�น

นโยบายด้้านความมั่่�นคง ที่่จ
� ะส่่งผลในหลายมิิติิ อาทิิ การฟื้้�นตััว
ของการค้้ า ของโลก ภููมิิ ศ าสตร์์ ใ นการตั้้� ง ฐานการผลิิ ต ของ

ผู้้�ประกอบการ ปััญหาความขััดแย้้งทางภููมิิรััฐศาสตร์์โดยเฉพาะ

ในภููมิิภาคตะวัันออกกลาง และความสััมพัันธ์์กัับประเทศจีีน

และประเทศสำำ�คััญอื่่�น ๆ (2) การออกจากสหภาพยุุโรปของ

สหราชอาณาจัักรที่่มีี
� แนวโน้้มจะเป็็นการออกแบบไม่่มีีข้อ
้ ตกลง
(No Deal Brexit) ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการค้้าระหว่่างประเทศและ

การลงทุุนของสหภาพยุุโรปและสหราชอาณาจัักร และประเทศ
คู่่�ค้้าสำำ�คัั ญๆ (3) เสถีียรภาพทางเศรษฐกิิ จที่่� เปราะบางโดย

เฉพาะในประเทศที่่�มีีพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจอ่่อนแอจากปััญหา

หนี้้�ภาครััฐบาลและครััวเรืือนที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากจนส่่งผลต่่อขีีด
ความสามารถในการใช้้จ่า่ ยในช่่วงการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ และ

(4) ความผัันผวนของเงิินลงทุุนระหว่่างประเทศภายใต้้ความ

ไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อความ

ผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่� ย นและแนวโน้้ ม การฟื้้� นตััวของ

เศรษฐกิิจโลก ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลกคาดว่่า
เงิินลงทุุนจะย้้ายออกจากสิินทรััพย์์ความเสี่่ย
� งต่ำำ� อาทิิ พัันธบััตร

รััฐบาลระยะยาว และทองคำำ� ไปยัังสิินทรััพย์์ที่�่ให้้ผลตอบแทน

ที่่�สููงขึ้้�นและจะทำำ�ให้้เงิินทุุนไหลเข้้ากลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
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และเศรษฐกิิจเกิิดใหม่่มากขึ้้�นจนสร้้างแรงกดดัันต่่ออััตราแลก

โดยประเทศไทยมีีปัั จ จััยที่่� ส่่ ง เสริิ ม ระบบสุุ ข ภาพ เช่่ น บุุ ค ลากร

เปลี่่�ยน อย่่างไรก็็ตาม ภายใต้้ความเปราะบางของการฟื้้�นตััว

เครื่่� อ งมืื อ แพทย์์ และ โรงเรีียนแพทย์์ ที่�่ มีีคุุ ณ ภาพและศัักยภาพ

ผลกระทบหากการแพร่่ระบาดมีีความรุุ นแรงและยืืดเยื้้�อมาก

ไม่่สููง เมื่่�อเทีียบกัับต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ชาวต่่างชาติิสนใจ และรอที่่�

อย่่างรวดเร็็วได้้

วิิมุต
ุ ที่่�เตรีียมตััวจะเปิิดให้้บริิการในปีีหน้า้ ก็็ได้้รัับแรงหนุุนจากปััจจััย

ของเศรษฐกิิ จ และเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิ จ ที่่� อ าจจะได้้ รัั บ

ขึ้้�น จนส่่งผลให้้เงิิ นลงทุุนไหลออกจากประเทศกำำ�ลัั งพััฒนา

แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่�อาศััยปีี 2564

เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิ รวมถึึง ค่่าบริิการรัักษาพยาบาลที่่�

จะกลัับมาใช้้บริิการสุุขภาพในไทยเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งโรงพยาบาล
เหล่่านี้้�เช่่นกััน

ต่่ อ เนื่่� อ งจากในปีี 2562 ที่่� มีีปัั จ จััยลบที่่� ก ระทบตลาดที่่� อ ยู่่� อ าศััย

นอกเหนืือจากปััจจััยดัังกล่่าว โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ยัังมีีการนำำ�เทคโนโลยีี

ปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน รายได้้ครััวเรืือนลดลง และหนี้้�สาธารณะ (NPL)

ผู้้�รัับบริิ ก าร และเพิ่่� ม ขีีดความสามารถในการแข่่ ง ขััน อาทิิ เช่่ น

ได้้แก่่ มาตรการกำำ�หนดวงเงิินการปล่่อยสิินเชื่่�อต่่อสิินทรััพย์์ (LTV)
ของสิินเชื่่�อที่่� อยู่่�อาศััย ซึ่่�งกระทบโดยตรงต่่ อกำำ�ลัั งซื้้�อและการขอ
สิินเชื่่�อในการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยของระดัับกลาง-ล่่าง จนมาในปีี 2563

ที่่�มีีปัจ
ั จััยลบเพิ่่�มเข้้ามาอย่่างวิิกฤติิ COVID-19 ซึ่่�งส่่งผลให้้เศรษฐกิิจ
ชะลอตััวจากการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยวลดลง และส่่งผลโดยตรง

กัับความต้้ อ งการซื้้� อที่่� อ ยู่่� อ าศััยมากขึ้้� น โดยเฉพาะในตลาด
คอนโดมิิ เ นีียม และทำำ� ให้้ ภ าพรวมตลาดที่่� อ ยู่่� อ าศััยในกรุุ ง เทพฯ

และปริิมณฑล ปรัับลดลงมากถึึงร้้อยละ 31

แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่อ
� าศััยในปีี 2564 ยัังคงได้้รัับผลกระทบ และเกิิด

การแพร่่เชื้้�อ COVID-19 ระลอกใหม่่ขึ้�น
้ ส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้�นตััว

(Health-Technology) มาใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ความสะดวกสบายต่่ อ

Tele-Medicine & Tele -Pharmacy ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ผู้้�รัับบริิการสามารถ
ปรึึกษากัับแพทย์์ หรืือเภสััชกร ได้้ จากที่่� พัักอาศััย รัับยาถึึงบ้้าน
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมาที่่�โรงพยาบาล ระบบ Pre-Register Application

ซึ่่� ง จะช่่ ว ยให้้ ผู้้�รัั บบริิ ก ารสามารถนััดหมายกัับแพทย์์ ไ ด้้ ง่่ า ย
ผ่่านโทรศััพท์์มือ
ื ถืือ เป็็นต้้น

อีีกปััจจััยที่่� มีีผลต่่ อธุุ รกิิ จโรงพยาบาล คืื อ สัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging

Society) กล่่ าวคืื อ ประเทศไทยจะมีีประชากรผู้้�สููงอายุุ เกิิ นกว่่ า
60 ปีี มากกว่่า 20% ของประชากรรวมภายในปีี 2564 ซึ่�ง่ ผู้้�สููงอายุุ

ดัังกล่่าวจะมีีความต้้องการบริิการด้้านการแพทย์์มากกว่่าประชากร

ของภาพรวมเศรษฐกิิจ โดยคาดการณ์์แนวโน้้มทิิศทางตลาดที่่�อยู่่�

ในวััยกลางคน มีีภาวะพึ่่�งพิิง และมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแล

กรอบร้้อยละ 9-10 โดยมองทิิศทางตลาดแนวราบขยายตััวได้้ โดย

โดยเฉพาะโรงพยาบาลวิิ มุุตที่่� จะนำำ�เสนอบริิการในรููปแบบใหม่่ๆ

อาศััยในกรุุ งเทพฯ และปริิมณฑลว่่ ามีีโอกาสฟื้้�นตััวกลัับมาได้้ ใน
คาดว่่าตลาดบ้้านเดี่่�ยวจะทรงตััวจากปีี 2563 ได้้จากความต้้องการ
และกำำ�ลัังซื้้�อของกลุ่่�มลููกค้้าบ้้านระดัับราคากลางถึึงบน ส่่วนตลาด

ทาวน์์เฮ้้าส์์คาดว่่ามีีโอกาสขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นได้้ร้อ
้ ยละ 5 โดยขยายตััว
ในกลุ่่�มระดัับราคาที่่�ตอบโจทย์์กำำ�ลัังซื้้�อกลุ่่�มลููกค้้ากลางถึึงล่่างที่่�ได้้

รัับผลกระทบจากเศรษฐกิิจและความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งมีีแนวโน้้มตััดสิินใจ
ซื้้�อบ้้านในราคาที่่�ต่ำำ�ลง ส่่วนในตลาดคอนโดมิิเนีียมคาดการณ์์ว่่ามีี

โอกาสฟื้้�นตััวได้้ในกรอบร้้อยละ 20 จากฐานเดิิมที่่�ต่ำำ�มาก และมีีแรง
กระตุ้้�นจากแนวโน้้มการแข่่งขัันเรื่่�องราคาเพื่่� อเร่่งยอดขายยัังคงน่่า

จะมีีต่่อเนื่่�อง รวมถึึงแนวโน้้มที่่�ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ที่�่มีีการชะลอ
การเปิิดโครงการมาจากปีีก่่อน จะเริ่่�มทยอยเปิิดโครงการใหม่่ในช่่วง
ครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ถ้้าสถานการณ์์ต่่างมีีทิิศทางที่่�ดีีขึ้�น
้

ธุุรกิิจโรงพยาบาล

และป้้ อ งกัันโรคตามวััย ซึ่่� ง เป็็ น โอกาสของธุุ ร กิิ จ เพื่่� อสุุ ข ภาพ

เพื่่� อดููแลผู้้�สููงอายุุเหล่่านี้้�

สำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักในการสร้้างโรงพยาบาลแห่่งแรกของ

กลุ่่�มบริิษััทฯ โรงพยาบาลวิิมุุต เลืือกเน้้นกลุ่่�มที่่�มีีขนาดใหญ่่ และ
เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�บริิษััทฯ มีีความชำำ�นาญจากประสบการณ์์ในธุุรกิิจ

อสัังหาริิมทรััพย์์ คืือ ลููกค้้าระดัับกลาง (Middle Income) ซึ่�่งเป็็น

กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาระบบสาธารณสุุขขั้้�นมููลฐาน
ของภาครััฐ ที่่� มีีปัั ญ หา ระยะเวลารอคอยรัักษายาวนาน ทั้้� ง นี้้�

กลุ่่�มลููกค้้ าระดัับกลางมีีกำำ�ลัั งซื้้�อพอประมาณ ให้้ความสำำ�คัั ญกัับ
ความสะดวกสบาย การบริิการที่่�ดีีมีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง

หรููหราจนเกิินไป

พื้้� นที่่� โ ดยรอบโรงพยาบาลวิิ มุุ ต มีีโรงพยาบาลทั้้� ง ภาครััฐและ

ภาคเอกชนขนาดใหญ่่อยู่่�หลายแห่่ง บุุคลากรทางการแพทย์์ ซึ่�ง่ เป็็น

แม้้การระบาดรุุ นแรงของ COVID-19 ที่่� เกิิ ดขึ้้�นในช่่วงปีีนี้้� จะส่่ง

ปััจจััยหลัักของความสำำ�เร็็จ จากโรงพยาบาลต่่างๆ สามารถมาออก

บริิ ก ารในโรงพยาบาลในหลายประเทศ แต่่ ส ถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น

แตกต่่างจากโรงพยาบาลอื่่�น ด้้วยการลงทุุนในเครื่่�องมืือแพทย์์ที่�ใ่ หม่่

ผลกระทบต่่อสุุขภาพและความเชื่่�อมั่่�นของประชาชนในการเข้้ารัับ

ตรวจได้้ง่่าย โดยโรงพยาบาลช่่วยเสริิมประสิิทธิภ
ิ าพในการรัักษา ให้้

ของไทยนัับว่่าค่่อยๆดีีขึ้้�น เนื่่� องมาจากการควบคุุมโรคได้้ดีี ได้้รัับ

และทัันสมััย ระบบสารสนเทศที่่�ดีี เชื่่�อมต่่อข้้อมููลระหว่่างกัันและ

ความร่่วมมืือทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน ส่่งผลให้้ธุุรกิิจโรงพยาบาล
ในประเทศไทยยัังมีีโอกาสขยายตััวอย่่างต่่ อเนื่่� อง มีีโรงพยาบาล

เอกชนทยอยเปิิดเพิ่่�มหลายแห่่ง
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ต่่อเนื่่� องไปถึึงผู้้�รัับบริิการ เป็็นต้้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
(ทุุกผลิิตภััณฑ์์)
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
การจััดซื้้�อที่่�ดิิน

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีีความ
สนใจที่่�จะดำำ�เนิินการก่่อสร้้างและพััฒนาที่่�ดิินบริิเวณใดบริิเวณหนึ่่�ง

พฤกษาฯ จะดำำ�เนิินการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการโดยสำำ�รวจ
สภาวการณ์์ของตลาดและสภาวะการแข่่งขัันตลอดจนความต้้องการ
ของลููกค้้าในพื้้� นที่่เ� ป้้าหมายที่่จ
� ะดำำ�เนิินการพััฒนาโครงการ หลัังจาก

นั้้�นพฤกษาฯ จึึงจะดำำ�เนิินการเจรจาซื้้�อที่่�ดิินโดยดำำ�เนิินการซื้้�อที่่�ดิิน

จากเจ้้ า ของที่่� ดิิ น หรืื อ นายหน้้ า ขายที่่� ดิิ น โดยตรงเพื่่� อ ดำำ� เนิิ น การ

พััฒนาต่่อไป ซึ่ง�่ พฤกษาฯ จะเปรีียบเทีียบราคาที่่ดิ
� น
ิ กัับราคาประเมิิน

หรืือราคาตลาดเพื่่� อให้้แน่่ใจว่่าที่่�ดิินที่่�ซื้้�อจะมีีราคาที่่�ไม่่แพงเกิินไป

นอกจากนี้้� พฤกษาฯ ได้้พััฒนากระบวนการสรรหาและประเมิินคู่่�ค้้า
เพื่่� อให้้เกิิดความโปร่่งใสและได้้คู่�ค้
่ ้าที่่�มีีศัักยภาพรองรัับงาน โดยได้้

นำำ�ระบบ e-Auction เข้้ามาใช้้เพื่่� อให้้เกิิดการเสนอราคาที่่�ยุุติิธรรม
ต่่อคู่่�ค้้าและให้้ได้้ราคาที่่�เหมาะสมอีีกด้้วย

ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง

พฤกษาฯ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพีียงไม่่

กี่่�รายที่่�สามารถบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างได้้ด้้วยตััวเอง โดยการ

ดำำ�เนิินโครงการพฤกษาฯ จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดรููปแบบโครงการและราย

ละเอีียดการออกแบบ ส่่วนการดำำ�เนิินการก่่อสร้้างโครงการ พฤกษาฯ
จะบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างเองซึ่่�งจะแบ่่งงานออกเป็็นส่่วนๆ เช่่น
งานฐานราก งานปููน งานติิดตั้้�งชิ้้�นส่่วนอาคาร งานปููพื้้� นกระเบื้้� อง

และงานหลัังคา เป็็นต้้น โดยพฤกษาฯ จะว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาที่่�มีีความ

ชำำ�นาญเฉพาะด้้านเพื่่� อรัับผิิดชอบงานดัังกล่่าวและจะควบคุุมการ

ก่่อสร้้างเองโดยการจััดส่่งเจ้้าหน้้าที่่�ของพฤกษาฯ อัันได้้แก่่ วิิศวกร
และผู้้�ควบคุุมงานก่่อสร้้าง (Foremen) เข้้าไปตรวจสอบให้้เป็็นไป

วััสดุุก่่อสร้้าง

ตามรููปแบบและมาตรฐานที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� พฤกษาฯ จะเป็็นผู้้�จััดหา

ด้้วยตััวเอง พฤกษาฯ จึึงเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างเอง โดย

ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

เนื่่� องจากพฤกษาฯ เป็็นผู้้�บริิหารจััดการงานก่่อสร้้างโครงการต่่างๆ

หลัังจากที่่�ฝ่า่ ยจััดซื้้�อได้้รัับรายละเอีียดของวััสดุุก่อ
่ สร้้างที่่�ต้้องการใช้้

ในโครงการต่่างๆ แล้้ว ส่่วนใหญ่่ฝ่่ายจััดซื้้�อจะดำำ�เนิินการติิดต่่อกัับ

ผู้้�ผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างแต่่ละแห่่งโดยตรง เพื่่� อตรวจสอบราคาของวััสดุุ

ก่่อสร้้างที่่�จะซื้้�อ ซึ่�ง่ ปกติิพฤกษาฯ จะได้้ส่ว
่ นลดค่่อนข้้างสููงเนื่่�องจาก
ซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างในปริิมาณที่่�มาก เมื่่�อสามารถตกลงปริิมาณของวััสดุุ

ก่่อสร้้างและราคากัับผู้้�ผลิิตได้้แล้้ว พฤกษาฯ จะสั่่�งซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้าง

ผ่่ า นตััวแทนของผู้้�ผลิิ ต เพื่่� อให้้ ดำำ� เนิิ น การส่่ ง วััสดุุ ก่่ อ สร้้ า งไปยััง
โครงการต่่างๆ โดยตรง ซึ่่�งพฤกษาฯ จะมีีระยะเวลาการจ่่ายค่่าวััสดุุ

ก่่อสร้้าง (Credit Term) อยู่่ใ� นช่่วงเวลาระหว่่าง 30-60 วััน นัับตั้้�งแต่่

ปีี 2549 พฤกษาฯ ได้้ลดความเสี่่�ยงด้้านวััสดุุก่่อสร้้างโดยเริ่่�มดำำ�เนิิน

การเปลี่่�ยนแปลงการจััดซื้้�อวััสดุุหลัักในการก่่อสร้้างเช่่น ปููนซีีเมนต์์

เหล็็ก กระเบื้้� อง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็็นการประมููลและตกลงราคาใน

ระยะยาวเช่่น 1 ปีี หรืือ 3-6 เดืือน จึึงทำำ�ให้้พฤกษาฯ ลดความเสี่่�ยง

วััสดุุก่่อสร้้างเอง ทำำ�ให้้พฤกษาฯ สามารถบริิหารต้้นทุุนการก่่อสร้้าง

เทคโนโลยีีการผลิิต

พฤกษาฯ ได้้ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่� อช่่วยในการก่่อสร้้างบ้้าน ซึ่ง�่ ในส่่วนของ

ทาวน์์เฮ้้าส์์และบ้้านเดี่่�ยวจะใช้้ระบบผนัังสำำ�เร็็จรููปรัับน้ำำ�หนััก (RC

Load Bearing Wall Prefabrication) หรืือ Precast Technology

คืื อ การนำำ�วิิ ธีี การก่่ อ สร้้ า งระบบโครงสร้้ า งผนัังรัับน้ำำ�หนัั กแบบ

คอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ ซึ่่�งนอกจากชิ้้�นงานที่่�ผลิิตจาก
โรงงานที่่�ทัันสมััยและได้้คุณ
ุ ภาพทั้้�งความสวยงามและความแข็็งแรง
แล้้ ว นั้้� น ยัังสามารถช่่ ว ยให้้ ก ระบวนการก่่ อ สร้้ า งเป็็ น ไปได้้ อ ย่่ า ง

แม่่นยำำ� รวดเร็็ว และลดข้้อผิิดพลาดที่่�เกิิดจากการทำำ�งานในช่่วงของ

การก่่ อ สร้้ า งอัันเนื่่� อ งมาจากฝีี มืื อ แรงงาน ตลอดจนช่่ ว ยบรรเทา

ปััญหาการขาดแคลนแรงงานฝีีมืือในตลาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อีีกด้้วย

ในเรื่่� อ งของความผัันผวนของราคาและการที่่� พ ฤกษาฯ มีีความ

พฤกษาฯ ได้้มีีการขยายการนำำ�ระบบ Fully Precast มาใช้้ในการ

ได้้ ต ามปริิ ม าณที่่� ต้้ อ งการและไม่่ เ คยมีีปัั ญ หาการขาดแคลนวััสดุุ

เดี่่�ยว ซึ่่�งจะช่่วยลดระยะเวลาการก่่อสร้้างได้้เป็็นอย่่างมาก รวมถึึง

สััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�จำำ�หน่า่ ยวััสดุุก่อ
่ สร้้างจึึงสามารถสั่่�งซื้้�อวััสดุุก่อ
่ สร้้าง

ก่่อสร้้างแต่่อย่่างใด ทั้้�งนี้้� พฤกษาฯ มิิได้้พึ่่�งพาผู้้�จำำ�หน่า่ ยวััสดุุก่่อสร้้าง
รายใดรายหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ รวมทั้้�งพฤกษาฯ ได้้สร้้างระบบการวางแผน
ความต้้ อ งการในการใช้้ ง านของวััสดุุ หลัั กที่่� สำ�คัั
ำ ญทุุ ก ประเภทที่่�

สอดคล้้องกัับแผนการขยายธุุรกิิจเพื่่� อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าพฤกษาฯ จะมีี
วััสดุุ เ พีียงพอต่่ อ การใช้้ ง านอย่่า งต่่ อ เนื่่� อ งและมีีการวางแผนการ
สรรหาคู่่�ค้้าวััสดุุทั้�้งรายหลัักและรายรองได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

ก่่อสร้้างบ้้านแนวราบ ในกลุ่่�มธุุรกิิจทาวน์์เฮ้้าส์์ และกลุ่่�มธุุรกิิจบ้้าน
จะได้้ สิินค้้ าที่่� มีี ความแข็็งแรง รููปแบบที่่� สวยงามและคุุณภาพดีีมีี

คุุณค่่า สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าสููงสุุด

ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การก่่ อ สร้้ า งที่่� อ ยู่่� อ าศััยและการก่่ อ สร้้ า งสาธารณููปโภคต่่ า งๆ

ของโครงการจะอยู่่� ภ ายใต้้ ก ารควบคุุ ม ของประกาศกระทรวง

ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�องกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ระเบีียบปฏิิ บััติิ และแนวทางในการจััดทำำ� รายงานการวิิ เ คราะห์์
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อม ซึ่่�งออกโดยอาศััยอำำ�นาจพระราชบััญญััติิ

ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 ภายใต้้

ประกาศดัังกล่่าวได้้กำำ�หนดให้้บริิษััทที่่มีี
� การจััดสรรที่่ดิ
� น
ิ เพื่่� ออยู่่อ
� าศััย

หรืือเพื่่� อประกอบการพาณิิชย์์ในขนาดที่่�ดิินแปลงย่่อยตั้้�งแต่่ 500
แปลงขึ้้�นไป หรืือเนื้้� อที่่�เกิินกว่่า 100 ไร่่ จะต้้องมีีการจััดทำำ�รายงาน

ถนนภายในบริิเวณโรงงานทั้้�งหมด ได้้มีีการฉีีดพรมน้ำำ�ก่่อนทำำ�การ

กวาดถนนเพื่่� อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�น (ค) การควบคุุมมลพิิษ

ทางเสีียงจากการผลิิต ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการใช้้เครื่่�องทำำ�คอนกรีีตให้้

แน่่น โดยในปีี 2551 พฤกษาฯ ได้้ติิดตั้้�งแผ่่นซัับเสีียง (Noise Barrier)
เพื่่� อดููดซัับเสีียงที่่�เกิิดขึ้้น
� จากการผลิิตและต่่อมาได้้มีีการสั่่�งซื้้�อเครื่่�อง

ทำำ�คอนกรีีตให้้แน่่นแบบใหม่่โดยใช้้ระบบเขย่่า (Shaking System)

การวิิ เคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อมเพื่่� อเสนอในขั้้�นตอนของการ

แทนระบบเดิิมที่่�เป็็นระบบสั่่�น (Vibrating system) ซึ่่�งสามารถลด

ก่่ อ นเริ่่� ม การก่่ อ สร้้ า งจะต้้ อ งยื่่� นรายงานดัังกล่่ า วต่่ อ สำำ�นัั กงาน

การตรวจวััดระดัับความดัังของเสีียงทั้้�งภายในบริิเวณโรงงานและ

ขออนุุญาตจััดสรรที่่�ดิินตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดสรรที่่�ดิิน และ

นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่�่งในส่่วนนี้้�

พฤกษาฯ ได้้จััดเตรีียมรายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA Report)

เพื่่� อให้้เป็็นไปตามกฎหมายแล้้ว โดยรายงานดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�โดย
บุุคคลผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก

โครงการคอนโดมิิ เ นีียมของพฤกษาฯ ทุุ ก โครงการ มีีการจััดทำำ�
รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA Report) โดยบุุคคล

ผู้้�เชี่่ย
� วชาญภายนอก และยื่่�นรายงานดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงานนโยบาย

ความเข้้มข้้นของเสีียงลงได้้อย่่างมาก นอกจากนี้้� พฤกษาฯ ยัังได้้มีี

ชุุมชนข้้างเคีียงทุุกปีี

ในปีี 2557 ได้้ก่่อสร้้างโรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ นวนคร ซึ่่�งเป็็น
Green Factory (Precast Concrete Factory) แห่่งแรกของไทย

โดยนำำ�ระบบการผลิิตที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาดำำ�เนิินงานประกอบ

ไปด้้วย (ก) ระบบการบริิหารจััดการน้ำำ�ทิ้้�งของ Batching Plant และ
น้ำำ�ที่่�ใช้้ล้้างในกระบวนการผลิิตชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก รวมถึึง

เศษคอนกรีีตสดจะมีีค่่าความเป็็นด่่างสููงทำำ�ให้้เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมก่่อนเริ่่�มการก่่อสร้้าง

พฤกษาฯ จึึงทำำ�บ่่อตกตะกอนและนำำ�เครื่่�อง Recycling Concrete

ทำำ�ประชาพิิจารณ์์เพื่่� อวิิเคราะห์์ผลกระทบอัันเนื่่� องมาจากโครงการ

หมุุนเวีียนในกระบวนการผลิิตคอนกรีีตอีีกครั้้�ง ในส่่วนของหิินและ

ซึ่�่ ง ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มจะทำำ� การรวบรวมข้้ อ มููลต่่ า งๆ
ตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งก่่ อ สร้้ า งและเปิิ ด ใช้้ อ าคาร กำำ�ห นดมาตรการควบคุุ ม

สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และควบคุุ ม การปฎิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎเกณฑ์์ ข อง
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้ อม
และผู้้�ชำำ�นาญการพิิเศษจากหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในส่่ ว นของโรงงานผลิิ ตชิ้้� น ส่่ ว นคอนกรีีตเสริิ ม เหล็็ ก สำำ� เร็็ จ รููป

(Precast Concrete Factory) จะอยู่่ภ
� ายใต้้การควบคุุมของพระราช

บััญญััติิโรงงาน พ.ศ.2535 โดยพฤกษาฯ ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรฐาน

และวิิธีีการควบคุุมการปล่่อยของเสีีย มลพิิษหรืือสิ่่�งใดๆ ที่่มีี
� ผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการประกอบกิิจการโรงงานดัังกล่่าว
โดยพฤกษาฯ ได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการควบคุุมในเรื่่�องผลกระทบที่่�

เกิิ ด ขึ้้� น ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มเพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งความมั่่� น ใจว่่ า พฤกษาฯ

ดำำ�เนิินการด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

พฤกษาฯ มีีมาตรการควบคุุมมลพิิษ 3 ประเภทคืือ (ก) น้ำำ�เสีียจาก
กระบวนการผลิิตคอนกรีีตจะถููกควบคุุมให้้ไหลไปที่่�บ่่อตกตะกอน

จากนั้้�นจะคััดแยกหิินและทรายนำำ�กลัับไปใช้้ ส่่วนน้ำำ�ก็็นำ�ำ กลัับไปใช้้

ผลิิต ไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ�เสีียสู่่�ชุุมชนหรืือที่่�สาธารณะ (ข) การควบคุุม

มลพิิ ษ ทางอากาศได้้ มีี การพ่่ น สเปรย์์ พ่่ น น้ำำ� ที่่� บ ริิ เ วณโรงผสม
คอนกรีีตทั้้� ง ขณะเทหิิ น ทรายเข้้ า กองสต็็ อ กตลอดจนสเปรย์์ น้ำ�ำ

ขณะซัักล้้างหิิน ทราย เพื่่� อเข้้าสู่่ก
� ระบวนการผสมคอนกรีีต ป้้องกััน

มาใช้้ เ พื่่� อนำำ�น้ำ�ำ ที่่� ผ่่ า นกระบวนการตกตะกอนแล้้ ว กลัับไปใช้้

ทรายที่่� ถูู กแยกออกมาก็็ ส ามารถนำำ� กลัับไปใช้้ เ ป็็ น ส่่ ว นผสมของ
คอนกรีีตอีีกครั้้�งทำำ�ให้้ไม่่มีีเศษวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากการผลิิต (ข) ระบบ

ป้้องกัันและกำำ�จัั ดฝุ่่�นมีีการติิ ดตั้้� งเครื่่�องดัักฝุ่่�น (Dust Collector)

เครื่่�องทำำ�ความสะอาดแบบข้้างพร้้อมระบบดููดฝุ่่�น (Shuttering
cleaner with dust collector) เครื่่�องทำำ�ความสะอาด pallet พร้้อม
ระบบดููดฝุ่่�น (Cleaning pallet with dust collector) และเลืือกใช้้

Batching plant ระบบปิิ ด (Tower plant) โดยมีี Conveyor
ลำำ�เลีียงหิิน ทราย ซีีเมนต์์ ในระบบปิิดเพื่่� อป้้องกัันการฟุ้้�งกระจาย

ของฝุ่่�นจากหิิ น ทราย และฝุ่่�นผงคอนกรีีตที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จาก

กระบวนการผลิิต (ค) การป้้องกัันและลดผลกระทบด้้านเสีียงใน

โรงงานโดยใช้้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting
System (เครื่่�องทำำ�คอนกรีีตให้้แน่่น) ทำำ�ให้้ไม่่เกิิดมลพิิษทางเสีียงใน
โรงงาน และชุุมชนข้้างเคีียง

ในปีี 2558 โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ ไ ด้้ รัั บการรัับรอง Green

Industrial (GI) ระดัับ 2 (ปฏิิ บััติิ ก ารสีีเขีียว) จากกระทรวง
อุุ ตสาหกรรมทั้้� งโรงงานที่่� ลำำ�ลููกกาและนวนคร พร้้อมทั้้� งได้้ เริ่่�มมีี

การนำำ�ระบบ Solar Cell มาใช้้กัับระบบแสงสว่่างและระบบสููบน้ำำ�
เพื่่� อทำำ�การ Reused น้ำำ�สำ�หรัั
ำ
บรดน้ำำ�ต้้นไม้้ดููแลสวนในพื้้� นที่่�โรงงาน
เพื่่� อลดการใช้้ทรััพยากรไฟฟ้้าและใช้้ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างคุ้้�มค่่า

มิิ ใ ห้้ เ กิิ ด ฝุ่่�นรบกวนชุุ ม ชนข้้ า งเคีียงและในโรงงาน นอกจากนี้้� ใ น

ในปีี 2559 โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ ลำำ�ลููกกา ได้้ นำ�ำ ระบบการ

ขััดทำำ� ความสะอาดพื้้� น เพื่่� อ ลดฝุ่่�นตกค้้ า งในอาคาร สำำ�หรัั บพื้้� น ที่่�

ในกระบวนการผลิิ ตชิ้้� น ส่่ ว นคอนกรีีตเสริิ ม เหล็็ ก รวมถึึงเศษ

กระบวนการการผลิิ ตยัังได้้ ติิดตั้้� งเครื่่�องดููดฝุ่่�น ตลอดจนมีีเครื่่�อง
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บริิ ห ารจััดการน้ำำ�ทิ้้� ง ของ Batching Plant และน้ำำ� ที่่� ใ ช้้ ล้้ า ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

คอนกรีีตสด พฤกษาฯ จึึงทำำ�บ่อ
่ ตกตะกอนและนำำ�เครื่่�อง Recycling

ทั้้�งนี้้� โรงพยาบาลวิิมุุต ซื้้�อที่่�ดิินดัังกล่่าวเสร็็จสิ้้�น และได้้รัับอนุุมััติิ

ใช้้หมุน
ุ เวีียนในกระบวนการผลิิตคอนกรีีตอีีกครั้้ง� ในส่่วนของหิินและ

โรงพยาบาล (39 ทวิิ) รวมถึึง ใบอนุุญาต อ.6 (ใบรัับรองการก่่อสร้้าง

concrete มาใช้้เพื่่� อนำำ�น้ำ�ำ ที่่�ผ่า่ นกระบวนการตกตะกอนแล้้วกลัับไป
ทรายที่่� ถูู กแยกออกมาก็็ ส ามารถนำำ� กลัับไปใช้้ เ ป็็ น ส่่ ว นผสมของ
คอนกรีีตอีีกครั้้�งทำำ�ให้้ไม่่มีีเศษวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากการผลิิตโดยลงทุุน

ก่่อสร้้างทั้้�งหมดประมาณ 20 ล้้านบาทซึ่่�งก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในเดืือน
ธัันวาคม 2559

ในปีี 2560 โรงงาน พฤกษาพรีีคาสท์์ ไ ด้้ รัั บการรัับรอง Green

Industrial (GI) ระดัับ 3 (ระบบสีีเขีียว) จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
ทั้้�งโรงงานที่่�ลำำ�ลููกกาและนวนคร ซึ่่�งทั้้�ง 2 โรงงานได้้ดำำ�เนิินการผลิิต
ภายใต้้การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตาม

ประเมิินผล และทบทวน เพื่่� อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมกัันนี้้�

ทางพฤกษาฯ ยัังได้้จััดทำำ�ระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar
Cell) สำำ�หรัั บระบบบำำ�บัั ดน้ำำ� เสีียของโครงการและสำำ�นัั กงาน
นิิติบุ
ิ ค
ุ คล ซึ่ง�่ เป็็นการใช้้พลัังงานสะอาดจากธรรมชาติิโดยใช้้พลัังงาน

แสงอาทิิ ตย์์ ม าทดแทนพลัังงานไฟฟ้้ า รููปแบบเดิิ ม เพื่่� อ สามารถ
ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นมิิตรต่่ อ

สิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� พฤกษาฯ ได้้มีีนโยบายที่่�จะนำำ�โครงการดัังกล่่าวมา

รายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) และใบอนุุญาตก่่อสร้้างอาคาร
อาคาร ดััดแปลงอาคาร หรืือเคลื่่�อนย้้ายอาคาร) จากทางราชการ
เรีียบร้้อย

โรงพยาบาลมีีแผนเข้้ า รัับการตรวจเปิิ ด สถานพยาบาลช่่ ว งต้้ น ปีี

2564 และเปิิดดำำ�เนิินการเต็็มรููปแบบภายในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2564

2. บริิการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ให้้ความสำำ�คััญทั้้�ง การรัักษา การป้้องกััน และฟื้้�นฟูู

สุุขภาพในทุุกกลุ่่�มโรค ในช่่วงแรกของการเปิิดโรงพยาบาลจะมุ่่�งเน้้น
การรัักษาด้้ า นศััลยกรรมกระดููกและข้้ อ (Orthopedic center)

โรคหััวใจ (Cardiac center) และโรคเบาหวาน (Diabetic center)
เป็็นพิิเศษ

นอกจากนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการขยายบริิการทางแพทย์์ วิิมุต
ุ ได้้จััด

เตรีียมทรััพยากรต่่างๆ เพื่่� อให้้บริิการเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
อาทิิ เช่่น

ใช้้ในโครงการใหม่่ทุก
ุ โครงการ

บุุคลากร : โรงพยาบาลวิิมุตส่
ุ ง่ เสริิมการค้้นหาและพััฒนาศัักยภาพ

ในปีี 2561 โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ นวนคร ได้้รัับการรัับรองโรงงาน

การให้้ บ ริิ ก าร ทั้้� ง ความรู้้�และประสบการณ์์ เพื่่� อให้้ ค นไข้้ ไ ด้้ รัั บ

อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) จากสถาบัันน้ำำ�และสิ่่�งแวดล้้อม

เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น สภาอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย โดยถืื อ เป็็ น

โรงงานที่่มีี
� ระบบบริิหารจััดการที่่ดีี
� มีีความปลอดภััย การใช้้ทรััพยากร
และพลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่า ก่่อให้้เกิิดของเสีียน้้อยที่่�สุด
ุ รวมทั้้�งมีีความ
เกื้้�อกููลกัับสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรอบ

ในปีี 2562 โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ นวนคร ได้้รัับการรัับรอง Green

Industrial (GI) ระดัับ 4 (วััฒนธรรมสีีเขีียว) จากกระทรวง
อุุตสาหกรรม โดยถืือเป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความร่่วมมืือร่่วมใจดำำ�เนิินงาน

อย่่างเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้ อมในทุุกด้้ านของการประกอบกิิ จการ
จนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร

ธุุรกิิจโรงพยาบาล
1.	ธุุรกิิจโรงพยาบาล

รููปแบบของโรงพยาบาล สถานพยาบาลแบบพัักค้้างคืืน General
Hospital ขั้้�นตติิยภููมิิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตีียง บริิการรัักษา

ของบุุคลากรทุุกระดัับ คััดเลืือกบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมใน
ประสบการณ์์การดููแลอย่่างดีีที่่�สุด
ุ “โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ไว้้ใจได้้ ใส่่ใจ
คุุณ”

เครื่่�องมืือแพทย์์ : การคััดเลืือกเครื่่�องมืือแพทย์์จะถููกพิิจารณาใน

หลายๆ มิิติิ อาทิิ เช่่น คุุณสมบััติิในการรัักษา ความปลอดภััย ความ

รวดเร็็วในการให้้บริิการ และความทัันสมััย เพื่่� อยกระดัับการรัักษา
ของโรงพยาบาลให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพสููง

สถานที่่� : โรงพยาบาลวิิ มุุ ต ตั้้� งอยู่่� ใ จกลางย่่ า นธุุ รกิิ จของ

กรุุ งเทพมหานคร ริิมถนนพหลโยธิิน ใกล้้สี่�่แยกสะพานควาย เพื่่� อ

อำำ�นวยความสะดวกด้้านการเดิินทางให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ และตััวอาคาร

ออกแบบมาเพื่่� อรองรัับการดููแลรัักษาให้้มีีความปลอดภััย มีีระบบ
หมุุนเวีียนอากาศ fresh air และการฆ่่าเชื้้�อโรคในอากาศผ่่านระบบ
UV-C เพื่่� อลดการติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ การตกแต่่ง ระบบดัับเพลิิง

ระบบกำำ�จััดของเสีีย เป็็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดัับ JCI เพื่่� อ
สุุขพลามััยของผู้้�รัับบริิการและพนัักงาน

พยาบาลทั้้� ง โรคทั่่� ว ไปและโรคที่่� มีี ความซัับซ้้ อ น โดยออกแบบ

ระบบ Technology : ปััจจุุบัันมีีเทคโนโลยีีการแพทย์์เกิิดขึ้้�นใหม่่ๆ

ในย่่านธุุรกิิจของกรุุ งเทพมหานคร บนพื้้� นที่่�ขนาดประมาณ 4 ไร่่

อำำ� นวยความสะดวกแก่่ ผู้้�รัั บบริิ ก ารและบุุ ค ลากร เพิ่่� ม ขีีดความ

สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล JCI ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น โดยมีีสถานที่่�ตั้�้งอยู่่�

55.60 ตารางวา ริิมถนนพหลโยธิิน ใกล้้สี่�แ
่ ยกสะพานควาย

มากขึ้้� น วิิ มุุ ต ได้้ คัั ดสรรเทคโนโลยีีที่่� ทัั นสมััยและเหมาะสมมาใช้้

สามารถในการให้้บริิการต่่างๆ อาทิิ เช่่น ระบบ HIS เชื่่�อมโยงข้้อมููล

ผู้้�รัับบริิการทั้้�งโรงพยาบาล ระบบ Tele-Medicine ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�รัับ
บริิการสามารถปรึึกษากัับแพทย์์หรือ
ื เภสััชกรโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมาที่่�
โรงพยาบาล เป็็นต้้น
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การบริิหารการผลิิต
•

วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ส่ว
่ นใหญ่่ คืือ ปููนซีีเมนต์์ หิิน เหล็็ก ซึ่่�งหาซื้้�อได้้จาก

ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยในประเทศทั่่�วไป ตั้้�งแต่่ปีี 2549 เป็็นต้้นมา

พฤกษาฯ ได้้ใช้้กลยุุทธ์์คััดเลืือกผู้้�ขายวััสดุุก่่อสร้้างหลััก โดยวิิธีี

จััดประกวดราคารายปีี หรืืออาจประมููลราคา ตามความเหมาะสม
•
•

เพื่่� อให้้พฤกษาฯ มีีต้้นทุุนค่่าก่่อสร้้างที่่�คงที่่�ตลอดทั้้�งปีี

ส่่วนผู้้�รัับเหมาแรงงานมีีอยู่่�ในระบบของพฤกษาฯ ประมาณ
2,500 ราย

พฤกษาฯ ได้้พััฒนาความสััมพัันธ์์กัับผู้้�รัับเหมาในงานสำำ�คััญ ซึ่่�ง

เป็็นที่่�ต้้องการในตลาด เช่่น งานถมดิิน งานเสาเข็็ม งานรัับเหมา

ก่่อสร้้างอาคารให้้เป็็นคู่่�ค้้าพัันธมิิตร เพื่่� อรองรัับการขยายตััว
ของพฤกษาฯ ตามแผนในอนาคต

1. การบริหารจัดการงานก่อสรา้ ง (Construction
Management) – บ้านทาวน์เฮ้าส์

ในการบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างพฤษาฯ ได้้แบ่่งการบริิหารออกเป็็น

2 ฝ่่าย ได้้แก่่
1.

ฝ่่ายบริิหารงานก่่ อสร้้าง ซึ่�่งจะทำำ�หน้้าที่่� ดููแลและดำำ�เนิินการ

ก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้างทุุกโครงการให้้เป็็นไปตามแผนและ

รููปแบบที่่�กำำ�หนด นอกจากนี้้�ยัังทำำ�หน้า้ ที่่�ดููแลค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ให้้

อยู่่ใ� นงบประมาณที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งติิดต่่อประสานงานกัับฝ่่าย
2.

งบประมาณของพฤกษาฯ

ฝ่่ายควบคุุมคุุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่ง�่ จะทำำ�หน้า้ ที่่ต
� รวจ
สอบคุุณภาพของบ้้านแต่่ละหลัังที่่ส
� ร้้างเพื่่� อให้้ได้้มาตรฐานตาม

ที่่�กำำ�หนด

การออกแบบบ้้าน ในการออกแบบบ้้านในแต่่ละโครงการ ฝ่่ายการ

ตลาดและการขายจะประสานงานกัับฝ่่ า ยพััฒนาโครงการเพื่่� อ
กำำ�หนดแนวทางลัักษณะและรููปแบบ (Conceptual Design) ของ

บ้้านที่่�ต้้องการจะสร้้างในแต่่ละโครงการ รวมถึึงงบประมาณและ

เทคนิิคในการสร้้างบ้้าน หลัังจากนั้้�นฝ่่ายพััฒนาโครงการจะมอบ

หมายให้้สถาปนิิกออกแบบโครงบ้้านตามแนวทาง ลัักษณะและรููป
แบบดัังกล่่ า ว เมื่่� อฝ่่ า ยพััฒนาโครงการเห็็ น ว่่ า แบบโครงบ้้ า นที่่�

ออกแบบโดยสถาปนิิกมีีความเหมาะสมแล้้ว สถาปนิิกจะดำำ�เนิินการ

ออกแบบในส่่วนที่่�เป็็นรายละเอีียด (Detailed Design) เพื่่� อให้้แบบ

บ้้านมีีความสมบููรณ์์ก่่อนที่่�พฤกษาฯ จะเริ่่�มดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง

ในการก่่อสร้้างบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ พฤกษาฯ จะแบ่่งงานก่่อสร้้างออก

เป็็นสายการผลิิต (Production Line) แต่่ละสายการผลิิตจะสามารถ

ก่่อสร้้างบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�นได้้ประมาณ 21 หลัังต่่อเดืือน โดยใน

นอกจากนี้้� พฤกษาฯ ยัังมีีฝ่่ ายงานสนัับสนุุ น กลางในการบริิหาร

โครงการหนึ่่�งๆ อาจมีีสายการผลิิตมากกว่่าหนึ่่�งสายการผลิิต ทั้้�งนี้้�

เฮ้้าส์์และบ้้านเดี่่�ยว โดยฝ่่ายสนัับสนุุนดัังกล่่าวได้้แก่่

ทำำ�การดููแลควบคุุมงานก่่อสร้้างซึ่�ง่ จะมีีประมาณ 10 คนต่่อสายการ

จััดการงานก่่อสร้้าง ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนทั้้�งในส่่วนของบ้้านทาวน์์
•

•

ฝ่่า ยสรรหาผู้้�รัับเหมา ซึ่่� งจะทำำ�หน้้าที่่� ห าผู้้�รัับเหมาที่่� มีี ความ
ชำำ�นาญเฉพาะด้้ านและแรงงานเพื่่� อช่่วยในการก่่ อสร้้างตาม
จำำ�นวนที่่�ต้้องใช้้ในแต่่ละโครงการ

ฝ่่ายจััดซื้้�อ ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�จััดซื้้�อวััสดุุที่�่ใช้้ในการก่่อสร้้างเพื่่� อ

สนัับสนุุนให้้การบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างเป็็นไปอย่่างคล่่อง

ตััวและมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากยิ่่�งขึ้้�น ในปีี 2556 พฤกษาฯ ได้้มีีการ

ปรัับโครงสร้้ า งการบริิ ห ารจััดการภายใน โดยโอนย้้ า ยฝ่่ า ย

สนัับสนุุนดัังต่่อไปนี้้�ไปอยู่่�ภายใต้้การบริิหารของแต่่ละหน่่วย
•
•

•

70

ธุุรกิิจ

ฝ่่ า ยวิิ จัั ยและพััฒนา ซึ่�่ ง จะทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการนำำ� เทคโนโลยีีที่่�

เหมาะสมมาปรัับใช้้ในการออกแบบและการก่่อสร้้าง

ฝ่่ายวิิศวกรรมซึ่ง�่ จะทำำ�หน้า้ ที่่อ
� อกแบบและแก้้ปัญ
ั หาทางเทคนิิค

ฝ่่ายพััฒนาโครงการ ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่� เป็็นผู้้�ประสานงานและ

ร่่วมพััฒนาการออกแบบที่่�อยู่่อ
� าศััยในโครงการต่่าง ๆ

รายงานประจำ�ปี 2563

ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดโครงการ พฤกษาฯ จะส่่งพนัักงานของพฤกษาฯ เข้้า

ผลิิต ประกอบด้้วย ผู้้�จััดการโครงการเป็็นผู้้�ดููแลโครงการ และจะมีี

วิิศวกรโครงการ วิิศวกรสนาม และผู้้�ควบคุุมงานก่่อสร้้างเป็็นผู้้�ดููแล
งานก่่อสร้้างในแต่่ละระดัับขั้้น
� ของงาน รวมถึึงดููแลควบคุุมผู้้�รัับเหมา

ที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านที่่�พฤกษาฯ ว่่าจ้้างเพื่่� อเข้้าทำำ�งานที่่�เป็็น

รายละเอีียดปลีีกย่่อยต่่างๆ เช่่น งานเสาเข็็ม งานฐานราก งานติิดตั้้�ง

ชิ้้�นส่่วนอาคาร งานหลัังคา งานสถาปััตยกรรม งานไฟฟ้้า และประปา

ทั้้�งนี้้� พฤกษาฯ จะว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านและ

ลููกจ้้างรายวัันในจำำ�นวนที่่พ
� ฤกษาฯ เห็็นสมควรในแต่่ละสายการผลิิต
ในระหว่่ า งการก่่ อ สร้้ า ง ฝ่่ า ยควบคุุ ม คุุ ณ ภาพจะเข้้ า ตรวจสอบ

คุุ ณ ภาพของบ้้ า นเป็็ น ระยะๆ รวมทั้้� ง ตรวจสอบคุุ ณ ภาพเมื่่� อ การ

ก่่อสร้้างบ้้านเสร็็จสมบููรณ์์ก่่อนการเสนอขายหรืือส่่งมอบบ้้านให้้แก่่

ลููกค้้าต่่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พฤกษาฯ สามารถสร้้างบ้้านประเภทนี้้�ได้้ในราคาที่่ต่ำ
� ำ�กว่่าผู้้�ประกอบ

การอื่่�น แต่่มีีคุุณภาพเทีียบเท่่ากัันและมีีพื้้� นที่่�ใช้้สอยมากกว่่าบ้้าน

2. การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction
Management) – บ้านเดีย่ ว

รายอื่่�น โดยนอกเหนืือจากการที่่� พฤกษาฯ มีีความสามารถในการ

กัับการบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างของโครงการบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ แต่่

ในรููปแบบ ขนาดและทำำ�เลที่่�ใกล้้เคีียงกัันที่่�สร้้างโดยผู้้�ประกอบการ

บริิหารจััดการงานก่่อสร้้างได้้เองดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีสาเหตุุ

ที่่สำ
� �คัั
ำ ญอีีกประการหนึ่่�ง อัันได้้แก่่ การที่่พ
� ฤกษาฯ มีีการใช้้เทคโนโลยีี

การผลิิตที่่�ช่ว
่ ยลดระยะเวลาการก่่อสร้้าง ทำำ�ให้้ประหยััดต้้นทุุนและ

การบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างบ้้านเดี่่�ยวจะเป็็นไปในลัักษณะเดีียว
สำำ�หรัับในส่่วนการก่่อสร้้างในแต่่ละโครงการ พฤกษาฯ จะแบ่่งเจ้้า
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบเป็็นแต่่ละโครงการแทนการแบ่่งเป็็นสายการผลิิต
เนื่่� องจากโครงการบ้้านเดี่่ย
� วมีีจำำ�นวนบ้้านในการก่่อสร้้างต่่อโครงการ

ค่่าแรงงาน รวมถึึงชิ้้�นงานที่่�ได้้ยัังมีีคุุณภาพดีี โดยใช้้เทคโนโลยีีการ

น้้อยกว่่ าของบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ ทั้้� งนี้้� พฤกษาฯ จะส่่งพนัักงานของ

สำำ�หรัับบ้้านในโครงการบ้้านพฤกษา และใช้้เทคโนโลยีีการก่่อสร้้าง

ต่่อโครงการและจะว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาที่่มีี
� ความชำำ�นาญเฉพาะด้้านและ

ก่่อสร้้างบ้้านด้้วยระบบโครงสร้้างผนัังรัับน้ำำ�หนัักแบบหล่่อในที่่�ใช้้
แบบผนัังสำำ�เร็็จรููปรัับน้ำำ�หนััก ซึ่�่งเป็็นเทคโนโลยีีที่่� พฤกษาฯ ใช้้ใน

การก่่อสร้้างบ้้านเดี่่�ยวมาใช้้ในการก่่อสร้้างบ้้านในโครงการพฤกษา

วิิลล์์และเดอะคอนเนค

โดยช่่วงแรกการก่่อสร้้างทาวน์์เฮ้้าส์์ใช้้เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างบ้้าน
ด้้วยระบบโครงสร้้างผนัังรัับน้ำำ�หนัักแบบหล่่อในที่่�พฤกษาฯ ได้้ซื้้�อ

เทคโนโลยีีการก่่ อ สร้้ า งระบบผนัังรัับแรงแบบหล่่ อ ในที่่� ม าจาก

พฤกษาฯ เข้้าทำำ�การควบคุุมดููแลงานก่่อสร้้างประมาณ 30 – 40 คน
ลููกจ้้างรายวัันในจำำ�นวนที่่�พฤกษาฯ เห็็นสมควรในแต่่ละโครงการ

เทคโนโลยีีการก่่ อสร้้างแบบผนัังสำำ�เร็็จรููปรัับน้ำำ�หนััก (RC Load

Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก พฤกษาฯ ได้้ร่ว
่ มกัับ

สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (Asian Institute of Technology) ใน

การนำำ�วิิ ธีี การก่่ อ สร้้ า งระบบโครงสร้้ า งผนัังรัับน้ำำ�หนัั กแบบ
คอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููปหรืือ เรีียกสั้้�นๆ ว่่า “พรีีคาสท์์” มาใช้้

ประเทศฝรั่่�งเศส ซึ่่�งเทคโนโลยีีนี้้�เราเรีียกว่่า Tunnel Technology

โดยการหล่่ อ ผนัังสำำ� เร็็ จ รููปรัับน้ำำ�หนัั กจะดำำ� เนิิ น การในพื้้� น ที่่� ข อง

การก่่อสร้้างเริ่่�มตั้้�งแต่่การก่่อสร้้างโดยประกอบติิดตั้้�งแบบเหล็็กผนััง

คอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป (Precast Concrete Factory) โดย

และทำำ� การเทคอนกรีีตพร้้ อ มกัันทั้้� ง ผนัังชั้้� น ล่่ า งและพื้้� นชั้้� น บน

Semi-Automated Pallet Circulating System อัันเป็็นระบบการ

โดยระบบนี้้�จะใช้้ผนัังเป็็นตััวรัับน้ำำ�หนัักแทนเสาและคาน ขั้้�นตอน

และพื้้� นชั้้�นบนในขั้้�นตอนเดีียวกััน หลัังจากนั้้�นจึึงผููกเหล็็กโครงสร้้าง
ขั้้�นตอนต่่ อไปจึึงสร้้างผนัังชั้้�นต่่ อไป และติิ ดตั้้� งโครงหลัังคาให้้ได้้

แต่่ ล ะโครงการ ต่่ อ มาในปีี 2547 ได้้ ส ร้้ า งโรงงานผลิิ ตชิ้้� น ส่่ ว น

ซื้้�อเทคโนโลยีีดัังกล่่าวจากประเทศเยอรมนีีซึ่่ง� ใช้้ระบบการผลิิตแบบ
ผลิิตที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในประเทศไทยในขณะนั้้�น และได้้ใช้้เทคโนโลยีี

งานภายนอกที่่� ส มบููรณ์์ ใ นระยะเวลาที่่� สั้�้ น กว่่ า การก่่ อ สร้้ า งทั่่� ว ไป

การก่่อสร้้างชนิิดนี้้�สำ�หรัั
ำ
บโครงการบ้้านเดี่่�ยวแบบสองชั้้�นเนื่่� องจาก

โครงการ บ้้านพฤกษา พฤกษาวิิลล์์ และเดอะคอนเนค

ประกอบประมาณ 30 – 60 ชิ้้�น เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างแบบนี้้�เป็็น

(Conventional) เป็็นอย่่างมาก โดยใช้้กัับการก่่อสร้้างทาวน์์เฮ้้าส์์ใน
ภายหลัั ง พฤกษาฯ ได้้ มีีการก่่ อสร้้ า งโรงงานผลิิ ตชิ้้� น ส่่ ว น

คอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยจากเยอรมนีี

บ้้านเดี่่�ยวจะมีีรููปแบบผนัังที่่�หลากหลาย โดยบ้้านหลัังหนึ่่�งจะมีีส่่วน
การหล่่ อ ชิ้้� น งานแต่่ ล ะชิ้้� น ในโรงงาน จากนั้้� น จึึงขนส่่ ง ชิ้้� น งานมา

ประกอบเป็็นบ้้านที่่�โครงการก่่อสร้้าง

มาใช้้กัั บการก่่ อสร้้างบ้้านเดี่่� ยว เมื่่�อดำำ�เนิินการผลิิ ตไประยะหนึ่่� ง

ทั้้�งนี้้� จุุดเด่่นของเทคโนโลยีีชนิิดนี้้� นอกจากจะมีีจุุดเด่่นในทำำ�นอง

การก่่อสร้้างแบบผนัังสำำ�เร็็จรููปรัับน้ำำ�หนััก (RC Load Bearing Wall

ผนัังรัับน้ำำ�หนัักแบบหล่่อในที่่�แล้้ว ยัังมีีจุุดเด่่นอื่่�นๆ ที่่�สำ�คัั
ำ ญซึ่่�งรวม

ก่่ อ สร้้ า งทาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ ซึ่�่ ง เป็็ น เทคโนโลยีีที่่� ทัั นสมััยและชิ้้� น งานมีี

มีีความต้้านทานไฟสููง มีีความทึึบเสีียงมากกว่่าการก่่อสร้้างโดยใช้้

สามารถบริิหารและควบคุุมต้้นทุุนที่่�เหมาะสม จึึงเริ่่�มนำำ�เทคโนโลยีี

Prefabrication) ซึ่�ง่ เราเรีียกว่่า Precast Technology มาใช้้กัับการ

เดีียวกัับจุุดเด่่นของเทคโนโลยีีการก่่อสร้้างบ้้านด้้วยระบบโครงสร้้าง

ถึึงการที่่�ไม่่ต้้องเสีียพื้้� นที่่�คาน เสา ทำำ�ให้้มีีพื้้�นที่่�ใช้้สอยมากขึ้้�น ผนััง

คุุณภาพที่่�ดีี เนื่่�องจากมีีการควบคุุมคุุณภาพการผลิิตชิ้้น
� งานมาจาก

อิิฐมอญหรืืออิิฐมวลเบา รวมถึึงมีีความต้้านทานการซึึมน้ำำ�สููงด้้วย

จากการก่่อสร้้าง Tunnel Technology มาเป็็น Precast Technology

โครงสร้้ า งสำำ� เร็็ จ และทำำ� ให้้ ผู้้� อยู่่� อ าศััยเสีียค่่ า เบี้้� ย ประกัันภััยต่ำำ�

โรงงาน โดยพฤกษาฯ มีีนโยบายปรัับเปลี่่�ยนการก่่อสร้้างทาวน์์เฮ้้าส์์

ทั้้�งหมดกัับโครงการ บ้้านพฤกษา พฤกษาวิิลล์์ เดอะคอนเนค และ
พาทิิโอ

เทคโนโลยีีการก่่ อ สร้้ า งบ้้ า นด้้ ว ยระบบการก่่ อ สร้้ า งแบบผนััง

สำำ�เร็็จรููปรัับน้ำำ�หนััก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรืือ
Precast Technology โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มในหััวข้้อการ

นอกจากนี้้�เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมีีค่่าการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ต่ำำ� เนื่่� องจากเป็็น

เนื่่� องจากบ้้านที่่� สร้้างเป็็นโครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็ ก มีีความ
สามารถในการทนไฟสููง มีีความแข็็ ง แรงและมีีความทนทาน

การก่่ อ สร้้ า งด้้ ว ยระบบนี้้� พฤกษาฯ ได้้ ศึึ กษาและพััฒนาร่่ ว มกัับ

สถาบััน AIT จนสามารถต้้านทานแรงที่่�เกิิดจากแผ่่นดิินไหวได้้ถึึง
ระดัับ 7 ริิกเตอร์์

บริิหารงานก่่อสร้้างบ้้านเดี่่�ยว
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บ้้ า นที่่� ก่่ อ สร้้ า งด้้ ว ยเทคโนโลยีีนี้้� จะสามารถก่่ อ สร้้ า งได้้ ภ ายใน
ระยะเวลา 30-45 วััน ซึ่�่งหากเป็็นการก่่อสร้้างด้้วยวิิธีีการก่่อสร้้าง

แบบทั่่�วไปแล้้วจะใช้้ระยะเวลาประมาณ 180 วััน

ในปีี 2548 พฤกษาฯ มีีโรงงานผลิิ ตรั้�้ ว และเสาสำำ� เร็็ จ รููปโดยใช้้

เทคโนโลยีีการผลิิตด้้วยระบบ Batterry Mold เพื่่� อใช้้ผลิิตรั้�ว
้ และเสา

โดยในกระบวนการผลิิตจะมีีการวางแบบเหล็็กซึ่่�งควบคุุมด้้วยระบบ
ไฮโดรลิิ ค ในการดัันและถอดแบบเหล็็ ก ให้้ ป ระกบและห่่ า งออก
จากกััน หลัังจากที่่� แ บบเหล็็ ก ประกบกัันโดยมีีระยะห่่ า งตามที่่�

ปีี 2556 ทางพฤกษาฯ มีีการปรัับเปลี่่�ยนระบบก่่อสร้้างทาวน์์เฮ้้าส์์

จากระบบโครงสร้้างผนัังรัับน้ำำ�หนัักแบบหล่่อในที่่� (Cast In Site
Load Bearing Wall Structure) มาเป็็นระบบผนัังสำำ�เร็็จรููปรัับ
น้ำำ�หนััก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) อีีกทั้้�งมีีส่่วนแบ่่ง

ในตลาดบ้้านเดี่่� ยวมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ครึ่่� งปีีหลัั งโรงงาน PCF1-PCF5

ใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเกิิน 100% เพื่่� อรองรัับการเติิบโตของบริิษััทตาม

แผนธุุรกิิจ จึึงทำำ�ให้้มีีแผนการก่่อสร้้างโรงงานพรีีคาสท์์ PCF6 และ
PCF7 โดย พฤกษาฯ ได้้ซื้้�อที่่�ดิิน 130 ไร่่ที่�่นวนคร จัังหวััดปทุุมธานีี

ต้้องการแล้้ว จะมีีการเทปููนลงในแบบเหล็็ก หลัังจากนั้้�นจะถอดแบบ

ปีี 2557 พฤกษาฯ ได้้ก่่อสร้้างโรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์แห่่งใหม่่

โรงงานดัังกล่่าวมีีกำำ�ลัังการผลิิตสำ�หรัั
ำ
บรั้้�วบ้้านจำำ�นวน 12 หลัังต่่อวััน

โรงงาน PCF7 ด้้วยเงิินลงทุุน 2,300 ล้้านบาท โดยโรงงาน PCF6 ผลิิต

เหล็็กออก เพื่่� อนำำ�รั้ว
�้ และเสาสำำ�เร็็จรููปไปใช้้ในการก่่อสร้้างบ้้านต่่อไป

และได้้เพิ่่�มการผลิิตในส่่วนเสาและรั้้�วบ้้าน รั้้�วโครงการของโครงการ
บ้้านเดี่่�ยวและบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ รวมถึึงเสาโชว์์ และ Parapet ของ

ทาวน์์เฮ้้าส์์อีีกด้้วย

ในปีี 2550 พฤกษาฯ ได้้ เ ข้้ า มาบุุ ก ตลาดคอนโดมิิ เ นีียม จึึงได้้ มีี
นโยบายให้้ก่่อสร้้างโรงงาน PCF3 เพื่่� อผลิิตชิ้้�นส่่วนผนัังภายนอก

ขึ้้�นที่่�นวนครจำำ�นวน 2 โรงงานประกอบไปด้้วยโรงงาน PCF6 และ

แผ่่นผนัังคอนกรีีตเสริิมเหล็็ กสำำ�เร็็จรููปมีีกำำ�ลัั งการผลิิต 480 หลััง
ต่่อเดืือนเริ่่�มทำำ�การผลิิตในเดืือนกัันยายนและโรงงาน PCF7 เพื่่� อผลิิต

พื้้� นคอนกรีีตเสริิมเหล็็ กอััดแรง (Pre Stressed Concrete Slab)

โดยใช้้ระบบ Long Bed System โดยทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรใน
เดืือนกัันยายนและเริ่่�มผลิิตต้้นปีี 2558

ของคอนโดมิิ เ นีียม โดยผนัังภายในและโครงสร้้ า งหลัักยัังเป็็ น

โรงงานพฤกษาพรีีคาสท์์ แ ห่่ ง ใหม่่ ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีและเครื่่� อ งจัักรที่่�

ระบบ Fully Precast ทำำ�ให้้กำำ�ลัังการผลิิตของ PCF3 ไม่่เพีียงพอ

ควบคุุมด้้วยคอมพิิวเตอร์์ทุุกขั้้�นตอนการผลิิต ทำำ�ให้้ได้้ชิ้้�นงานที่่�มีี

โรงงาน PCF3 มีีการดััดแปลงโรงงานไปผลิิตพื้้�น Pre-stress เพื่่� อ

ลดการใช้้ แ รงงานและทำำ� ให้้ ผ ลิิ ต ภาพ (Productivity) สููงขึ้้� น

ระบบก่่อสร้้างระบบเดิิม ต่่อมาในปีี 2553 ได้้มีีนโยบายการก่่อสร้้าง

จึึงได้้ก่่อสร้้างโรงงาน PCF4 เพื่่� อรองรัับงานคอนโดมิิเนีียม สำำ�หรัับ

รองรัับแผนความต้้องการบ้้านเดี่่�ยวที่่�มากขึ้้�น

ปีี 2553 พฤกษาฯ มีีส่่วนแบ่่งการตลาดของบ้้านเดี่่�ยวมากขึ้้�น ทำำ�ให้้

กำำ�ลัังการผลิิตของโรงงานที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอ จึึงได้้ก่่อสร้้างโรงงาน

PCF4 และโรงงาน PCF5 ด้้วยเงิินลงทุุน 1,050 ล้้านบาท และเริ่่�ม
ทดลองการผลิิต (test run) ในช่่วงกลางเดืือนธัันวาคม 2553 โดย

โรงงาน PCF5 สามารถผลิิตบ้า้ นได้้ 400 หลัังต่่อเดืือน เมื่่�อรวมกัับ

กำำ�ลัังการผลิิตปััจจุุบัันของโรงงาน PCF1 ทำำ�ให้้กำำ�ลัังการผลิิตบ้้าน
รวมเป็็น 640 หลัังต่่อเดืือน โดยโรงงาน PCF5 ที่่�สร้้างใหม่่เป็็นโรงงาน

ผลิิตแผ่่นพรีีคาสท์์ที่�่มีีกำำ�ลัังการผลิิตสููงที่่�สุุดในประเทศไทยในขณะ

นั้้�น

ปีี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพร้้อม
กำำ�ลัังการผลิิตให้้เต็็มที่่�ได้้ในกลางปีี 2554 ต่่อมาในช่่วงปลายเดืือน

ทัันสมััยที่่� สุุ ด ในโลกจากประเทศเยอรมนีี ใช้้ ร ะบบอััตโนมััติิ แ ละ

คุุณภาพสููงกว่่ามาตรฐานทั่่� วไป อีีกทั้้�งมีีการนำำ� Robot มาใช้้เพื่่� อ

นอกจากนี้้�ยัังได้้นำ�ำ ระบบ Concrete Recycling มาใช้้เพื่่� อนำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ �ง

และเศษคอนกรีีตจากการทำำ�งานกลัับมาใช้้ในขบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง

พร้้อมทำำ�การแยกหิินทรายนำำ�กลัับมาใช้้ทำำ�ให้้ไม่่มีีเศษวััสดุุเหลืือทิ้้�ง

จากการผลิิต เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและถืือว่่าเป็็น Green Factory
แห่่งแรกของไทยที่่�นำ�ำ ระบบนี้้�มาใช้้ในอุุตสาหกรรมผลิิต Precast

Concrete

ทางพฤกษาฯ ได้้ ข ยายไปยัังตลาดทำำ� คอนโดมิิ เ นีียมมากขึ้้� น จึึงมีี
นโยบายให้้ ใ ช้้ ห้้ อ งน้ำำ�สำ�ำ เร็็ จ รููปเพื่่� อลดเวลาในการก่่ อ สร้้ า งและ

ปรัับเปลี่่�ยนโรงงาน PCF2 จากเดิิมผลิิตรั้�้วมาผลิิตห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููป

ซึ่�่งเริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตในเดืือนพฤษภาคม 2557 มีีกำำ�ลัังการผลิิต

ห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููป 4,000 ยููนิิตต่่อปีี

ปีี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่่�มผลิิ ตในเดืื อนกุุมภาพัันธ์์ ทำำ�ให้้กำำ�ลัั ง

ตุุลาคม 2554 เกิิดอุุทกภััยครั้้�งใหญ่่ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล แต่่

การผลิิ ต รวมของโรงงานเป็็ น 1,120 หลัังต่่ อ เดืื อ นหรืื อ คิิ ด เป็็ น

เนื่่� องจากไม่่สามารถขนส่่งไปยัังโครงการได้้ และโรงงานได้้กลัับมา

ในประเทศ

โรงงานสามารถป้้องกัันน้ำำ�ท่่วมในตััวโรงงานไว้้ได้้ แต่่ต้้องหยุุดผลิิต
ผลิิตอีีกครั้้�งในเดืือนมกราคม 2555

5.2 ล้้านตารางเมตรต่่อปีีถืือว่่าเป็็นโรงงานที่่�มีีกำำ�ลัังการผลิิตสููงที่่�สุด
ุ
ปีี 2559 พฤกษาฯ มีีการขยายโครงการก่่อสร้้างคอนโดมิิเนีียมทั้้�ง

แนวราบและแนวสููงทำำ�ให้้ความต้้องการห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููปมีีปริิมาณ
เพิ่่�มมากขึ้้�น ทางโรงงาน PCF2 จึึงได้้ ปรัับปรุุ งกระบวนการผลิิ ต
ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการผลิิตห้อ
้ งน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููปเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 7,200 ยููนิิตต่่อปีี
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ปีี 2560 มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการก่่อสร้้างจากพื้้� นชั้้�นล่่างเทในที่่� (Flat Slab) มาเป็็นระบบ Precast พื้้� นชั้้�นล่่าง (Ground Beam+Slab 1)

ซึ่�ง่ เรีียกว่่าระบบ Full Precast ทำำ�ให้้โรงงานเพิ่่�ม Product ในการผลิิตที่่�โรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 และมีีการปรัับเปลี่่�ยนระบบการ

ก่่อสร้้างงานบัันไดของทาวน์์เฮ้้าส์์ จากบัันไดโครงสร้้างเหล็็กมาเป็็นบัันไดคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�ม Product บัันไดมาผลิิตที่่�โรงงาน
PCF3 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิต 900 ยููนิิตต่่อเดืือน

ปีี 2561 จากการที่่�ปรัับเปลี่่�ยนระบบการก่่อสร้้างพื้้� นชั้้�นล่่างเทในที่่� (Flat Slab) มาเป็็นระบบ Full Precast มากขึ้้�นจาก 10% ในปีี 2560

มาเป็็น 65% ในปีี 2561 ทำำ�ให้้โรงงานทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนไลน์์การผลิิตโรงงาน PCF1 มาทำำ�การผลิิต Product Ground Beam (คานคอดิิน)

ควบคู่่�กัับการผลิิต Bearing Wall งานผนัังบ้้าน รั้้�วหลัังบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ และมีีการเริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนระบบการก่่อสร้้างบัันไดของบ้้านเดี่่�ยว

จากระบบการก่่อสร้้างแบบบัันไดเหล็็กมาเป็็นบัันไดคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์บัันไดบ้้านเดี่่�ยว ทำำ�ให้้การผลิิตของโรงงาน
PCF3 มีีกำำ�ลัังการผลิิต 900 ยููนิิตต่่อเดืือน

ปีี 2562 ทางโรงงาน พฤกษา พรีีคาสท์์ ได้้นำ�ำ ระบบ Daily Management (DM) ซึ่่�งเป็็นระบบการบริิหารงานประจำำ�วัันมาใช้้ในการบริิหาร
การผลิิต เพื่่� อให้้พนัักงานรู้้�หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของตนเอง รัับรู้้�เป้้าหมายร่่วมกััน เพื่่� อมุ่่�งมั่่�นทำำ�งานให้้ได้้ตามเป้้าหมาย ทำำ�ให้้สามารถ

เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในการผลิิต และยกระดัับคุุณภาพได้้

ในปีี 2563 โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์ ได้้มีีการศึึกษาระบบการก่่อสร้้าง เพื่่� อบริิหารต้้นทุุนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยนำำ�เทคโนโลยีีการ
ผลิิตระบบพื้้� น Hybrid Slab มาใช้้งานที่่�โรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 โดยมีีการปรัับเปลี่่�ยน Line การผลิิต และทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร
ในเดืือนกัันยายน 2563 และจะเริ่่�มทำำ�การผลิิตในปลายปีี 2563 โดยระบบการผลิิตใหม่่จะทำำ�ให้้ลดต้้นทุุนการผลิิต และลดแรงงานคนลง

ไปได้้อย่่างมาก

ตารางสรุุปย่่อของโรงงานพรีีคาสท์์
ที่่�ตั้้�ง
ลำำ�ลููกกา

โรงงาน
PCF1

(Carrousel I)

ระบบการผลิิต
Semi-Automated

กำำ�ลัังการผลิิตต่่อเดืือน

Bearing Wall

700,000 ตร.ม.

Bathroom Pods

ห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููป 7,200 Pods

Pre-stressed

Pre-stressed Concrete Slab

600,000 ตร.ม.

Long Line System

(พื้้� นคอนกรีีตเสริิมเหล็็กอััดแรง)

Carrousel System

PCF2
PCF3

ผลิิตภััณฑ์์
(ผนัังบ้้าน/คอนโด)
(ห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููป)

Stair (บัันได)

Ground Beam (คานคอดิิน)
PCF4

Battery Mould system

Special Element (ชิ้้�นงานพิิเศษ)

Bearing Wall (Condo High Rise)
ชิ้้�นงานห้้องน้ำำ�สำ�ำ เร็็จรููป

400,000 ตร.ม.

รั้้�วหลัังบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์
PCF5

Fully Automated

Bearing Wall

1,300,000 ตร.ม.

PCF6

Fully Automated

Bearing Wall

1,500,000 ตร.ม.

PCF7

Pre-stressed

Pre-stressed concrete Slab

700,000 ตร.ม.

(Carrousel II)
นวนคร

Carrousel System
Carrousel System
Long Bed System

(ผนัังบ้้าน/คอนโด)
(ผนัังบ้้าน/คอนโด)
(พื้้� นคอนกรีีตเสริิมเหล็็กอััดแรง)
Ground Beam (คานคอดิิน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่่� องจากบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อประกอบธุุรกิิจที่่�มีีรายได้้จากการถืือหุ้้�น

ในบริิษััทอื่่�นเป็็นหลััก (Holding Company) ดัังนั้้�น ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ จึึงเป็็นความเสี่่�ยงจากการ

ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มในอนาคต ซึ่่�งสามารถวิิเคราะห์์ประเด็็นความเสี่่ย
� ง วิิธีีการป้้องกััน
และลดความเสี่่�ยง โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�

74
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ปัจจัยความเสี่ยง

หลัักจะมาจากบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�ง

ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจ
หลัักของบริิษััทฯ

ประกอบธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ มีีรายได้้ค่่อนข้้างมั่่�งคง มีีผลกำำ�ไร

ความเสี่่�ยงจากการเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
โดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น

ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

สม่ำำ�เสมอและมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่� องซึ่่�งจะเป็็น

บริิษััทย่อ
่ ยหลัักที่่�อยู่่ใ� นเกณฑ์์ที่�่สามารถจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น

เนื่่� องจากบริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้ง� เพื่่� อไปลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

เป็็นหลััก ซึ่ง�่ ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่จะมาจากผลการ

ดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััท ที่่� เ ข้้ า ลงทุุ น การตััดสิิ น ใจเลืื อ กบริิ ษััท ที่่� จ ะ

เข้้าลงทุุนจึึงมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างมาก

ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการลงทุุนในบริิษััทย่อ
่ ย 2 บริิษััท คืือ บริิษััท พฤกษา

เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริิษััทในเครืือ
โรงพยาบาลวิิมุุต และในปีีที่�่ผ่่านมายัังไม่่ได้้มีีการลงทุุนเพิ่่�มเติิมใน

บริิษััทย่อ
่ ยอื่่�นและบริิษััทร่ว
่ ม

บริิษััทฯ จะรัับรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุนจากบริิษััทย่่อยที่่�เข้้าไปร่่วมลงทุุน

คืือ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ

โรงพยาบาลวิิมุต
ุ หากบริิษััทย่อ
่ ยมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีีก็
� จ
็ ะสามารถ
สร้้างกำำ�ไรให้้กัั บ บริิษััทฯ แต่่ ในทางกลัับกััน หากบริิษััทย่่อยและ

บริิษััทร่ว่ ม มีีผลการดำำ�เนิินลดลงหรืือขาดทุุนก็็จะส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่อบริิษััทฯ

ความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ฯ ขึ้้น� อยู่่�
กัับเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับจากบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�
บริิษััทฯ เข้้าไปลงทุุน

ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจ
หลัักของบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ

เนื่่� องจากบริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งเพื่่� อไปลงทุุนในบริิษััท

1. ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์

ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่อ
่ ยที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนแล้้วนั้้�น ความ

1.1) ความเสี่่�ยงอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงทาง
เศรษฐกิิจ และภาวะตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์

จ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มที่่�บริิษััทฯ จะเข้้า

จากความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก สงครามการค้้าระหว่่างจีีนกัับ

อื่่�นเป็็นหลััก นอกจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�จะขึ้้�นอยู่่�กัับ

สามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลของ บริิษััทฯ ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายการ

ลงทุุนอีีกด้้วย ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทย่อ
่ ย 2 บริิษััท
คืือ บริิษััท พฤกษาเรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ

โรงพยาบาลวิิ มุุต ดัังนั้้�น ความสามารถในการจ่่ายเงิิ นปัันผลของ

บริิษััทฯ จะขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่อ
่ ย ทั้้�ง 2

เป็็นหลััก ทั้้�งนี้้�บริิษััทย่อ
่ ยทั้้�ง 2 บริิษััท มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินรวมของแต่่ละ
บริิษััท หลัังจากหัักทุุนสำำ�รองต่่างๆ ตามกฎหมายแล้้ว

ทั้้�งนี้้� บริิษััทในเครืือโรงพยาบาลวิิมุต
ุ คงยัังไม่่สามารถจ่่ายเงิินปัันผล

ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษััท ฯ ได้้ เ พราะอยู่่� ร ะหว่่ า งการลงทุุ น และก่่ อ สร้้ า งโรง

พยาบาลเพื่่� อเปิิดดำำ�เนิินการ ดัังนั้้น
� ช่่วงระหว่่างนี้้�รายได้้และผลกำำ�ไร

สหรััฐอเมริิกา ความไม่่สงบทางการเมืืองภายในประเทศ ส่่งผลกระทบ

ต่่อความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุนและเศรษฐกิิจของประเทศไทยเป็็น
อย่่างมาก ผนวกกัับปััจจััยลบภายในประเทศจากปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน

อุุ ปทานที่่� อยู่่�อาศััยใหม่่ในเขตกรุุ งเทพฯ และปริิมณฑลที่่�มีีจำ�ำ นวน

เพิ่่�มขึ้้น
� ผลบัังคัับใช้้เมื่่�อเดืือนเมษายน ปีี 2562 และ
� มาตรการ LTV ที่่มีี
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจของประเทศไทย

หยุุดชะงัักลง ซึ่�่งส่่งผลกระทบต่่อตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในปีี 2563

เป็็นอย่่างมาก

พฤกษาฯ จึึงมีีการติิดตามสถานการณ์์สำ�คัั
ำ ญอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อปรัับ

แผนกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางของตลาดและสภาวะเศรษฐกิิจ
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ในปััจจุุ บััน โดยยัังคงมุ่่�งเน้้นกลยุุ ทธ์์ด้้านการขายเจาะกลุ่่�มลููกค้้ า

ความเสี่่ย
� งจากการตััดสิินใจซื้้�อที่่ดิ
� น
ิ ผิิดพลาด อาทิิ ที่่ดิ
� น
ิ ตาบอด ที่่ดิ
� น
ิ

อย่่างแท้้จริิง พร้้อมกัันนี้้�ได้้ปรัับกลยุุทธ์์การขายผ่่านแพลตฟอร์์ม

จะมีีผลกระทบต่่อชุุมชนระหว่่างก่่อสร้้าง ฯลฯ

ยัังให้้ ค วามสำำ�คัั ญในการศึึกษาพฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภคที่่� ป รัับตััวตาม

ดัังกล่่าว คืือ จััดให้้มีีทีีมงานสำำ�รวจกายภาพของที่่�ดิิน ที่่�มีีความรู้้� และ

ที่่�เป็็น Real Demand ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ต้้องการซื้้�อบ้้านเพื่่� อการอยู่่อ
� าศััย

ดิิจิทัั
ิ ล เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลงไป และ

วิิ ถีี ใหม่่ของสัังคมแบบนิิวนอร์์มอล (New Normal) ทั้้�งในระยะสั้้�น

ที่่�องค์์ประกอบไม่่เพีียงพอต่่อการขออนุุญาตจััดสรรได้้ ที่่�ดิินที่่�อาจ

พฤกษาฯ มีีการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อป้้ อ งกัันปัั ญ หาจากความเสี่่� ย ง
ประสบการณ์์สููงในการออกสำำ�รวจตรวจสอบที่่� ดิินทุุกแปลงอย่่าง

และยาว เพื่่� อยกระดัับการพััฒนาสิินค้้า นวััตกรรม และการบริิการ

ละเอีียด เช่่น การใช้้ประโยชน์์ที่ดิ
�่ น
ิ ตามกฎหมายผัังเมืือง การเชื่่�อมทาง

โครงการใหม่่ ปรัับรายละเอีียดสิินค้้า และรููปแบบให้้ตรงใจลููกค้้ามาก

ผลกระทบต่่อชุุมชนหรืือที่่�ดิินแปลงข้้างเคีียง เป็็นต้้น และที่่�สำ�คัั
ำ ญ

แบบบููรณาการในทุุกมิิติิ พร้้อมทั้้ง� ทำำ�การรีีมาร์์เก็็ตติ้้ง� (Remarketing)

การขออนุุญาตจััดสรร การขออนุุญาตก่่ อสร้้างแนวเวนคืื น และ

ขึ้้�นโดยจะเลืือกเปิิดโครงการที่่�มีีศัักยภาพสููง และสามารถตอบโจทย์์

คืื อ จะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การแก้้ ไ ขประเด็็ น ต่่ า งๆ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การพััฒนา

ต้้องการของลููกค้้าและเป็็นไปตามราคาของ Segment นั้้น
� ๆ ถึึงแม้้ว่า่

เรื่่� องทางจะมีีทีีมงานที่่� ทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการติิ ด ต่่ อ ประสานงานเพื่่� อ

ยัังคงต้้องเฝ้้าระวััง บริิษััทฯ จึึงยัังคงความรอบคอบและความคล่่อง

จากหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อน เป็็นต้้น

ลููกค้้าทั้้�งทางด้้านคุุณภาพ ในราคาที่่�เหมาะสมสอดคล้้ องกัับความ

สถานการณ์์ COVID-19 มีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น แต่่ทิิศทางตลาดอสัังหาฯ

ตััวในการปรัับแผนธุุรกิิจ ควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย เร่่งขาย เร่่งโอน และเร่่ง

ระบายสิินค้้าพร้้อมอยู่่� (Inventory) เพื่่� อบริิหารสภาพคล่่ องให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวนทางเศรษฐกิิจ
และเหตุุการณ์์ที่�่อาจคาดไม่่ถึึงซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ได้้

1.2) ความเสี่่�ยงจากการสรรหาที่่�ดิินเพื่่�อการพััฒนา
ความเสี่่� ย งจากการจัั ด หาและจัั ด ซื้้� อ ที่่� ดิิ น ได้้ ไ ม่่ เ พีี ย งพอกัั บ ความ

ต้้องการตามเป้้าหมายหรืือแผนธุุรกิิจ

โครงการให้้เรีียบร้้อยก่่อนตััดสิินใจซื้้�อที่่�ดิิน อาทิิ ในกรณีีที่่�มีีข้อ
้ สงสััย

ขอหนัังสืือรัับรองความเป็็นสาธารณะและความกว้้างของเขตทาง

นอกจากนี้้�พฤกษาฯ จััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่ย
� งในที่่�ดิินทุุกแปลง
ทั้้� ง ในเชิิ ง กฎหมาย กายภาพ และธุุ ร กิิ จ โดยมีีคณะกรรมการ

ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นผู้้�พิิจารณาความเสี่่�ยง ร่่วมกัับจััดจ้้าง

บริิษััทกฎหมายให้้ทำำ� Due Diligence และให้้มีีบริิษััทประเมิินราคา

อิิสระภายนอกทำำ�การสำำ�รวจ ประเมิินราคา รวมถึึงการจััดจ้้างให้้
มีีการรัังวััดสอบเขต ตรวจระดัับดิินและอื่่�นๆ เพื่่� อให้้การพิิจารณา

ซื้้�อที่่�ดิินนั้้�นมีีความรอบคอบรััดกุุมที่่�สุด
ุ

พฤกษาฯ มีีการกำำ�ห นดช่่ อ งทางเพื่่� อให้้ ไ ด้้ ที่�่ ดิิ น ที่่� มีีศัั กยภาพใน

ความเสี่่ย
� งจากการซื้้�อที่่�ดิินแพงเกิินกว่่าที่่�ควรจะเป็็น หรืือซื้้�อที่่�ดิินที่่�

จะมาจากเจ้้าของที่่�ดิินที่่�นำ�ำ มาเสนอขายเอง โดยพฤกษาฯ ได้้ดำำ�เนิิน

ด้้วยกระบวนการที่่�รััดกุุมก่่อนตััดสิินใจซื้้�อ กลุ่่�มงานธุุรกิิจจะทำำ�การ

การพััฒนาโครงการมากที่่�สุุด ซึ่�่งได้้จากนายหน้้า และอีีกส่่วนหนึ่่�ง
การเชิิงรุุ กอย่่างต่่อเนื่่� อง เช่่น สื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ผ่่านทาง

Google Facebook Websites และ Events เพื่่� อที่่� จ ะเข้้ า ถึึง

กระตุ้้�น หรืื อ จููงใจนายหน้้ า ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น พัันธมิิ ต รเก่่ า และนายหน้้ า

กลุ่่�มใหม่่ ๆ ตลอดจนเจ้้ า ของที่่� ดิิ น ให้้ นำ�ำ ที่่� ดิิ น ในทำำ� เลเป้้ า หมาย

มาเสนอให้้เร็็วและมากที่่�สุุด ซึ่่�งทางพฤกษาฯ ได้้จััดให้้มีีระบบการ

รัับลงทะเบีียนที่่� ดิินที่่� ทัั นสมััย หลากหลายช่่องทาง อาทิิ ช่่องทาง
www.pruksa.com/land Line Email Call Center 1739 และ Walk in

ช่่วยทำำ�ให้้ง่่าย สะดวก รวดเร็็วสำำ�หรัับผู้้�เสนอขายและส่่งเสริิมให้้

มีีการนำำ� ที่่� ดิิ น เข้้ า มาเสนอขายจำำ� นวนมาก นอกจากนี้้� พ ฤกษาฯ

มีีการพััฒนากระบวนการจััดการที่่�ดิินอย่่างเป็็นระบบทั้้�งในเชิิง IT
Tools Data Platforms และ Operations เพื่่� อใช้้รองรัับฐานข้้อมููล

ที่่� ดิิ น และเพิ่่� ม ศัักยภาพในการสรรหาที่่� ดิิ น ได้้ อ ย่่ า งแม่่ น ยำำ�
ตรงทำำ�เลเป้้าหมาย และรวดเร็็วเท่่าทัันตามแผนธุุรกิิจ

อยู่่ใ� นละแวกที่่ไ� ม่่มีีกำ�ลั
ำ งั ซื้้�อ หรืือมีีความต้้องการน้้อย

เก็็ บข้้อมููลการตลาด การวิิ เคราะห์์ศึึกษาความเป็็นไปได้้ ทางการ

ลงทุุ น ศึึกษาตลาดและคู่่� แ ข่่ ง เปรีียบเทีียบราคาตลาดของที่่� ดิิ น

เป้้าหมาย ราคาที่่�ดิินแปลงเปรีียบเทีียบราคาประเมิินราชการ และ

ราคาประเมิินของผู้้�ประเมิินอิิสระ เพื่่� อเป็็นข้้อมููลประกอบในการทำำ�

รายงานศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการและผ่่านการตรวจสอบ

โดยฝ่่ายการเงิิน จึึงเป็็นการลดความเสี่่ย
� งที่่�จะเกิิดความเสีียหายจาก

การพััฒนาโครงการแล้้ วไม่่สามารถขายได้้ ตามแผนที่่� วางไว้้ หรืือ

ขาดทุุนจากการพััฒนาโครงการ

นอกจากนี้้� กระบวนการสรรหาและจััดซื้้�อที่่�ดิินจะกระทำำ�ในรููปของ
คณะกรรมการ ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงที่่� ชำ�ำ นาญการ

ทั้้� ง ด้้ า นที่่� ดิิ น และการพััฒนาที่่� ดิิ น ด้้ า นธุุ ร กิิ จ ด้้ า นการเงิิ น ด้้ า น

กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของราชการ ด้้านการควบคุุมความเสี่่�ยง
และอื่่�นๆ เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าพฤกษาฯ สามารถซื้้�อที่่�ดิินที่่�มีีคุุณภาพได้้

ในช่่วงเวลา และจำำ�นวนแปลงที่่�เหมาะสม และสามารถนำำ�มาพััฒนา

โครงการเพื่่� อสร้้างรายได้้ตามแผนธุุรกิิจที่่�พฤกษาฯ กำำ�หนดไว้้ได้้
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1.3) ความเสี่่�ยงจากผลของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย
การปล่่อยสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์
ตามที่่� ธนาคารแห่่งประเทศไทย ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
สิินเชื่่�อเพื่่� อที่่�อยู่่อ
� าศััยและสิินเชื่่�ออื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่� องกัับสิินเชื่่�อเพื่่� อที่่�อยู่่�

อาศััย (Top-up) เป็็นมาตรการ Macroprudential โดยมีีวััตถุุประสงค์์

นอกจากนี้้� เพื่่� อเป็็นการสนัับสนุุนให้้ประชาชนได้้ มีีบ้้านเป็็นของ

ตััวเอง ได้้มีีการปรัับเกณฑ์์ LTV ใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2563
สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่� ซื้้�อบ้้านหลัังแรกจะสามารถกู้้�เพิ่่�มได้้ อีี ก 10% ของ
ราคาบ้้านสำำ�หรัับค่่ าใช้้จ่่ายที่่� จำำ�เป็็นในการเข้้าอยู่่�อาศััยจริิง เช่่น

ซื้้�อเฟอร์์นิเิ จอร์์ตกแต่่งบ้้าน หรืือซ่่อมแซมต่่อเติิมบ้้าน สำำ�หรัับในกรณีี

ที่่กู้้�
� เงิินเพื่่� อสร้้างบ้้านใหม่่บนที่่ดิ
� น
ิ ของตนเองและที่่ดิ
� น
ิ นั้้น
� ปลอดภาระ

เพื่่� อช่่วยยกระดัับมาตรฐานการปล่่ อยสิินเชื่่�อบ้้านให้้อยู่่�ในเกณฑ์์

หนี้้� จะไม่่บัังคัับใช้้มาตรการ LTV นี้้� กล่่าวคืือ สามารถขอกู้้�ได้้สููงสุุด

ในตลาดอสัังหาริิ ม ทรััพย์์ ที่�่ เ กิิ น ควร อัันจะช่่ ว ยสนัับสนุุ น ให้้ เ กิิ ด

บ้้านเพิ่่�มเติิม สาเหตุุที่�่ไม่่บัังคัับใช้้มาตรการ LTV กัับการกู้้�สิินเชื่่�อเพื่่� อ

ที่่�เหมาะสม ไม่่กระตุ้้�นให้้ประชาชนก่่อหนี้้�เกิินตััว รวมถึึงการเก็็งกำำ�ไร

การเติิบโตเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป ด้้วยการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์

Loan To Value (LTV) สำำ�หรัับสิินเชื่่�อบ้้านสััญญาแรก โดยมีีผลบัังคัับ
ใช้้กัับสััญญาเงิินกู้้� เพื่่� อซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2562

ที่่�ผ่า่ นมา

ธนาคารแห่่งประเทศไทย มีีการติิดตามและประเมิินสถานการณ์์ของ

ตลาดอสัังหาริิ ม ทรััพย์์ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� องมาโดยตลอดหลัังบัังคัับใช้้

มาตรการ LTV ใหม่่ เมื่่�อเดืือนเมษายน 2562 เพื่่� อไม่่ให้้ส่ง่ ผลกระทบ

กัับตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งที่่�ผ่า่ นมาได้้มีีการผ่่อนปรนเกณฑ์์ LTV

สำำ�หรัับผู้้�กู้้�ร่่วม เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2562 โดยกรณีีผู้้�กู้้�ร่่วมในสััญญา
แรก หากไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์บ้
� า้ นหลัังนั้้�นจะยัังไม่่นัับจำำ�นวน

สััญญาจนเมื่่�อมาทำำ�สััญญากู้้�ซื้้�อบ้้านของตััวเอง จึึงเริ่่�มนัับจำำ�นวน

100% แต่่ยัังคงเข้้าข่่ายต้้องถููกนัับจำำ�นวนสััญญาอยู่่�หากมีีการกู้้�ซื้้�อ

สร้้ า งบ้้ า นบนที่่� ดิิ น ของตนเองและที่่� ดิิ น นั้้� น ปลอดภาระหนี้้� นั้�้ น
เนื่่� องจากโดยปกติิแล้้วการกู้้�เงิินเพื่่� อสร้้างบ้้านบนที่่�ดิินตนเองมัักจะ
เป็็นการกู้้�เพื่่� ออยู่่�อาศััยจริิง ไม่่ใช่่การเก็็งกำำ�ไร จึึงได้้รัับการยกเว้้น

และมีีการปรัับระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระของสััญญาที่่� 1 จากเดิิมที่่�ต้้อง

ผ่่อนชำำ�ระหลัังแรกมาแล้้ว 3 ปีี จึึงจะสามารถวางดาวน์์ได้้น้้อยลง
เหลืือ 10% ของราคาบ้้าน แต่่เกณฑ์์ใหม่่ปรัับเป็็นผ่่อนชำำ�ระบ้้านหลััง
แรกมาแล้้ วเพีียง 2 ปีี สำำ�หรัับการกู้้�บ้้านหลัังแรกที่่� มีี ราคาตั้้� งแต่่

10 ล้้านบาทขึ้้�นไป กำำ�หนดให้้วางดาวน์์น้อ
้ ยลงจาก 20% เป็็น 10%
ของราคาบ้้าน โดยสรุุปเกณฑ์์ใหม่่ตามตาราง ดัังนี้้�
เกณฑ์์ LTV ใหม่่
ราคาบ้้าน

จำำ�นวนสััญญา
ที่่�ยังั ผ่่อนอยู่่�

การวางดาวน์์ขั้้�นต่ำำ�

< 10 ล้้านบาท

สััญญาที่่� 1

กู้้�ได้้เต็็มมููลค่่าหลัักประกััน

สััญญาที่่� 2

10% หากผ่่อนสััญญาที่่� 1 ≥ 2 ปีี
20% หากผ่่อนสััญญาที่่� 1 < 2 ปีี

สััญญา

(เดิิม กำำ�หนดระยะเวลา 3 ปีี)

สััญญาที่่� 3 ขึ้้�นไป
≥10 ล้้านบาท

สััญญาที่่� 1

30%
10%
(เดิิม วางดาวน์์ขั้�น
้ ต่ำำ� 20%)

สััญญาที่่� 2

20%

สััญญาที่่� 3 ขึ้้�นไป

30%

ในส่่วนของภาครััฐบาลได้้ออกมาตรการกระตุ้้�นอสัังหาฯ โดย
1.

การปรัับลดค่่าธรรมเนีียมการโอนจาก 2% เป็็น 0.01% และ
ลดค่่าจดทะเบีียนการจำำ�นองจาก 1% เป็็น 0.01% สำำ�หรัับการ

ซื้้� อ ขายที่่� ดิิ น พร้้ อ มอาคารหรืื อ ห้้ อ งชุุ ด ใหม่่ ที่�่ มีีมูู ลค่่ า ไม่่ เ กิิ น
3 ล้้านบาทต่่อหน่่วย ซึ่ง�่ การโอนและการจดจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์

จะต้้องดำำ�เนิินการในคราวเดีียวกััน โดยมีีระยะเวลาให้้ใช้้สิิทธิ์์�
ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� 22 ตุุ ล าคม 2662 ถึึงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563

ซึ่�ง่ เป็็นการขยายวงเงิินจากมาตรการเดิิมที่่�จำำ�กััดสำำ�หรัับการซื้้�อ

อสัังหาริิมทรััพย์์ราคาไม่่เกิิน 1 ล้้านบาทต่่อหน่่วย
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2.

โครงการ “บ้้านดีีมีีดาวน์์” ที่่�เป็็นการสนัับสนุุนเงิิน (Cash Back)

และมีีอััตราการปฏิิเสธสิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะในกลุ่่�มเปราะบาง

ต่่อราย สำำ�หรัับคนที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน

30,000 บาท/เดืือน)

ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนผู้้�ซื้้� อที่่� อ ยู่่� อ าศััยเป็็ น จำำ� นวน 50,000 บาท
และดำำ�เนิินการจดจำำ�นองภายในวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2562 ถึึง
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ซึ่่�งจะต้้องมีีการลงทะเบีียนใช้้สิทธิ์์
ิ ตั้
� �้งแต่่

วัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ทั้้� ง นี้้�

ผู้้�เข้้าร่่วมมาตรการนี้้�ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 100,000 บาท

ต่่อเดืือน หรืือ ไม่่เกิิน 1,200,000 บาทต่่อปีี เป็็นผู้้�ที่่�อยู่่ใ� นระบบ
ฐานภาษีีอากรของกรมสรรพากรจำำ�นวน 100,000 ราย

3. 	ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ

ของรััฐเพื่่� อธุุรกิิจอสัังหาฯ ลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ลงเหลืือ 2.5%
ในช่่วง 3 ปีีแรกสำำ�หรัับผู้้�ที่่�กู้้�ซื้้�อบ้้านในราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท

ด้้วยวงเงิินสิินเชื่่�อรวม 50,000 ล้้านบาท

มาตรการรััฐบาลในการช่่วยธุุรกิิจอสัังหาฯ ปีี 2563 ได้้สิ้้น
� สุุดลงแล้้ว

และมีีการสนัับสนุุ น การเติิ บ โตที่่� จำำ�กัั ดในกลุ่่�มบ้้ า นราคาไม่่ เ กิิ น

3 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ภาพรวมธุุรกิิจอสัังหาฯ ยัังคงชะลอตััวอยู่่� ประกอบกัับ
การเกิิดวิิกฤติิการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้ต้้อง

มีีการล็็อคดาวน์์ประเทศในเดืือนมีีนาคม ถึึงเมษายน 2563 ที่่�ผ่า่ นมา

ส่่งผลให้้กำ�ลัั
ำ งซื้้�อของลููกค้้าลดลง ธนาคารรััฐบาลและธนาคารพาณิิชย์์

ต้้ อ งเร่่ ง ออกมาตราการช่่ ว ยเหลืื อ ลููกค้้ า ในการพัักชำำ� ระหนี้้� ตาม
นโยบายของธนาคารแห่่งประเทศไทย ทำำ�ให้้ชะลอการปล่่อยสิินเชื่่�อ

และบางธนาคารมีีการปรัับความเข้้มงวดในการพิิจารณาสิินเชื่่�อ
มากขึ้้�น ในลููกค้้ ากลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น พนัักงานและเจ้้ าของธุุ รกิิ จทััวร์์

การท่่องเที่่�ยว โรงแรม และสายการบิิน เป็็นต้้น สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�

ไม่่ใช่่กลุ่่�มเสี่่�ยง ธนาคารส่่วนใหญ่่ก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบ

รายได้้ของลููกค้้าที่่�ลดลงตามสภาพเศรษฐกิิจที่่�ถดถอย และอาจจะ
ถููกลดรายได้้ลงจากการทำำ�งานที่่�บ้า้ น (Work From Home)

ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ปีี 2563 หลัังจากที่่�ประเทศไทยสามารถควบคุุม

การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ได้้ในระดัับหนึ่่�งแล้้ว ธนาคาร

พาณิิชย์์ได้้ผ่่อนคลายความเข้้มงวดในการพิิจารณาสิินเชื่่�อมากขึ้้�น

ตามนิิ ย ามของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (กลุ่่�มรายได้้ น้้ อ ยกว่่ า

นอกจากนี้้� ธนาคารแห่่งประเทศไทยยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบ

เรื่่�องสิินเชื่่�อเงิิ นทอน และการขายผ่่านนายหน้้าอสัังหาริิมทรััพย์์

ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด NPL ที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งจากการที่่�ลููกค้้าผู้้�ซื้้�อต้้องการแค่่เงิิน
ทอน และลููกค้้าที่่ถูู
� กหลอกลวงให้้ซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ที่ไ�่ ม่่มีีคุณ
ุ สมบััติิ
ในการกู้้� แต่่มีีขบวนการตกแต่่งบััญชีีและเอกสารปลอมในการขอกู้้�

ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยจึึงมีีนโยบายให้้ ธ นาคารพาณิิ ช ย์์ มีี การ

ตรวจสอบในเรื่่� องดัังกล่่ า ว ทั้้� ง การตรวจสอบนายหน้้ า อสัังหาฯ

คุุณสมบััติิลููกค้้า และการทอนเงิินหลัังการโอนกรรมสิิทธิ์์ข
� องบริิษััท
อสัังหาริิมทรััพย์์

จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้พฤกษาฯ ได้้รัับผลกระทบเพิ่่�มขึ้้�นใน

กลุ่่�มแนวราบที่่เ� ป็็นทาวน์์เฮาส์์ ที่่ร� าคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท เพิ่่�มเติิมจาก

เดิิมที่่�กระทบมากในกลุ่่�มคอนโดมิิเนีียม เนื่่�องจากลููกค้้ามีีกำำ�ลัังซื้้�อ

ที่่�ลดลง จากรายได้้แปรผััน เช่่น โอทีี คอมมิิชชั่่�น ที่่�ลดลง หรืือบางราย

ถููกปรัับลดเงิิ น เดืื อ น ในส่่ ว นของคอนโดมิิ เ นีียมได้้ รัั บผลกระทบ
มากขึ้้� น ในช่่ อ งทางการขายผ่่ า นนายหน้้ า ที่่� ธ นาคารจะเข้้ ม งวด

ในการตรวจสอบทั้้�งคุุณสมบััติิของบริิษััทนายหน้้า และคุุณสมบััติิของ
ลููกค้้าที่่�นายหน้้าหามา บางธนาคารมีีนโยบายไม่่รัับลููกค้้าที่่�ขายผ่่าน

นายหน้้า และบางธนาคารระงัับการปล่่อยสิินเชื่่�อในโครงการที่่�มีี

นายหน้้าขายด้้วย

พฤกษาฯ มีีนโยบายด้้านการให้้บริิการสิินเชื่่�อเพื่่� อรองรัับผลกระทบ

เหล่่านี้้� โดยการให้้ลููกค้้าที่่�สนใจซื้้�อบ้้านทำำ�การยื่่�นกู้้�ก่่อนการจองซื้้�อ

(Pre-Approve) เพื่่� อได้้วงเงิินสิินเชื่่�อหรืือรัับทราบปััญหาในการกู้้�ก่่อน
การจองซื้้� อ สำำ�หรัั บลููกค้้ า ที่่� มีีปัั ญ หาในการกู้้�จะมีีฝ่่ า ยขายหรืื อ

ฝ่่าย Customer Retention ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการแก้้ไข
ปััญหาให้้คำำ�แนะนำำ�ลููกค้้าอย่่างมืืออาชีีพ ในการแนะนำำ�ลููกค้้าเลืือก

ธนาคารจะมีีการแนะนำำ� โดยมีีการวิิ เ คราะห์์ คุุ ณ สมบััติิ ข องลููกค้้ า

เทีียบกัับเงื่่� อนไขการพิิจารณาของธนาคารพัันธมิิตรมากกว่่ า 10

แต่่ ห ลายธนาคารก็็ ยัั งคงเข้้ ม ข้้ น ตรวจสอบรายได้้ ที่�่ แ ท้้ จ ริิ ง ของ

ธนาคาร (Bank Matching) โดยคำำ�แนะนำำ�จะมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้

เนื่่� องจากคาดว่่า ด้้วยสภาพเศรษฐกิิจในปีีนี้้� บริิษััทส่่วนใหญ่่จะมีี

พาณิิชย์์แต่่ละแห่่งในแต่่ละช่่วงเวลา เพื่่� อให้้ลููกค้้ามีีโอกาสได้้รัับการ

ลููกค้้าอยู่่� และบางธนาคารจะไม่่คำำ�นวณรวมรายได้้ที่�่มาจากโบนััส

ผลประกอบการไม่่ดีี และไม่่มีีการจ่่ายโบนััส บางธนาคารมีีการลดทอน
สััดส่่วนในการคำำ�นวณรายได้้อื่่�นๆ จากเกณฑ์์เดิิม เช่่น ปกติิคำ�ำ นวณ
รายได้้อื่่�นๆ ที่่� 50% ลดลงเหลืื อ 30% บางธนาคารปรัับสััดส่่วน
ในการคำำ� นวณรายได้้ อื่่� นๆ ลดลงในกลุ่่�มลููกค้้ า ที่่� ร ายได้้ น้้ อ ยกว่่ า

30,000 บาท/เดืือน ส่่งผลให้้ความสามารถในการกู้้�ของลููกค้้าลดลง
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สอดคล้้องกัับระเบีียบการพิิจารณาสิินเชื่่�อ ตามนโยบายของธนาคาร
อนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อได้้วงเงิินและเงื่่�อนไขตามที่่�ลููกค้้าต้้องการมากที่่�สุด
ุ

ส่่ ว นของการป้้ อ งกัันสิิ น เชื่่� อเงิิ น ทอนและการขายผ่่ า นนายหน้้ า

พฤกษาฯ มีีส่่ ว นงาน Broker Management ที่่� ทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการ

คััดเลืือกนายหน้้าที่่�ดีี มีีจรรยาบรรณ เข้้ามาเป็็นพัันธมิิตร และมีีการ

ตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานของนายหน้้าอย่่างสม่ำำ�เสมอ หากพบ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปััญหาการทำำ�งานที่่�สุ่่�มเสี่่ย
� งจะมีีมาตรการในการตัักเตืือน จนถึึงบอก

การดำำ�เนิินงานร่่วมกัันที่่�ชััดเจน นอกจากนี้้� ได้้จััดให้้มีีการประชุุม

ในการกำำ�หนดกระบวนการตรวจสอบบริิษััทนายหน้้า และลููกค้้าที่่�

พร้้อมทั้้� งคำำ�นวณหาผลกระทบต่่ อต้้ นทุุนขาย เพื่่� อพิิจารณาปรัับ

เลิิกสััญญาการเป็็นพัันธมิิตร และมีีการเจรจาร่่วมมืือกัับธนาคาร

นายหน้้าหามา เพื่่� อให้้ธนาคารมีีความมั่่� นใจในการปล่่ อยสิินเชื่่�อ
ให้้พฤกษาฯ

ในส่่ ว นของแผนธุุ ร กิิ จ ที่่� จ ะรองรัับความเสี่่� ย งในด้้ า นกำำ�ลัั งซื้้� อ

ของลููกค้้ากลุ่่�มรายได้้น้้อยกว่่า 30,000 บาท/เดืือนนั้้�น พฤกษาฯ

ได้้ มีี แผนในการปรัับ Portfolio ลดสััดส่่ ว นในการขายสิิ น ค้้ า ที่่�

ราคาต่ำำ�กว่่า 3 ล้้านบาท ในแผนธุุรกิิจ 5 ปีีของบริิษััท และมีีแผนใน

การปรัับสิินค้้าในโครงการที่่�มีีอยู่่� เพื่่� อให้้ราคาลดลงตรงกัับกำำ�ลัังซื้้�อ
ของลููกค้้าที่่�ลดลง

นอกจากนี้้� พฤกษาฯ มีีแผนการพััฒนาเทคโนโลยีีในการให้้บริิการ

สิินเชื่่�อ ด้้วยการพััฒนาระบบการขอสิินเชื่่�อ (Digital Mortgage)

ร่่วมกัับธนาคารพัันธมิิตร ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ลููกค้้ามีีความ

สะดวกในการขอสิินเชื่่�อ สามารถทราบสถานะการดำำ�เนิินการของ

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงราคาวััสดุุก่่อสร้้างหลัักเป็็นประจำำ�ทุก
ุ เดืือน
เปลี่่�ยนราคาขายหรืือจััดหาวััสดุุทดแทน และจากนโยบายการสร้้าง

บ้้านพร้้อมอยู่่� (Ready to Move In) แทนการสร้้างบ้้านเมื่่�อลููกค้้าจอง

ทำำ�ให้้สามารถวางแผนการก่่อสร้้างและการสั่่�งซื้้�อวััสดุุได้้ล่่วงหน้้า ซึ่�ง่
เป็็นการป้้องกัันการขาดแคลนวััสดุุและความผัันผวนของต้้นทุุนการ

ก่่อสร้้างได้้เป็็นอย่่างดีี และเพื่่� อเป็็นการป้้องกัันการเกิิดปััญหาในด้้าน

คุุณภาพจากการส่่งมอบของคู่่�ค้้าที่่�เป็็นพัันธมิิตร พฤกษาฯ ได้้มีีการ

ตรวจสอบวััสดุุ ใ นการส่่ ง มอบครั้้� ง แรก ก่่ อ นจะมีีการจััดส่่ ง ตาม
แผนการก่่อสร้้างไปให้้โครงการ (First Lot Audit) โดยฝ่่ายประกััน

คุุ ณ ภาพ เพื่่� อให้้ ส ามารถมั่่� น ใจได้้ ว่่ า วััสดุุ ที่�่ มีี การนำำ� มาใช้้ ใ นการ
ก่่อสร้้างมีีคุุณภาพ เหมาะสมกัับราคา และเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�

กำำ�หนด

1.5) ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ธนาคาร และผลการพิิ จ ารณาสิิ น เชื่่� อได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว แม่่ น ยำำ�

ปััญหาการขาดแคลนแรงงานก่่อสร้้างยัังคงเป็็นปััญหาใหญ่่กัับภาค

งาน และผลการอนุุมััติิจากระบบธนาคารมายัังระบบของพฤกษาฯ

COVID-19 แรงงานบางส่่วนอพยพกลัับประเทศ ในขณะที่่ผู้้�
� ประกอบ

ผ่่านระบบ Digital Mortgage นี้้�ในอนาคตด้้วย

ต่่อเวลา จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการหลายรายประสบปััญหาเรื่่�องการ

โดยเป็็นการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลการกู้้�สิินเชื่่�อของลููกค้้า สถานะการดำำ�เนิิน

โดยอััตโนมััติิ ซึ่�่งจะครอบคลุุมการขอข้้อมููลเครดิิ ตบูู โรของลููกค้้ า

1.4) ความเสี่่�ยงเรื่่�องราคาต้้นทุุนการก่่อสร้้างและ
วััสดุุก่่อสร้้างขาดแคลน
วััสดุุก่อ
่ สร้้างถืือเป็็นต้้นทุุนการก่่อสร้้างที่่สำ
� �คัั
ำ ญ ราคาของวััสดุุก่อ
่ สร้้าง
หลัักมีีการปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�นจากอุุ ปสงค์์ และอุุ ปทาน และสภาวะ

เศรษฐกิิจของโลก ซึ่�ง่ ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อต้้นทุุนการผลิิตและต้้นทุุน

การขนส่่งสููงขึ้้น
� น
ิ ที่่สูู
� งขึ้้น
� รวมทั้้�งต้้นทุุนที่่ดิ
� จึึงทำำ�ให้้พฤกษาฯ มีีต้้นทุุน
บ้้านพร้้อมที่่�ดิินสููงขึ้้�นตาม พฤกษาฯ อาจไม่่สามารถปรัับราคาขาย

ได้้ในทัันทีี หรืือในกรณีีที่่ส
� ามารถปรัับราคาขายให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุน

รวมที่่� สูู งขึ้้� น ดัังกล่่ า ว ก็็ อ าจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการขายและ

เหตุุดัังกล่่าวจะมีีผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิิน
ของพฤกษาฯ

พฤกษาฯ ใช้้ ก ลยุุ ท ธ์์ คัั ดเลืื อ กผู้้�ขายวััสดุุ ก่่ อ สร้้ า งหลัักโดยวิิ ธีีจัั ด

อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเฉพาะในช่่วงที่่เ� กิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส

การยัังคงพััฒนาโครงการก่่อสร้้างเพื่่� อส่่งมอบบ้้านให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อได้้ทััน
ขาดแคลนแรงงานที่่มีีฝี
� มื
ี อ
ื ในบางสาขา แม้้กระทั่่�งพฤกษาฯ ก็็ประสบ
ปััญหาดัังกล่่าวด้้วยเช่่นกััน หากพฤกษาฯ ไม่่สามารถจััดหาผู้้�รัับเหมา
ที่่�มีีความชํํานาญเฉพาะด้้านและแรงงานที่่�มีีฝีีมืือเข้้าดํําเนิินงานใน

โครงการได้้ อาจทํําให้้งานก่่อสร้้างล่่าช้้าไม่่สามารถโอนบ้้านให้้แก่่

ผู้้�ซื้้�อได้้ ภายในระยะเวลาที่่� กํํ าหนดและอาจส่่งผลต่่ อคุุณภาพงาน

ก่่อสร้้างที่่�อาจไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน

พฤกษาฯ จึึงใช้้ วิิ ธีี การก่่ อ สร้้ า งบ้้ า นแนวราบ ด้้ ว ยการออกแบบ

ให้้มีีกระบวนการติิ ดตั้้� ง ณ สถานที่่� ก่่อสร้้าง โดยใช้้แผ่่นคอนกรีีต
หล่่อสำำ�เร็็จ (Precast Concrete Panel) เป็็นโครงสร้้างหลััก และ

พฤกษาฯ เป็็นผู้้�บริิหารจััดการงานก่่อสร้้างหลัักของโครงการต่่างๆ

ด้้วยตััวเอง โดยมีีวิิศวกร (Project Engineer) และผู้้�ควบคุุมงาน
ก่่อสร้้าง (Foreman) ของพฤกษาฯ ทํําหน้้าที่่ค
� วบคุุมดููแลงานก่่อสร้้าง

และว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมารายใหญ่่ที่�่มีีความชํํานาญเฉพาะด้้าน เพื่่� อเข้้า

ประกวดราคาในกลุ่่�มวััสดุุ ก่่ อ สร้้ า งหลัักทั้้� ง หมดเพื่่� อ ให้้ พ ฤกษาฯ

ดํําเนิินการก่่อสร้้างในแต่่ละส่่วนงาน โดยการก่่อสร้้างภายใต้้การควบคุุม

การขาดแคลนวััสดุุ โดยเฉพาะวััสดุุหลัักที่่�มีีความสำำ�คััญ พฤกษาฯ

เริ่่�มต้้นเมื่่�อปีี 2552 พฤกษาฯ ได้้มีีการจ้้างเหมางานแบบเบ็็ดเสร็็จ

ตั้้� ง แต่่ ก ารคััดเลืื อ ก การดููแล การประเมิิ น ผล ตลอดจนแนวทาง

ตลอดจนสร้้างพัันธมิิตรกัับผู้้�รัับเหมารายที่่�มีีผลงานโดดเด่่น คุุณภาพ

มีีต้้ น ทุุ น ค่่ า ก่่ อ สร้้ า งที่่� ค งที่่� ต ลอดทั้้� ง ปีี และเพื่่� อป้้ อ งกัันปัั ญ หา

ดููแลจากบุุคลากรของพฤกษาฯ ในส่่วนการก่่อสร้้างคอนโดมิิเนีียม

มีีนโยบายในการสร้้ า งคู่่�ค้้ า พัันธมิิ ต ร ซึ่�่ ง มีีการกำำ�ห นดรููปแบบ

เป็็นครั้้�งแรกในการก่่อสร้้างตึึกสููง (Turnkey) หรืือคอนโดมิิเนีียม

สููง และเพื่่� อเป็็นการลดความเสี่่ย
� งด้้านการขาดแคลนแรงงานในการ

ขยายกํําลัังการผลิิตหรือ
ื ก่่อสร้้าง และรองรัับการขยายตััวอย่่างก้้าว
กระโดดของพฤกษาฯ

รายงานประจำ�ปี 2563
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นอกจากนี้้� พฤกษาฯ ได้้ศึก
ึ ษานวััตกรรมใหม่่ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเทคโนโลยีี
ระบบบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างใหม่่ๆ หรืือการสรรหาวััสดุุหรืือองค์์

ประกอบสํําเร็็จรูู ป เช่่น ห้้องน้ำำ�สำำ�เร็็จรูู ป ซึ่่�งจะช่่วยลดการพึ่่�งพิิง

แรงงาน ลดระยะเวลาการก่่ อสร้้าง รวมถึึ งเพิ่่�มคุุณภาพของงาน
ก่่อสร้้างให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�งานหน้้าที่่�ในการติิดตาม

ความคืืบหน้้าของการก่่อสร้้างอยู่่�สม่ำำ�เสมอ

การพัฒนาบุคลากร
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ใช้้บุุคลากรหลััก
จากบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”)

จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาศัักยภาพและความสามารถของบุุคลากร
ให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่าง

มีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งในตำำ�แหน่่งงาน

1.6) ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�
และความเชี่่�ยวชาญในการปฏิิบััติิงาน

ปััจจุุบัันและอนาคตโดยพฤกษาฯ มีี Model การพััฒนา 70:20:10

พฤกษาฯ เป็็นบริิษััทที่่�มีีการสร้้างบ้้านด้้วยเทคโนโลยีีการก่่อสร้้าง

•

แบบผนัังสำำ�เร็็จรูู ปรัับน้ำำ�หนััก ซึ่่�งเป็็นระบบการก่่อสร้้างแบบล่่าสุุด

กล่่าวคืือ

70% เรีียนรู้้ จ
� ากการปฏิิบััติิจริิง (Experiential Learning)

เป็็นรููปแบบการพััฒนาที่่�เกิิดจากประสบการณ์์จากการทำำ�งาน

และการคิิดแก้้ปััญหาผ่่านจากการทำำ�งานจริิงทั้้�งที่่�เกิิดจากการ

ซึ่�ง่ ต้้องมีีบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์เฉพาะด้้าน

ทำำ�งานประจำำ�วััน หรืืออาจมาจากการได้้รับ
ั มอบหมายงานใหม่่ๆ

เช่่น ทีีมพััฒนาธุุรกิิจ ทีีมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ นัักออกแบบ ทีีมก่่อสร้้าง

ทีีมขาย ทีีมการตลาด โดยพฤกษาฯ มีีการออกแบบระบบให้้รัักษา

หรืือโครงการใหม่่ๆ ทำำ�ให้้ต้อ
้ งเรีียนรู้้�และฝึึกทัักษะหลายๆ อย่่าง

พนัั ก งานสามารถปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพและบรรลุุ

ของโครงการต่่ างๆ และการเป็็นผู้้�นำำ�ทีีมในการแก้้ ไขปััญหา

เพื่่� อให้้งานประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น การเป็็น Project Leader

และกระตุ้้�นให้้ บุุ ค ลากรมีีความเชี่่� ยวช าญในการทำำ�งาน เพื่่� อให้้

เป็็นต้้น

เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งในตำำ�แหน่่งงานปััจจุุบัน
ั และอนาคต

พฤกษาฯ ได้้ตระหนัักถึึงปััจจััยทางด้้านบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
และเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยการ

•

back) จากผู้้�บัังคัับบััญชา พี่่�เลี้้�ยง (Mentoring) หรืือจากบุุคคล

โยกย้้ายเพื่่� อการพััฒนาข้้ามสายอาชีีพ เพื่่� อให้้สามารทำำ�งานทดแทน

ที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ งในการทำำ�งาน การสัังเกตผู้้�อื่่�น (Observing) การขอ

กัั น ได้้ รวมทั้้� ง พฤกษาฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ

ความคิิ ด เห็็ น จากผู้้�อื่่� น (Peer Reviewing) การเรีียนรู้้�จาก

การส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทางอาชีีพของพนัักงานที่่�เปิิดโอกาสให้้

ผู้้�เชี่่� ยวช าญ (Shadowing and Expert) การเรีียนรู้้�จาก

พนัักงานที่่�มีีความสามารถมีีโอกาสให้้ทุก
ุ คนเติิบโตได้้อย่่างเท่่าเทีียม

อิินเตอร์์เน็็ต (E-learning หรืือ Micro Learning) หรืือในบางครั้้�ง

กััน โดยสร้้างเครื่่�องมืือและระบบเส้้นทางการเติิบโตในสายอาชีีพ

ก็็สามารถใช้้การประชุุมทีีม เพื่่� อที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ซึ่�ง่ กัันและกัันใน

พร้้อมทั้้�งมีีระบบที่่�จะสนัับสนุุนการสร้้างความพร้้อมเพื่่� อให้้พนัักงาน

ทีีมงาน ซึ่�ง่ วิิธีีการเหล่่านี้้�ก็็ถืือเป็็นการเรีียนรู้้�จากสิ่่�งรอบตััว

ได้้พัฒ
ั นาตนเองเพื่่� อเกิิดการเติิบโตในสายอาชีีพควบคู่่�กัับการเติิบโต

ต่่อเนื่่� อง การวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning)

การเลื่่� อนตำำ�แหน่่ ง (Promotion) การบริิ ห ารคนเก่่ ง (Talent

Management) การพััฒนาความสามารถด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership

Opportunity Matching : LOM) การพััฒนาความสามารถด้้ าน

ภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Competency) ทั้้�งนี้้� พฤกษาฯ มีีนโยบายใน
การให้้ ส วัั ส ดิิ ก ารและรางวัั ล ที่่� มีี ความเหมาะสมกัั บ บุุ ค ลากรที่่� มีี
ความเชี่่�ยวชาญเหล่่านี้้� ซึ่่�งส่่งผลให้้พฤกษาฯ สามารถลดความเสี่่�ยง

ดัังกล่่าวลงได้้

เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่� เกิิ ดจากทุุกอย่่างรอบตัั ว เช่่น การสอนงาน

(Coaching) จากหััวหน้้างาน การได้้รับ
ั ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feed-

พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญให้้ครบทุุกส่่วนงานส่่งเสริิมการ

ทางธุุรกิิจขององค์์กร เช่่น การฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรอย่่าง

20% เรีีย นรู้้ � จ ากสิ่่� ง รอบตัั ว (Learning from Others)

•

10% เรีียนรู้้ใ� นห้อ
้ งเรีียน (Formal Learning) เป็็นการเรีียนรู้้�

ที่่�เป็็นรูู ปแบบมาตรฐานที่่�คุ้้�นเคย เช่่น การเรีียนรู้้�จากการเข้้า

อบรมสััมมนาทั้้�งการอบรมในห้้องเรีียน การอบรมเชิิงปฎิิบัติ
ั ก
ิ าร
(Workshop) การเข้้าอบรมตามที่่� พฤกษาฯ กำำ�หนด รวมทั้้�งการ
เข้้าอบรมภายนอก

การวางแผนผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning)
พฤกษาฯ มีีการเตรีียมความพร้้อมเรื่่�องผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession

Planning) เพื่่� อเป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มของผู้้�ที่่� จ ะขึ้้� น ดำำ�รง

ตำำ�แหน่่ง ทั้้� งในกรณีีที่่�มีีตำำ�แหน่่งว่่างเพิ่่�มเติิมในกรณีีที่่�มีีการขยาย
ธุุรกิิจ และกรณีีที่่�มีีผู้้�บริิหารตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�กำำ�ลัังจะว่่าง อัันเกิิด

จากการโยกย้้าย การลาออก หรืือการเกษีียณอายุุ ของพนัักงาน
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ปัจจัยความเสี่ยง

ที่่� ปฏิิ บััติิงานอยู่่�ในตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ โดยจะดำำ�เนิินการติิ ดตามความ

ค่่ามิิได้้ อย่่างไรก็็ตามพฤกษาฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการ

การพััฒนาปีีละ 1 ครั้้�ง

อย่่างมาก โดยส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างความตระหนัักรู้้� (Awareness)

คืื บ หน้้ า ของการพััฒนา สรุุ ป ผลการพััฒนา และทบทวนแผน

1.7) ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้
กฎหมายที่่�เข้้มงวด
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบธุุรกิิจ
ในลัักษณะเป็็น Holding Company โดยการถืือหุ้้�นใน

ก) บมจ. พฤกษา เรีียลเอสเตท (“พฤกษาฯ”) ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ซึ่�ง่ มีี

ธุุรกิิจหลัักคืือการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
ประเภททาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ บ้้ า นเดี่่� ย ว และอาคารชุุ ด จำำ�หน่่ า ยแก่่
ประชาชนทั่่�วไป และ

ข) บจ. โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง (“วิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง”) ซึ่่�งมีีธุุรกิิจหลััก

คืือการประกอบกิิจการโรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาล

ด้้วยการเข้้าถืือหุ้้�นใน บจ. โรงพยาบาลวิิมุต
ุ (“วิิมุต
ุ ”)

ในการดำำ�เนิินการธุุรกิิจตลอดมาพฤกษาฯ ได้้ถือ
ื ปฏิิบััติต
ิ ามข้้อบัังคัับ
ของกฎหมาย ระเบีียบ ข้้ อ บัังคัับ และข้้ อ กำำ�ห นดของหน่่ ว ยงาน
ราชการมาโดยตลอด จึึงมีีความเชื่่�อมั่่� นว่่ าสิินค้้ าทุุกประเภทของ

พฤกษาฯ เป็็นไปตามกฎหมาย ได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานราชการ

ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง รวมถึึงมีีการปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ� หรืือคำำ�
สั่่�งของหน่่วยงานราชการ หรืือองค์์กรหน่่วยงานกลางอื่่�นๆ จนเป็็นที่่�

ยอมรัับทั้้�งจากลููกค้้า และจากผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยดีีเสมอมา

ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) เชื่่�อมั่่�นว่่าในการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจของพฤกษาฯ นั้้�น ได้้ใช้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำำ�ให้้
สามารถพััฒนาสิินค้้า มีีการจััดซื้้�อวััสดุุ อุุปกรณ์์ หรืือจััดจ้้างผู้้�รัับจ้้าง

ที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

(มหาชน) จึึงมีีความมั่่�นใจและไว้้วางใจว่่าการมีีหลัักการกำำ�กัับดููแล

กิิจการที่่�ดีีของพฤกษาฯ เป็็นไปเพื่่� อรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของ

บริิษััทฯ และเพื่่� อผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ จึึงไม่่มีีความเสี่่�ยงทางกฎหมาย
จากการประกอบธุุรกิิจแต่่อย่่างใด

1.8) ความเสี่่�ยงจากภาวะวิิกฤตต่่างๆ อัันส่่งผลต่่อ
ความไม่่ปลอดภััยของโครงการก่่อสร้้าง
เนื่่� องจากธุุ ร กิิ จ หลัักของพฤกษาฯ เป็็ น การก่่ อ สร้้ า งที่่� อ ยู่่� อ าศััย

ประเภททาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ บ้้ า นเดี่่� ย ว และคอนโดมิิ เ นีียมจััดจำำ�หน่่ า ย

ซึ่่ง� สิ่่�งสำำ�คััญที่่ต้
� อ
้ งคำำ�นึึงถึึงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ คืือความปลอดภััยและ

อุุบััติิเหตุุที่�่อาจจะเกิิดขึ้้�นในการปฎิิบััติิงาน ในการเกิิดอุุบััติิเหตุุแต่่ละ

ครั้้ง� ส่่งผลกระทบต่่อความสููญเสีียทั้้�งชีีวิิตและทรััพย์์สิน
ิ อย่่างประเมิิน

ดููแลเรื่่�องความปลอดภััยต่่ อชีีวิิ ตและทรััพย์์สิินของพนัักงานเป็็น

เรื่่�องความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานผ่่านการฝึึกอบรมพนัักงานใน
ทุุกส่่วนงานของพฤกษาฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในส่่วนของพนัักงาน

ผู้้�ปฏิิ บััติิ ง านที่่� โ ครงการก่่ อ สร้้ า งและผู้้�รัับเหมาโครงการที่่� ต้้ อ งมีี

การอบรมหลัักสููตรเฉพาะในการทำำ�งาน เพื่่� อให้้เกิิดความปลอดภััย
โดยต้้องมีีการขออนุุญาตทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง (Work Permit)

เช่่น การทำำ�งานในที่่�สููง (High Work) การทำำ�งานความร้้อน หรืืองาน
ที่่�เกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า (Hot Work) การทำำ�งานที่่�อัับอากาศ (Confined

Space) การทำำ�งานขุุดเจาะ (Excavation Work) และงานพิิเศษอื่่�นๆ
ที่่�ต้้องมีีการประเมิินก่่อนที่่�จะอนุุญาตให้้ปฏิิบััติิงาน (Special Work)

พฤกษาฯ ได้้จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับวิิชาชีีพในแต่่ละ

กลุ่่�มธุุ รกิิ จเพื่่� อสุ่่�มตรวจสอบการปฏิิ บััติิงานให้้เกิิ ดความปลอดภััย

การจััดหาอุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััยที่่�จำำ�เป็็น รวมถึึงการกำำ�หนด
มาตรฐานความปลอดภััย (Safety Management) ให้้ครอบคลุุม
การก่่อสร้้างในแนวราบของพฤกษาฯ และได้้การรัับรองมาตรฐาน

ระบบบริิหารจััดการด้้าน อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (OHSAS
18001: 2007) ในโครงการแนวสููง จึึงมั่่�นใจได้้ว่่าพฤกษาฯ มีีการดููแล

ในเรื่่�องความปลอดภััยอย่่างเป็็นมาตรฐานสากล

สำำ�หรัับด้้านการรัับมืือกัับกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินหรืือภาวะวิิกฤตต่่างๆ

พฤกษาฯ ได้้พััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่ย
� งอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยยึึด

ตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ Enterprise Risk
Management Framework ซึ่�่งในแต่่ละปีีจะมีีการวิิเคราะห์์ความ
เสี่่ย
� งที่่มีี
� ผลกระทบต่่อเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจ และกำำ�หนดมาตรการ

ในการควบคุุมความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม ตลอดจนพััฒนาระบบ

การบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity
Management System: BCMs) เพื่่� อรัับมืือกัับความเสี่่�ยงด้้านการ

หยุุดชะงัักของกระบวนการทำำ�งานที่่�สำ�คัั
ำ ญ โดยมีีการวิิเคราะห์์และ

จำำ� ลองสถานการณ์์ เ หตุุ ฉุุ ก เฉิิ น ต่่ า งๆ ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น กัับโครงการ
ก่่ อ สร้้ า ง และจััดให้้ มีี การฝึึ ก ซ้้ อ มแผนการจััดการเหตุุ ฉุุ ก เฉิิ น

(Emergency Response Plan : ERP) ร่่วมกัับแผนความต่่อเนื่่� อง

ทางธุุ รกิิ จ (Business Continuity Plan : BCP) ให้้กัั บพนัักงาน
ที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านอยู่่� ที่�่ โ ครงการก่่ อ สร้้ า งตั้้� ง แต่่ ปีี 2560 เป็็ น ต้้ น มา

เพื่่� อเตรีียมพร้้อมรองรัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน และวิิ กฤตการณ์์ต่่างๆ

ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น จากองค์์ประกอบทั้้�งหมดนี้้�จึึงมั่่�นใจได้้ว่่า พฤกษาฯ
มีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องความปลอดภััยต่่อชีีวิิต

และทรััพย์์สิน
ิ ของพนัักงาน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย
� วข้้องทุุกส่่วนงาน และ

เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับรัับมืือกัับเหตุุฉุก
ุ เฉิินและภาวะวิิกฤตต่่างๆ ที่่อ
� าจ
จะเกิิดขึ้้�นอย่่างทัันท่่วงทีี
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1.9) ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ท่่ า มกลางกระแสความเปลี่่� ย นแปลงในยุุ ค ปัั จ จุุ บัั น องค์์ ก รต่่ า งๆ

ล้้วนเผชิิญกัับความเปลี่่ย
� นแปลงในหลากหลายบริิบท อัันส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กรเป็็นอย่่างมาก เทคโนโลยีีจึึงมีีบทบาท

สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการพััฒนาองค์์กร โดยเฉพาะการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้า

•	ส่่วนแรก Opportunity Exploration คืือ การนำำ�เทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ มาใช้้งาน เพื่่� อช่่วยในการขัับเคลื่่� อนธุุ รกิิ จให้้ตรงตาม

วััตถุุประสงค์์ ซึ่ง�่ ปััจจุุบัันอยู่่ใ� นระหว่่างการศึึกษาถึึงผลดีี ผลเสีีย

และโอกาสในการนำำ�เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมาปรัับใช้้ให้้เกิิดความ
เหมาะสม และสอดคล้้องกัับบริิบทองค์์กร

มาใช้้ ใ นการบริิ ห ารจััดการองค์์ ก รเพื่่� อ รองรัับความเปลี่่� ย นแปลง

•	ส่่วนที่่�สอง Operational Excellence คืื อ การทำำ�งานของ

ผลกระทบที่่� อาจเกิิ ดขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้� การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีของ

ทั้้�งในส่่วนของ Front Office และ Back Office รวมถึึงการจััด

ดัังกล่่ า วได้้ อ ย่่ า งทัันท่่ ว งทีี และสามารถลดความเสีียหาย หรืื อ

ส่่วนงาน Operation ซึ่�ง่ จะต้้องพััฒนาให้้มีีความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น

ผู้้�บริิโภค ส่่งผลให้้ช่่องทางดิิจิิทััลมีีบทบาทในการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อ

ทำำ� Data Security Management ภายใต้้ ก ารมุ่่�งเน้้ น

ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจากประเด็็นดัังกล่่าว เช่่น ความล้้าสมััยของ

ข้้อมููลมีีความปลอดภััย สามารถรัักษาความลัับของระบบงาน

ที่่� อ ยู่่� อ าศััยมากขึ้้� น พฤกษาฯ จึึงได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญของ

กระบวนการบริิหารจััดการองค์์รวมในรููปแบบ IT Base เพื่่� อให้้

เทคโนโลยีี ซึ่�ง่ มีีผลกระทบต่่อความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ

และข้้อมููล (Security)

(Globalization) การใช้้ Software ที่่�ยัังไม่่มีีประสิิทธิภ
ิ าพเพีียงพอ

เนื่่�องจากการขาดความรู้้�ความเข้้าใจในการทำำ�งานของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ การใช้้งานของ Software มีีความซัับซ้้อนเกิินไป ทำำ�ให้้

ไม่่สามารถดึึงข้้อมููลมาใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ (IT Literacy)

ความไม่่มีีเสถีียรภาพของเครืือข่่ายและระบบ Server ซึ่�่งมีีผลต่่อ

การนำำ�ข้อ
้ มููลในระบบมาใช้้งาน และการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ที่ไ�่ ม่่พร้้อม
ในการสนัับสนุุน หรืือพััฒนาระบบฐานข้้อมููลเทคโนโลยีีสารสนเทศ

(IT Infrastructure) ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบจััดการ

ข้้อมููล รวมถึึงการรัับมืือจากการถููกโจมตีีทาง Cyber หรืือ Social

media ที่่�จะส่่งผลให้้ระบบการดำำ�เนิินการหลัักของธุุรกิิจได้้รัับความ

เสีียหายหรืือหยุุดชะงััก (Cyber Threat) ประกอบกัับระบบข้้อมููล

และการทำำ�งานของพฤกษาฯ มีีหลายระบบที่่�ใช้้งานอยู่่�ในปััจจุุบััน
แต่่ข้้อมููลเหล่่านั้้�นยัังไม่่มีีการรวบรวมจััดทำำ�เป็็นระบบฐานข้้อมููลที่่�

สามารถเชื่่�อมโยงกัันได้้อย่่างอััตโนมััติิ (Big Data) การนำำ�ข้้อมููลใน

ระบบมาวิิเคราะห์์ยัังคงต้้องใช้้บุค
ุ ลากรในการดำำ�เนิินการที่่ค่
� อ
่ นข้้างมาก

พร้้อมกัันนี้้� พฤกษาฯ ได้้มีีการติิดตามประเด็็นความเสี่่�ยง ดัังกล่่าว

ผ่่านดััชนี้้�ชี้้�วััด (Key Risk Indicators: KRIs) และแผนการจััดการ
ความเสี่่ย
� ง เพื่่� อรายงานให้้แก่่คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับ

องค์์การรัับทราบอย่่างต่่อเนื่่� องตามรอบการรายงานผล (2 เดืือนต่่อ

ครั้้�ง) รวมถึึงสรุุ ปประเด็็นสถานะความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญ เพื่่� อนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิ ษััทพิิ จ ารณาเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ไตรมาส และเพื่่� อ
เป็็นการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�

ทำำ�ให้้ระบบงานเสีียหาย หรืือไม่่สามารถเข้้าใช้้งานได้้ อัันจะส่่งผล

ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจหยุุดชะงัักลง พฤกษาฯ ได้้จััดให้้มีีการฝึึกซ้้อม
แผนการกู้้�คืืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็็นประจำำ�

อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2560 เป็็นต้้นมา เพื่่� อให้้เกิิดความ

เชื่่� อมั่่� น ในระบบรัักษาความปลอดภััยข้้ อ มููลสารสนเทศที่่� สำ�คัั
ำ ญ

นอกจากนี้้� พฤกษาฯ มีีการติิดตามสถานการณ์์หรือ
ื ความเสี่่ย
� งที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging risks) อย่่างสม่ำำ�เสมอ เช่่น การออกกฎหมาย

พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Personal Data Protection Act)

ทั้้� งนี้้� เพื่่� อให้้มุุมมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเชื่่�อมโยงและ

พฤกษาฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อกฎหมาย จััดอบรมให้้ความรู้้�เบื้้� องต้้น

ป้้องกัันความเสี่่�ยงและความเสีียหายที่่� อาจจะเกิิ ดขึ้้�นในประเด็็ น

ให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมายที่่�จะประกาศใช้้ในปีี 2564

and Digitization โดยมีีวััตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ รองรัับความต้้ อ งการ

สามารถในการแข่่ ง ขััน และความสามารถในการพััฒนาระบบ

สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของบริิษััทมากขึ้้�น รวมถึึงความสามารถในการ

แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน และแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่� อดููแล

ดัังกล่่าว พฤกษาฯ จึึงได้้มีีการจััดทำำ�โครงการ Streamline Process

ซึ่�ง่ การดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดนี้้�จะนำำ�ไปสู่่ก
� ารพััฒนาศัักยภาพให้้มีีความ

(Requirement) ในการดำำ�เนิินกระบวนการทางธุุรกิิจ (Business
Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�คำำ�นึึงถึึงการ

ทำำ�งานร่่วมกัันของทุุกระบบที่่ใ� ช้้ในพฤกษาฯ ให้้มีี System Integration

ที่่�เหมาะสม นำำ� มาซึ่�่ ง กระบวนการทำำ� งานและฐานข้้ อ มููลที่่� เ ชื่่� อ ม

อย่่างต่่อเนื่่� องของพฤกษาฯ ต่่อไป

1.10) ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
พฤกษาฯ มีีการประยุุกต์์ใช้้การบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งระดัับองค์์กร

ประสาน (Synchronization) อย่่างเพีียงพอให้้เกิิดศัักยภาพสููงสุุด

เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย ง และโอกาสที่่� เกิิ ด จากการเปลี่่� ย นแปลง

ประกอบด้้วย

สารสนเทศและแนวโน้้มของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมไปถึึงกระแส

โดยสามารถแบ่่ ง ความสำำ�คัั ญของกระบวนการออกเป็็ น 2 ส่่ ว น
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สภาพภููมิิอากาศในกรณีีต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านเทคโนโลยีี

ปัจจัยความเสี่ยง

สัังคมที่่�มุ่่�งเน้้นไปสู่่ก
� ารรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ จึึงได้้กำำ�หนดให้้

เปลี่่�ยนแปลงต่่อธุุรกิิจที่่�จะต้้องมีีการปรัับตััวและเตรีียมความพร้้อม

มีีการติิดตามความเสี่่ย
� ง รวมถึึงมาตรการในการควบคุุม และรายงาน

ในการรัับมืือต่่อเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�เกิิดขึ้้�น โดยพฤกษาฯ ได้้มีีการ

กำำ�ห นด โดยจะเริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การตั้้� ง แต่่ ปีี 2563 เป็็ น ต้้ น ไป เพื่่� อ ให้้

ด้้านการหยุุดชะงัักของกระบวนการที่่�สำ�คัั
ำ ญอ้้างอิิงตามมาตรฐาน

ความคืื บหน้้าการดำำ�เนิินการของโครงการเป็็นประจำำ�ตามรอบที่่�

สามารถตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นใน
สถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

พฤกษาฯ ได้้มีีการนำำ�นวััตกรรมที่่�นำ�ำ สมััยและสอดคล้้องกัับวิิถีีการ

ดำำ�เนิินชีีวิิตในปััจจุุบัันของผู้้�บริิโภค (Lifestyle) มาปรัับใช้้ในการ
ก่่อสร้้าง ดัังต่่อไปนี้้�
•

องค์์ ก รเพื่่� อให้้ เ กิิ ด การนำำ� ไปปฏิิ บััติิ ที่�่ ส อดคล้้ อ งกัันทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก ร

จึึงส่่งผลให้้เมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ขึ้้�น

บริิษััทฯ มีีแนวทางในการรัับมืือเบื้้� องต้้นตามแผน BCP (Business
Contuinity Plan) โรคระบาด ที่่�นำ�ำ มาปรัับใช้้ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์
และนำำ�หลัั กทั้้� ง 7 ประการ ตามบทวิิ เ คราะห์์ ข อง McKinsey &

Company มาใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับตััวของธุุรกิิจ (COVID-19

การระบายอากาศ และความร้้อนออกจากตััวบ้้านได้้ อย่่างมีี

actions.)

อากาศ ภายในตััวบ้้านและโถงหลัังคา ทำำ�ให้้สามารถเร่่งกลไก
ประสิิทธิผ
ิ ล ซึ่�ง่ ช่่วยในเรื่่�องของการลดอุุณหภููมิภ
ิ ายในตััวบ้้าน

สามารถถ่่ า ยเทอากาศในระดัับที่่� จ ะช่่ ว ยลดการสะสมของ

อากาศเสีียและอากาศที่่� อัับชื้้�นต่่างๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดภููมิิแพ้้ โดย

การนำำ�หลัักการใช้้ลมเย็็นมาไล่่ลมร้้อนออกไป เพื่่� อให้้ “บ้้าน
หายใจ” ได้้

response: Companies can draw on seven sets of immediate

นอกจากนี้้� ยัังได้้ กำ�ห
ำ นดให้้มีีคณะทำำ�งานเฉพาะกิิ จ Emergency

Response Team COVID-19 และคณะทำำ� งานตอบสนองต่่ อ
เหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน (Incident Response Team : IRT) เป็็นคณะทำำ�งาน
เพื่่� อบริิหารจััดการสถานการณ์์เหตุุฉุุกเฉิินในภาพรวมของบริิษััทฯ

จากโครงสร้้ า งดัังกล่่ า วได้้ มีี การแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริิ ห ารและตััวแทนจาก
หน่่วยงานธุุรกิิจและหน่่วยงานสนัับสนุุน ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�หลัักสำำ�คััญที่่�จะ

การออกแบบโครงการแนวสููง โดยใช้้หลัักการ “Green Building”

ต้้องรายงานข้้อมููลเพื่่� อประกอบการตััดสิินใจแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง

เปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อม จึึงได้้มีีการออกแบบโครงการ

ขึ้้น
� กัับทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่า่ จะเป็็นพนัักงานและครอบครััวของพนัักงาน

หรืื อ อาคารเขีียว พฤกษาฯ ได้้ คำำ�นึึ งถึึงความสำำ�คัั ญในการ

รวมไปถึึงการประเมิิน และจััดการเพื่่� อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิด

แนวสููงโดยคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากร และสภาพแวดล้้อมอย่่าง

ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนชุุมชนและสัังคมในวงกว้้าง

มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ โดยเริ่่� ม ต้้ น ตั้้� ง แต่่ ก ารเลืื อ กทำำ� เลที่่� ตั้�้ ง การ
ก่่ อ สร้้ า ง ไปจนถึึงการใช้้ อ าคารเพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ สภาพ

แวดล้้อม ลดการก่่อมลภาวะ ลดการใช้้พลัังงาน และการใช้้น้ำ�ำ
รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิิตของผู้้�ใช้้อาคารเพิ่่�มขึ้้�น
•

สากล ISO 22301 โดยมีีการถ่่ายทอดแผนบริิหารความเสี่่�ยงภายใน

ระบบ Pruksa Fresh Air System คืือ ระบบนวััตกรรมการถ่่ายเท

และประหยััดการใช้้พลัังงาน นอกจากนี้้� ยัังมีีส่่วนช่่วยให้้บ้้าน

•

พััฒนาระบบบริิหารความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ เพื่่� อรัับมืือกัับความเสี่่ย
� ง

การใช้้ “GREEN Solar Cell System” ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมการใช้้

และในส่่ ว นของการวางแผนฟื้้� นฟููธุุ ร กิิ จ ภายหลัังสถานการณ์์

การแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ มีีการปรัับตััว New Normal
ซึ่�ง่ แบ่่งตามช่่วงของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไว้้รััส ดัังนี้้�
1.

แผงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Cell) ติิดตั้้�งส่่วนของการ

บริิษััทได้้พััฒนาช่่องทางการขายใหม่่ ผ่่านสื่่�อ Digital Online

ได้้แก่่ การนำำ�เสนอรููปแบบโครงการผ่่าน VDO Live และ VDO

ใช้้พื้้�นที่่� ส่่วนกลางในโครงการ เพื่่� อลดการใช้้พลัังงานในบาง

Clip ให้้ลููกค้้าได้้เยี่่ย
� มชมโครงการและบ้้านเสมืือนจริิง นอกจากนี้้�

ช่่วงเวลา เช่่น การใช้้ระบบไฟฟ้้าแสงสว่่างในพื้้� นที่่�ส่่วนกลาง

บริิษััทยัังได้้พััฒนาระบบ Pruksa Online Booking ที่่�ให้้ลููกค้้า

และการ Operate ระบบบำำ�บััดน้ำำ�เสีียรวมภายในโครงการ

1.11) ความเสี่่�ยงจากผลกระทบการแพร่่ระบาดของ
COVID-19

ช่่วงที่่�การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังอยู่่ใ� นสถานะเฝ้้าระวััง

สามารถจองซื้้�อบ้้านได้้ด้้วยตนเอง
2.

ในช่่วงที่่�การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เริ่่�มคลี่่�คลาย บริิษััทฯ

เตรีียมแผนรัับมืือการตอบโจทย์์ New Normal จากการศึึกษา

จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 ที่่� เ กิิ ด ในช่่ ว ง

พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค Consumer Trend เพื่่� อรองรัับ Home Base

ผลกระทบ จะเห็็นได้้จากอััตราการซื้้�อขาย และการโอนกรรมสิิทธิ์์ที่
� �่

สโมสรส่่วนกลาง ตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิิตในทุุกองศา และ Health

ต้้นปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นธุุรกิิจหนึ่่�งที่่�ได้้รัับ

Activity ที่่� สำ�คัั
ำ ญ ได้้แก่่ Homelife ในด้้าน Function บ้้าน

ลดลงอย่่ า งมากเมื่่� อเทีียบกัับปีี ก่่ อ น ส่่ ง ผลกระทบให้้ เ กิิ ด การ

Proof ความสะอาดและสุุขอนามััย ระบบ Touchless Face
Recognition ระบบระบายอากาศ ภายในตััวบ้้าน
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2. ธุุรกิิจโรงพยาบาล
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของโครงการโรงพยาบาลวิิ มุุ ต ภายใต้้ บ ริิ ษััท
โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จำำ�กััด (Vimut Hospital Co, Ltd.) “โรงพยาบาล
วิิ มุุ ต ” ต้้ อ งเผชิิ ญ กัับปัั จ จััยเสี่่� ย งต่่ า งๆ ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ

การดำำ�เนิินงานของโรงพยาบาลวิิ มุุต โดยปััจจััยเสี่่�ยงต่่ อไปนี้้�เป็็น

เพีียงประเด็็นสำำ�คััญบางประการที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อโรงพยาบาล
วิิมุุต และก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงในการลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้�

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ระบุุไว้้ได้้อ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน และการ

คาดการณ์์ในอนาคตเท่่าที่่�สามารถระบุุได้้ แต่่ในอนาคตอาจมีีปััจจััย
เสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เนื่่� องจากปััจจััยแวดล้้อมของโรงพยาบาลวิิมุุต

ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ในอนาคตได้้

2.1) ความเสี่่�ยงจากการก่่อสร้้างของโครงการที่่�อาจ
คลาดเคลื่่�อนจากแผนการที่่�กำำ�หนดไว้้
โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ได้้กำำ�หนดแผนธุุรกิิจ รวมถึึงกลยุุทธ์์การเติิบโตใน

การลงทุุนก่่อสร้้างอาคารโรงพยาบาลซึ่่�งมีีมููลค่่าการลงทุุนทั้้�งหมด

4,900 ล้้านบาท โดยคาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ พร้้อมเปิิดให้้บริิการ

ภายใน ไตรมาสที่่� 2 ปีี 2564 ทั้้�งนี้้� อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดการ

ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จล่่าช้้าไปกว่่าแผนการที่่�วางไว้้ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานและโอกาสทางธุุรกิิจของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ ได้้

จากปััจจััยเสี่่�ยงดัังกล่่าวที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โรงพยาบาลวิิมุุต ได้้มีีการว่่า
จ้้างผู้้�ออกแบบ และที่่�ปรึึกษาที่่�มีีความเชี่่ย
� วชาญและมีีประสบการณ์์

กัับการขยายการให้้บริิการของโรงพยาบาลรััฐ เช่่น คลิิ นิิกพิิเศษ

นอกเวลา ซึ่�ง่ อาจส่่งผลต่่อการดึึงฐานลููกค้้าของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ

เพื่่� อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการ และเพิ่่�มขีีดความ

สามารถในการแข่่งขััน โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จึึงได้้มีีการวางกลยุุทธ์์และ

แผนพััฒนาธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ เป็็ น โรงพยาบาลชั้้� น นำำ� โดยการลงทุุ น ใน
อุุ ป กรณ์์ ก ารแพทย์์ แ ละระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่� ทัั นสมััย

การศึึกษาข้้ อ มููลจากกลุ่่�มผู้้�เชี่่� ย วชาญในการนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้
ยกระดัับสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ให้้ครอบคลุุมทั้้�งด้้าน Clinical

ในการออกแบบอาคารและควบคุุมการก่่ อสร้้างโรงพยาบาลเพื่่� อ

และ Healthcare Facility Services เพื่่� อเป็็นการพััฒนาคุุณภาพ

การพิิจารณาจััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยในระยะที่่�เริ่่�มมีีการก่่อสร้้าง

พิิจารณานำำ�ระบบการรัับรองคุุณภาพระดัับสากลจากสถาบััน Joint

โครงการก่่อสร้้างดัังกล่่าว และพิิจารณาการกำำ�หนดเงื่่�อนไขในสััญญา

การวางรากฐานในการก่่อสร้้าง เพื่่� อตอกย้ำำ�ความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็น

ประมาณการระยะเวลาที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิินการก่่อสร้้างรวมถึึง

อาคาร เพื่่� อรองรัับความเสี่่�ยงจากความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับ

ว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาหลััก (Main Contractor) โดยกำำ�หนดค่่าปรัับจาก

การทำำ�งานล่่าช้้า เพื่่� อให้้สามารถเรีียกเก็็บจากผู้้�รัับเหมาหลัักได้้ กรณีี

ที่่�ก่่อสร้้างไม่่แล้้วเสร็็จตามสััญญาที่่�กำำ�หนด

2.2) ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในธุุรกิิจให้้บริิการ
ทางการแพทย์์

และขยายการให้้บริิการรัักษาพยาบาลอย่่างต่่ อเนื่่�อง รวมถึึงการ

Commission International Accreditation (JCI) มาปรัับใช้้ตั้�้งแต่่

โรงพยาบาลที่่� ใ ห้้ ม าตรฐานการรัักษาระดัับสากล อย่่ า งไรก็็ ต าม
ปััจจุุบัันสถานการณ์์ธุุรกิิจโรงพยาบาลยัังมีีแนวโน้้มการเติิบโตที่่�ดีี

ประชากรในพื้้� น ที่่� ยัั งมีีความต้้ อ งการบริิ ก ารทางการแพทย์์ อ ย่่า ง

ต่่อเนื่่� อง เพื่่� อให้้สามารถรองรัับความต้้องการบริิการที่่�หลากหลาย

รวมถึึงการเข้้าถึึงบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ สะดวก และรวดเร็็ว

ปัั จ จุุ บัั นการประกอบธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารทางการแพทย์์ มีีแนวโน้้ ม

2.3) ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนบุุคลากรทางการ
แพทย์์และพยาบาล

มีีการควบรวมกิิจการอย่่างต่่อเนื่่� อง ทำำ�ให้้มีีข้อ
้ ได้้เปรีียบเรื่่�องต้้นทุุน

การให้้บริิการทางการแพทย์์ จะต้้องพึ่่�งพาบุุคลากรทางการแพทย์์

แข่่งขัันกัับโรงพยาบาลเอกชนในระดัับเดีียวกัันแล้้วยัังต้้ องแข่่งขััน

จำำ�นวนจำำ�กััด นอกจากนี้้� ในปััจจุุบัันผลกระทบจากการขยายตััวของ

การแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น จากการที่่�ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ในตลาด

การรัักษา รวมถึึงช่่องทางการบริิการที่่� หลากหลาย นอกจากการ
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และพยาบาลในสาขาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งปััจจุุบัันสามารถผลิิตได้้ใน

ปัจจัยความเสี่ยง

ธุุรกิิจการให้้บริิการทางการแพทย์์ ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการบุุคลากร

รวมทั้้�งอธิิบายสิิทธิิดัังกล่่าวให้้ผู้้�ป่่วยฟัังอย่่างเหมาะสม เพื่่� อรัักษา

ที่่�มีีคุุณภาพ และประสบการณ์์เข้้าร่่วมงานกัับองค์์กร ซึ่่�งบุุคลากร

คุุณภาพ และป้้องกัันข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ที่่เ� หมาะสม โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จึึงมีีความเสี่่ย
� งที่่จ
� ะขาดแคลนบุุคลากร

2.6) ความเสี่่�ยงจากผลกระทบการแพร่่ระบาดของ
COVID-19

และเอกชน

แม้้ ว่่ า สถานการณ์์ ปัั จุุ บัั นในประเทศไทยจะสามารถควบคุุ ม โรค

ดัังกล่่าวจะต้้องใช้้ระยะเวลานานในการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ

วิิชาชีีพเหล่่านี้้�จากความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของโรงพยาบาลรััฐบาล

โรงพยาบาลวิิมุต
ุ จึึงมีีการพิิจารณาการร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยต่่างๆ
ที่่�มีีการผลิิตบุุคลากรทางการแพทย์์และพยาบาลในการให้้ทุุนการ

ศึึกษาในรููปแบบต่่ า งๆ แก่่ นิิ สิิ ตนัั กศึึกษา เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การพััฒนา
ความรู้้�ที่่� ต่่อเนื่่� อง และนำำ�ความรู้้�ที่่� ได้้ มาใช้้กัั บการทำำ�งานร่่วมกัับ

องค์์ ก รในอนาคตภายหลัังจบการศึึกษา นอกจากนี้้� ยัั งได้้ มีี การ

พิิ จ ารณากำำ�ห นดอััตราค่่ า ตอบแทนและสวััสดิิ ก ารที่่� เ หมาะสม
เพื่่� อให้้ ส ามารถแข่่ ง ขัันกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่� นในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่่� ง คาดการณ์์ ว่่ า จะสามารถลดผลกระทบ

ด้้านลบในปััจจััยเสี่่�ยงดัังกล่่าวลง

2.4) ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง นโยบายภาครััฐ
มาตรฐานหรืือกฎระเบีียบ
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย มาตรฐานหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�ถููกดููแล

โดยรััฐ เช่่น ร่่างพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการรัับบริิการ

สาธารณสุุข กองทุุนคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการรัับบริิการสาธารณสุุข
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายภาครััฐ มาตรฐานหรืือกฎระเบีียบ มีีผลต่่อ

ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินกิิ จการของโรงพยาบาล หรืือโอกาสทาง

COVID-19 ได้้ในระดัับดีี แต่่ตราบใดที่่�สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

ยัังไม่่ ค งที่่� และยัังไม่่ มีีวัั คซีีนที่่� ส ามารถป้้ อ งกัันโรคนี้้� ไ ด้้ อ ย่่ า ง

มีีประสิิทธิภ
ิ าพ ธุุรกิิจโรงพยาบาลก็็ยัังจััดอยู่่ใ� นธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยง
ในการต้้ องรองรัับผู้้�ติิ ดเชื้้�อเหล่่ านี้้� ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ต้้องมีีการจััดสรร

งบประมาณเพื่่� อรองรัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว นอกจากนั้้�นยัังมีีความ

เสี่่�ยงในแง่่ปริิมาณคนไข้้ที่�่ไม่่อยากเข้้าใช้้บริิการโรงพยาบาล แต่่หััน
ไปใช้้บริิการทดแทนอื่่�นๆ เช่่น Tele-Medicine

โรงพยาบาลวิิมุุต ตระหนัักถึึงปััญหาดัังกล่่าว จึึงเตรีียมแผนรองรัับ

เช่่น มีีระบบ Tele-Medicine และมีีอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันการติิดเชื้้�อตาม

มาตรฐาน เช่่น ระบบ Fresh Air UV-C ห้้อง Negative pressure
รวมทั้้�งมีี คลิินิิคชุุมชน (บ้้านหมอวิิมุุต) เพื่่� อให้้ผู้้�ป่่วยเข้้าถึึงบริิการ

ทางการแพทย์์ได้้ง่่ายและสะดวกยิ่่�งขึ้้�น

ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ
ความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ธุุรกิิจในอนาคต ด้้วยเหตุุนี้้� โรงพยาบาลวิิมุุตมีีการเตรีียมการเพื่่� อ

ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�น

อาทิิเช่่น ปฎิิบััติิตามมาตรฐานคุุณภาพต่่างๆ เช่่น มาตรฐาน JCI

หััวข้้อ “ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น”) ซึ่�ง่ ถืือหุ้้�นในบริิษััท พฤกษา

รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ทั้้�งในแง่่การบริิการและการแพทย์์

รายใหญ่่ คืือ กลุ่่�มวิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์� (โปรดพิิจารณารายละเอีียดใน

มาตรฐาน EIA ซึ่�่ ง การเตรีียมการต่่ า งๆ เหล่่ า นี้้� อ าจช่่ ว ยลด

โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 1,658,644,222 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็น

ด้้านสาธารณสุุขในอนาคตได้้

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ยัังคงสามารถที่่�จะควบคุุมการลงมติิผู้้�ถืือหุ้้�น

2.5) ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้อง

คะแนนเสีียงข้้ า งมากของจำำ� นวนเสีียงทั้้� ง หมดของผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่�

ผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จากการเปลี่่� ย นแปลงกฎระเบีียบต่่ า งๆ

โรงพยาบาลวิิมุต
ุ ตลอดจนบุุคลากรทางการแพทย์์อาจมีีความเสี่่�ยง

ในการถููกฟ้้องร้้อง จากผู้้�ป่่วย ซึ่�่งอาจเกิิดจากความผิิดพลาดหรืือ
เกิิดความไม่่พอใจในการรัักษา ทำำ�ให้้โรงพยาบาล มีีความเสี่่�ยงจาก
การถููกฟ้้องร้้อง และอาจส่่งผลกระทบถึึงผลการดำำ�เนิินงานของ
โรงพยาบาลได้้

ทางโรงพยาบาลวิิมุต
ุ ตระหนัักถึึงปััจจััยดัังกล่่าว จึึงได้้สร้้างมาตรการ

ในการบริิหารความเสี่่� ย ง รวมทั้้� งให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับคุุ ณ ภาพและ

มาตรฐาน รวมถึึงกระบวนการในการรัักษาพยาบาลให้้เป็็นไปอย่่าง

ร้้ อ ยละ 75.79 ของทุุ น ชำำ� ระแล้้ ว ทั้้� งหมดของบริิ ษััท ฯ ทั้้� งนี้้�
ในเรื่่�องที่่สำ
� �คัั
ำ ญต่่างๆที่่ก
� ฎหมายหรืือข้้อบัังคัับได้้กำำ�หนดให้้ต้อ
้ งได้้รัับ

มาประชุุมและมีีสิิทธิอ
ิ อกเสีียงลงคะแนน

นอกจากนี้้� นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์� ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายหนึ่่�งใน

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ โดยถืือหุ้้�นจำำ�นวน 1,318,190,000
หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 60.23 ของทุุนชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

และยัังคงดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง เป็็ น ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�มและ

เป็็นกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามของบริิษััทฯ ดัังนั้้�นผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
จึึงอาจไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเสีียงเพื่่� อตรวจสอบและถ่่วงดุุล

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ได้้

ถููกต้้อง เหมาะสม อีีกทั้้�งคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิ และความคาดหวัังของผู้้�ป่่วย
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โครงสร้้างการจััดการ
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สามารถแสดงได้้ดัังแผนผัังต่่อไปนี้้�

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์การ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สายงาน
ตรวจสอบภายใน
และกำ�กับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหาร
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

กลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลวิมุต
โฮลดิ้ง

กลุ่มธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่ม

สายงาน
จัดซื้อจัดจ้างและ
ซัพพลายเชน
กลุ่ม

สายงาน
การเงินกลุ่ม

สายงาน
การตลาดองค์กร
กลุ่ม
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คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ปััจจุุบัันโครงสร้้างการจััดการของบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ

ชุุดย่่อย 5 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล คณะกรรมการ

สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหาร โดยปััจจุุบััน คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�

1. คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลซึ่่ง� มีีความรู้้�ความสามารถเป็็นที่่ย
� อมรัับ และเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจ
ขององค์์กร ซึ่�ง่ เป็็นเป้้าหมายหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งมีีบทบาทในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของบริิษััทฯ เพื่่� อให้้เป็็นไป

ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยร่่วมกัับผู้้�บริิหารในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และนโยบายการดำำ�เนิินงานทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว

ตลอดจนกำำ�หนดนโยบายการเงิิน การบริิหารความเสี่่ย
� ง รวมทั้้�งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำำ�คััญของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ตลอดจน
กำำ�กัับดููแลตรวจสอบและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้

อย่่างเป็็นอิิสระ โดยข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ระบุุว่า่ คณะกรรมการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการไม่่น้อ
้ ยกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ในการดำำ�เนิินกิิจการนั้้�นกรรมการต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม

กฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตและระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ โดยปััจจุุบัันคณะกรรมการของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ.2535 และ

ตามประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่�่เกี่่�ยวข้้อง มีีจำำ�นวน 10 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.

ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ

2.

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

รองประธานกรรมการ

3.

ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

กรรมการอิิสระ

4.

นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

กรรมการอิิสระ

5.

ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

กรรมการอิิสระ

6.

ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

กรรมการอิิสระ

7.

นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

กรรมการอิิสระ

8.

ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ

9.

นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการ

10. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

กรรมการ

11. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์(1)

กรรมการ

12. นายปิิยะ ประยงค์์(2)

กรรมการ

13. นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต(3)

กรรมการ

หมายเหตุุ :

(1) นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(2) นายปิิยะ ประยงค์์ พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทตามวาระเมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2563
(3) นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563

เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท ได้้แก่่ นายไพศาล รำ��พรรณ์์ ตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

2.

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนบริิษััทฯ คืือ นายทองมา วิิจิต
ิ รพงศ์์พัันธุ์์�

ผู้้�บริิหาร พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย นโยบายและ

รวมเป็็นสองคนและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ

แนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตและการคอร์์รััปชััน ฯลฯ

และเปิิดเผยให้้รัับทราบ กำำ�หนดให้้ปฏิิบััติิตาม และติิดตามให้้มีี

การรวม หรืือแยกตำำ�แหน่่ง

การปฏิิบััติิ รวมทั้้�งทบทวนให้้มีีความสอดคล้้องกัับสถานการณ์์

ประธานกรรมการบริิษััทไม่่ได้้เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร และไม่่
บริิหารกลุ่่�ม อีีกทั้้�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งเป็็นการ

ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
3.

แบ่่งแยกหน้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และการ

(Monitoring and Supervision) การบริิหารและการจััดการของ

บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิษััท
ผู้้�ควบคุุมการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ล โดยสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคน

ฝ่่ายบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
4.

มีีส่่วนร่่วมในการประชุุม และมีีโอกาสในการอภิิปรายแลกเปลี่่�ยน

ความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ รวมทั้้�งยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้ความ

ช่่วยเหลืือ แนะนำำ� สอดส่่องดููแลและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ

5.

ที่่� รัับรองโดยทั่่� วไป และตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีก่่ อนที่่� จะ

ผลประโยชน์์เพื่่� อให้้มีีความถููกต้้องโปร่่งใส

นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ
6.

7.

ดำำ� เนิิ น การ เช่่ น เรื่่� องที่่� ก ฎหมายกำำ�ห นดให้้ ต้้ อ งได้้ รัั บมติิ ที่�่

ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่ตำ
� �ำ แหน่่ง

ประเทศไทย หรืือตามที่่�หน่ว
่ ยงานราชการอื่่�นๆ กำำ�หนด เป็็นต้้น

และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการห้้ามจ่่ายสิินบน

ต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
แห่่งประเทศไทย รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบ

ขายสิินทรััพย์์ ที่่�สำ�คัั
ำ ญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

หรืือการสนัับสนุุนการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะ

พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อ หรืือ

กฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ

การจััดทำำ�และการเปิิดเผยงบการเงิินของบริิษััทฯ เพื่่� อแสดงถึึง

นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ

ซื่่� อสััตย์์ สุุ จ ริิ ต รวมทั้้� ง ต้้ อ งปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย

และมีีหน้้าที่่ดูู
� แลให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยปฏิิบััติใิ ห้้เป็็นไปตาม

จััดให้้มีีการทำำ�รายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ และรัับผิิดชอบต่่อ
ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่�่ผ่า่ นมา และ

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวัังและความ

แต่่ ใ นเรื่่� อ งที่่� ต้้ อ งได้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นก่่ อ นการ

จััดให้้มีีการทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย ณ วัันสิ้้�นสุุด

รอบระยะเวลาบััญชีีให้้มีีความถููกต้้อง เพื่่� อแสดงฐานะทางการ
เป็็นจริิง ครบถ้้วน และถููกต้้อง เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี

รวมถึึงการร่่วมพิิจารณาอย่่างรอบคอบในเรื่่�องที่่� อาจขััดแย้้งทาง

วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััท ตลอดจนมติิที่ป
�่ ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้น

อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง เพื่่� อให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนการดำำ� เนิิ น งานและ

เงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบบััญชีีที่่�ผ่า่ นมาให้้ตรงต่่อความ

การแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ

1.

ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย และบริิษััทร่ว่ ม
งบประมาณของบริิษััทฯ และของบริิษััทย่อ
่ ย

ฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้�งมีีความเป็็นอิิสระในการเสนอวาระการประชุุม

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท

พิิจารณาอนุุมััติินโยบายทางธุุรกิิจ รวมถึึงวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ

เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และงบประมาณ
ประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมถึึงการควบคุุมดููแล

บริิหารงานประจำำ�ไว้้อย่่างชััดเจน

ประธานกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่� แสดงบทบาทของผู้้�นำำ�และเป็็น

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยตาม
หลัักธรรมาภิิบาล คู่่�มือ
ื จรรยาบรรณทางธุุรกิิจสำำ�หรัับกรรมการ

หรืือ นายวิิเชีียร เมฆตระการ ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัับ นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับประธานกรรมการบริิหาร หรืือ ประธานเจ้้า หน้้าที่่�

กำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีการปฏิิบััติงิ านอย่่างมีีจริิยธรรม เช่่น จััดทำำ�

กรรมการบริิษััทว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ

8.

พิิจารณาแต่่งตั้้�ง หรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง กรรมการอิิสระ โดย

พิิจารณาจากคุุณสมบััติิ และลัักษณะต้้ องห้้ามของกรรมการ

อิิ ส ระตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์
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แห่่ ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บตลาดทุุ น

ยกเว้้ น เป็็ น การอนุุ มััติิ ร ายการที่่� เ ป็็ น ไปตามนโยบายและ

เพื่่� อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ต่่อไป

อนุุมััติิไว้้แล้้ว

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือเสนอต่่อที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

9.

พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง หรืื อ แก้้ ไ ขเปลี่่� ย นแปลง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ

กำำ�กัับตลาดทุุน รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

10. พิิจารณาแต่่งตั้้�งหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงกรรมการบริิหาร โดย

เลืือกจากกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ หรืือบุุคคล

ภายนอก พร้้อมทั้้�ง กำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�และความ

รัับผิิดชอบของกรรมการบริิหาร

11. พิิจารณาแต่่งตั้้�งหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการชุุดย่่อย

เพื่่� อช่่วยปฏิิ บััติิงานตามความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท

12. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามผููกพัันบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

13. พิิจารณาแต่่งตั้้�ง และ/หรืือ เห็็นชอบการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับ
สููงของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย รวมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

14. พิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อแต่่งตั้้�งกรรมการของ
บริิษััทฯ และพิิจารณาแต่่ งตั้้� งกรรมการของบริิษััทย่่อย โดย

สอดคล้้ อ งกัับสััดส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นของบริิ ษััท ฯ ในบริิ ษััทย่่ อ ย

ดัังกล่่ าว รวมทั้้� งพิิจารณากำำ�หนดค่่ าตอบแทนของกรรมการ

ดัังกล่่าว

15. แต่่ งตั้้� งบุุ คคลอื่่� นใดให้้ดำำ�เนิินกิิ จการของบริิษััทฯ ภายใต้้ การ

ควบคุุมของคณะกรรมการบริิ ษััท หรืื ออาจมอบอำำ� นาจเพื่่� อ
ให้้ บุุ ค คลดัังกล่่ า วมีีอำำ� นาจ และ/หรืื อ ภายในเวลาตามที่่�

คณะกรรมการบริิ ษััท เห็็ น สมควร ซึ่่� ง คณะกรรมการบริิ ษััท
อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้

ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่�่กำำ�หนดนั้้�น

หลัักเกณฑ์์ที่�่ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการพิิจารณาและ

16. พิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร และโครงสร้้างการบริิหารงาน
17. พิิจารณาแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท พร้้อมทั้้� งกำำ�หนดขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท

18. พิิ จ ารณาคััดเลืื อ กและให้้ ค วามเห็็ น ชอบการเสนอรายชื่่� อ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย และพิิจารณากำำ�หนด

ค่่ า ตอบแทนที่่� เ หมาะสม ตามที่่� ค ณะกรรมการตรวจสอบ
นำำ�เสนอ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีเี พื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ

19. ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีระบบงานทางบััญชีีที่่�

เหมาะสมและมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ มีีการรายงานทางการเงิิ น ที่่�

น่่าเชื่่�อถืือ มีีระบบการควบคุุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่่� เ พีียงพอและเหมาะสม และติิ ด ตามประสิิ ทธิิ ภ าพ

ของระบบควบคุุ ม ภายใน ให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานที่่� ไ ด้้ รัั บ
การยอมรัับ รวมทั้้� ง มีีระบบจััดเก็็ บ เอกสารที่่� ทำำ�ให้้ ส ามารถ

ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้ในภายหลััง

20. พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ น โยบายด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง (Risk
Management) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร และกำำ�กัับดููแลให้้มีี
กระบวนการในการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งเพื่่� อลดผลกระทบ

ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยอย่่างเหมาะสม

21. พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ก ารทำำ� รายการได้้ ม า หรืื อ จำำ�หน่่ า ยไปซึ่่� ง
สิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าว
จะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณา

อนุุ มััติิ ดัั งกล่่ า วจะเป็็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บ
ตลาดทุุน และ/หรืือ ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�

เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

22. พิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�

ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณาอนุุมััติิดัังกล่่าวจะเป็็นไป

ต้้ องไม่่มีีลัั กษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�

ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือ ประกาศ

คณะอนุุ ก รรมการชุุ ด ต่่ า งๆ ดัังกล่่ า วสามารถพิิ จ ารณาและ

แห่่ ง ประเทศไทย กำำ�กัั บควบคุุ ม และป้้ อ งกัันมิิ ใ ห้้ เ กิิ ด ความ

ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และ

อนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความ
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ขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ อื่่� นใดกัับบริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ย

รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของ
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ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ และ

ของบริิษััทย่อ
่ ย

โครงสร้างการจัดการ

23. พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่� อเห็็ น ว่่ า บริิ ษััท ฯ มีีกำำ� ไรพอสมควรที่่� จ ะทำำ� เช่่ น นั้้� น และ

รายงานการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้ที่ป
�่ ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบใน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป

24. ดำำ� เนิิ น การให้้ มีี การเผยแพร่่ ข้้ อ มููลที่่� เ หมาะสมและมีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บุุคคลผู้้�มีีความขััดแย้้งทาง

ของบริิษััทฯ ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติริ ายการที่่เ� ป็็นไปตามนโยบาย และ
หลัักเกณฑ์์ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการบริิษััท พิิจารณา
อนุุมััติิไว้้

องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััท
1.

ผลประโยชน์์ และผู้้�ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เหมาะสม

กรรมการบริิษััท และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่� อให้้

25. ขอความเห็็ น ทางวิิ ช าชีีพจากองค์์ ก รภายนอก หากมีีความ

ความเห็็นชอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิจารณา

จำำ�เป็็นเพื่่� อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสม

ควบคุุมดููแลบริิษััทย่่อยให้้ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อย

อนุุมััติิต่่อไป
2.

อย่่างเคร่่งครััด

โดยเมื่่�อรวมแล้้วมีีจำำ�นวนไม่่น้อ
้ ยกว่่า 5 คน และมีีกรรมการที่่�มีี

ความเป็็ น อิิ ส ระอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง จากฝ่่ า ยบริิ ห ารและปราศจาก

และมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี

ความสััมพัันธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ หรืื อ ความสััมพัันธ์์ อื่่� นใดอัันอาจมีี

สารสนเทศให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานซึ่่� ง เป็็ น ที่่� ย อมรัับได้้ ใ น

อิิทธิพ
ิ ลต่่อการใช้้ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ อย่่างเป็็นอิิสระไม่่น้อ
้ ยกว่่า 1 ใน 3

อุุ ต สาหกรรม และมีีการติิ ด ตามทบทวน และปรัับปรุุ ง ให้้

28. ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้าง และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้

ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดและต้้องไม่่น้อ
้ ยกว่่า 3 คน

3.

อย่่างเหมาะสม เพื่่� อให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจการและใช้้ทรััพยากร

สิ่่�งแวดล้้อม

4.

รายละเอีียดที่่� เ พีียงพอเพื่่� อประโยชน์์ ใ นการตััดสิิ น ใจของ

กรรมการมีีหน้้ า ที่่� ต ามข้้ อ บัังคัับในกิิ จ การซึ่่� ง ประธานกรรมการ

กรรมการบริิษััทนั้�้น จะไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบ
อำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม และคณะอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตน

หรืือบุุ คคลที่่� อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่� นิิยามไว้้ ในประกาศคณะ

กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ
อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่อ
่ ย

ข้้ อ กำำ�ห นดของกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ทั้้� ง นี้้� จะต้้ อ งมีีความ

และประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�นๆ โดยมีี

คนหนึ่่�ง หรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ โดยรองประธาน

ทั้้� ง นี้้� ก ารมอบหมายอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบของคณะ

การแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััท และ
โปร่่งใสและชััดเจน โดยการพิิจารณาจะต้้องมีีประวััติิการศึึกษา

บริิษััท ในกรณีีที่่ค
� ณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการ

อย่่างน้้อย 6 ครั้้�งต่่อปีี

ประธานกรรมการบริิ ษััท ในกรณีีที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััท

หลายคนเป็็นรองประธานกรรมการบริิษััทก็็ได้้

ให้้คณะกรรมการบริิษััทเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ

มอบหมาย ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการของบริิ ษััท ฯ จะต้้ อ งประชุุ ม กััน

ให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษััท เลืื อ กกรรมการบริิ ษััท คนหนึ่่� ง เป็็ น
พิิจารณาเห็็นสมควรอาจจะเลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�ง หรืือ

อย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ และเพื่่� อให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ ร่่ ว มกััน

ทั้้�งแก่่กิิจการของบริิษััทฯ ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง สัังคมและ

คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่่� น มีีจำำ� นวนที่่� เ หมาะสมกัับขนาด

ของกิิจการของบริิษััทฯ และการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

27. กำำ�หนดกรอบนโยบายการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สอดคล้้องและเหมาะสมกัับความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะทำำ�หน้้าที่่�

คัั ดเลืื อกบุุ คคลที่่� เห็็ น ว่่ ามีีคุุ ณ สมบััติิ เหมาะสมที่่� จะเป็็ น

และตรงต่่อเวลา

26. กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยเสมืือนหน่่วยงานหนึ่่�งของบริิษััทฯ และ

ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง กรรมการบริิ ษััท โดย

คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
5.

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริิษััทโดยตำำ�แหน่่ง

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระต้้องไม่่ทำ�หน้
ำ
า้ ที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร เป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ

และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม เป็็นผู้้�ซึ่�ง่ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
กัับบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�จะทำำ�ให้้มีีข้อ
้ จำำ�กััดในการแสดงความเห็็นที่่�

เป็็นอิิสระ และต้้องมีีคุุณสมบััติิตามที่่�ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนกำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
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1.

ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิทธิ
ิ อ
ิ อกเสีียงทั้้�งหมด

ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณา

ขััดแย้้ง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ

ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน

ของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม นิิติิบุุคคลที่่� อาจมีีความ
ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ

รายนั้้�นๆ ด้้วย
2.

ภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่�่เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีี

5.

เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่มีี หรืือเคยมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน รวมทั้้�ง

ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือน

ที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี

ร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม

เว้้นแต่่จะได้้พ้น
้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวแล้้วไม่่น้อ
้ ยกว่่า 2 ปีี

ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ
้ ยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

ซึ่�ง่ มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััทร่ว
่ ม นิิติิบุุคคล

ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ ของผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม ของบริิ ษััท ฯ
ก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

เป็็นกรรมการที่่�ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ

ของบริิ ษััท ฯ สัังกััดอยู่่� เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการมีีลัักษณะ
6.

จดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็น

ได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม

ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการ

ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่อ
่ ย

บริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััทร่ว
่ ม นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะ

ทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น
้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าว

มาแล้้วไม่่น้อ
้ ยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7.

ที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน

รวมทั้้� ง ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� มีีนัั ย หรืื อ ผู้้�มีีอำำ� นาจ
ควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย

8.

ของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและ

ทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิ เพื่่� อประกอบกิิจการ การเช่่า หรืือ

คู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่�่ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3

ของสิินทรััพย์์ที่�่ มีีตัั วตนสุุ ทธิิ หรืื อ ตั้้� งแต่่ 20 ล้้ านบาทขึ้้� นไป
แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ�กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าว

ให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
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ที่่� มีีนัั ยกัับกิิ จ การของบริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ย หรืื อ ไม่่ เ ป็็ น

ถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด

ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคแรก รวมถึึงการทำำ�รายการ

ถึึงพฤติิ กรรมอื่่� นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทฯ หรืือ

ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน

บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ป
� รึึกษาที่่รัั� บเงิินเดืือนประจำำ� หรืือ

มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ
้ ยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

ให้้กู้้�ยืม
ื ค้ำำ�ประกััน การให้้สิน
ิ ทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิน
ิ รวม

กรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืื อหุ้้�นซึ่�่งเป็็น

หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วม

หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้ นแต่่ จะได้้ พ้้นจากการ

หรืือการให้้ หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับ หรืือ

เป็็ น กรรมการที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บการแต่่ ง ตั้้� ง ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น ตััวแทนของ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ

บริิษััทร่่วม นิิติิบุุคคลที่่� อาจมีีความขััดแย้้ง ผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ หรืือบริิการ

ซึ่�่งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษา
บริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััทร่ว
่ ม นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะ

เป็็ น กรรมการที่่� ไ ม่่ มีี หรืื อ เคยมีีความสััมพัันธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ กัับ

เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ

ทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จาก

พี่่�น้้องและบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น

4.

บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััทร่ว
่ ม นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น

ประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย บริิษััท

3.

เป็็นกรรมการที่่� ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ

เป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่อ
่ ย
9.

ไม่่มีีลัั กษณะอื่่� นใดที่่� ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถให้้ ค วามเห็็ น อย่่ า งเป็็ น

อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลัักษณะเป็็นไป
ตามข้้อ (1) – (9) แล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รัับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริิษััท ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่ว
่ ม บริิษััทย่อ
่ ยลำำ�ดัับเดีียวกััน นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััด

แย้้ง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ โดยมีีการ

ตััดสิินใจในรููปแบบขององค์์คณะ (Collective Decision) ได้้

โครงสร้างการจัดการ

ในกรณีีที่่�บุุคคลที่่�บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ

เป็็นบุุคคลที่่�มีี หรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ หรืือการให้้บริิการ

4.

สอบทานระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และ

ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริิษััทฯ และ

ทางวิิชาชีีพเกิินมููลค่่าที่่�กำำ�หนดตามข้้อ 4 หรืือ 6 ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับ

บริิษััทย่อ
่ ย ให้้มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิผ
ิ ล และอาจเสนอ

ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเกิินมููลค่่าดัังกล่่าว ก็็ต่่อเมื่่�อบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีี

และเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญพร้้ อ มทั้้� ง นำำ�ข้้ อ เสนอแนะเกี่่� ย วกัับการ

การผ่่อนผัันข้้อห้้ามการมีี หรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ หรืือการ

แนะให้้มีีการสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น

ความเห็็นคณะกรรมการบริิษััทที่่�แสดงว่่าได้้พิิจารณาตามหลัักใน

ปรัับปรุุ ง แก้้ ไ ขระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� สำ�คัั
ำ ญและจำำ� เป็็ น

แล้้วว่่า การแต่่งตั้้�งบุุคคลดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�

ภายนอกและผู้้�จััดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน และ

มาตรา 89/7 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

เสนอคณะกรรมการบริิษััท โดยสอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี

และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ และจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�

ประชุุมร่่วมกัับหััวหน้้าผู้้�บริิหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่่มีี

เกี่่� ย วข้้ อ งในหนัังสืื อ นััดประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในวาระพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง
กรรมการอิิสระด้้วย

ฝ่่ายจััดการอยู่่�ด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5.

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

รัับผิิ ด ชอบเกี่่� ย วกัับการตรวจสอบภายใน รวมถึึงพิิ จ ารณา

ประกอบด้้วยกรรมการ 3 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�(1)

กรรมการตรวจสอบ

3. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี(1)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ:

(1)

เห็็นชอบงบประมาณประจำำ�ปีี อััตรากำำ�ลัังคน และทรััพยากรที่่�

จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน และอนุุมััติิ

ตำำ�แหน่่ง

1. ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี รวมถึึงการพิิจารณาอนุุมััติิทบทวน

ปรัับเปลี่่�ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
6.

ภายในและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

รวมถึึงการสอบทานความเห็็นของฝ่่ายบริิหารที่่�มีีต่่อประเด็็น

7.

สามารถเข้้าพบผู้้�บริิหาร ติิ ดต่่ อพนัักงานและเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�

8.

สอบทานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง (เช่่น ฝ่่ายกฎหมาย)

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้แก่่ นายเปรมศัักดิ์์� วััลลิิกุุล

ตำำ�แหน่่งรัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สายงานตรวจสอบ

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่่เ� สนอต่่อฝ่่ายบริิหาร

การตรวจสอบที่่�ได้้มีีการเสนอและรายงานไว้้

นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์� และนายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี
เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ทางบััญชีีและการเงิิน

ให้้ ค วามเห็็ น ชอบในการพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง โยกย้้ า ย เลิิ ก จ้้ า ง
หััวหน้้ า หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรืื อ หน่่ ว ยงานอื่่� นใดที่่�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ

ชื่่�อ

พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน และ

เกี่่�ยวข้้องได้้โดยไม่่มีีข้อ
้ จำำ�กััด

โดยให้้ บ ริิ ษััท ฯ ปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัักทรััพย์์ แ ละ

ตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมาย

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อื่่�นๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งสอบทานให้้บริิษััท

1.

ควบคุุม และกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�บริิษััทฯ เข้้าไปลงทุุน

2.

สอบทานกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
และพิิจารณาแก้้ไขในประเด็็นที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเหมาะสม

สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยเพื่่� อ

ให้้ มั่่� น ใจว่่ า มีีความถููกต้้ อ งและเชื่่� อ ถืื อ ได้้ ร วมถึึงการเปิิ ด เผย

ข้้ อ มููลอย่่ า งเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกและผู้้�บริิหารที่่รัั� บผิิดชอบการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน

ทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
3.

ย่่อยของบริิษััทฯ ปฏิิบััติต
ิ ามหลัักเกณฑ์์ที่กำ
�่ ำ�หนดในนโยบายการ

พิิ จ ารณาและให้้ ค วามเห็็ น ชอบเกี่่� ย วกัับการเปลี่่� ย นแปลง

9.

พิิจารณาคััดเลืื อก เสนอแต่่ งตั้้� ง/เลิิ กจ้้ าง เสนอค่่ าตอบแทน

บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่� อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ

บริิ ษััท ฯ รวมทั้้� ง เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม กัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี ฝ่่ า ย

จััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่� อรัับทราบ

ผลการสอบทานงบการเงิินประจำำ�ไตรมาส ผลการตรวจสอบ

งบการเงิินประจำำ�ปีี และหารืือเกี่่�ยวกัับปััญหา อุุปสรรค ที่่�อาจ

พบจากการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี

หลัักการบััญชีี หรืื อ วิิ ธีี ปฏิิ บััติิ ท างบััญชีีที่่� สำ�คัั
ำ ญที่่� เ สนอโดย
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
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10. พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกััน หรืื อ รายการที่่� อ าจมีีความ

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ

หรืื อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น รวมถึึงการป้้ อ งกัันการใช้้ ป ระโยชน์์ อัั นมิิ ค วร
ในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และโอกาสของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทฯ และ

บริิษััทย่่อยที่่�ไม่่สมควรให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนด

ของตลาดหลัักทรััพย์์ และพิิจารณารายการได้้มาหรืือจำำ�หน่า่ ย

ไปของบริิ ษััท ฯ และบริิ ษััทย่่ อ ยให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
นโยบายการควบคุุม และกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�บริิษััทฯ
เข้้ า ไปลงทุุ น เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า รายการดัังกล่่ า วสมเหตุุ ส มผล

และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

11. จััดทำำ� รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิ ด เผยไว้้

ในรายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ ซึ่�ง่ รายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล

อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�

11.1 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

11.2 ความเห็็นเกี่่ย
� วกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

11.3 ความเห็็นเกี่่ย
� วกัับการปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ

กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย
11.4 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี

11.5 ความเห็็ น เกี่่� ย วกัับรายการที่่� อ าจมีีความขััดแย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์

11.6	จำำ� นวนการประชุุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน

11.7 ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่ค
� ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ตามกฎบััตร

11.8 รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ

ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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12. ปฏิิบััติิการอื่่�นตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ที่่กำ
� �ห
ำ นดไว้้ในกฎบััตร หรืือตามที่่ค
� ณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายงานอื่่� นใดที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�ถืื อ หุ้้�นและผู้้�ลงทุุ น ทั่่� ว ไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริิษััท

14. รายงานต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััท อย่่ า งสม่ำำ� เสมอ เพื่่� อให้้

คณะกรรมการบริิษััทรัั บทราบกิิ จกรรมของคณะกรรรมการ
ตรวจสอบ

15. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�หากพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการที่่�เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือการทุุจริิตหรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ

หรืื อ มีีความบกพร่่ อ งที่่� สำ�คัั
ำ ญในระบบควบคุุ ม ภายในหรืื อ
การฝ่่ า ฝืืนกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์

ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยหรืือกฎหมาย

ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับธุุ รกิิ จของบริิษััทฯ ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีี

นััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

และบริิษััทย่่อยให้้รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่� อดำำ�เนิิน

การปรัับปรุุ งแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
สมควร

16. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีกระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
สอดคล้้องตามแนวทางของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่างๆ อย่่าง

มีีประสิิทธิผ
ิ ล

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย
3 ท่่าน โดยแต่่งตั้้�งจากกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิตาม
ที่่ก
� ฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศของคณะ

กรรมการกำำ�กัั บตลาดทุุ น รวมถึึงประกาศ ข้้ อ บัังคัับ และ/หรืื อ
ระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่� กำำ�หนด ว่่ าด้้ วย

คุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้้�งนี้้�กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 ท่่าน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความ
สามารถด้้านบััญชีีหรืือการเงิิน และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำำ�

หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินของบริิษััทฯ

โดยแต่่ละท่่านจะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบรอบ
ออกตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริิษััท โดยรายงานผลการประเมิินความเสี่่�ยง

3. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์การ

และผลการดำำ�เนิินงานเพื่่� อ ลดความเสี่่�ยงต่่ อคณะกรรมการ

บริิษััทเป็็นประจำำ� ในกรณีีที่่มีี
� เรื่่�องที่่สำ
� �คัั
ำ ญซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ ต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ

จะต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาโดยเร็็วที่่สุ
� ด
ุ

องค์์การของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการ 3 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ชื่่�อ
1. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร

ความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

5.
6.

2. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์ กรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง
กรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง

4. นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต(1)

กรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง

5. นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์(2)

หมายเหตุุ :

(1)

ระดัับองค์์การ

ระดัับองค์์การ

กรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง

7.
8.

9.

บริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 กัันยายน 2563

เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์ การ ได้้ แก่่

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ
1.
2.
3.
4.

กำำ�หนดนโยบาย กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงโครงสร้้าง

การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์การ

ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์การ

ผลัักดัันให้้มีีการพััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากร และสร้้าง

ความตระหนัักถึึงความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก าร

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

จะมีีการเชิิญตััวแทนจากสายการปฏิิบััติิงานแต่่ละองค์์กรมา

4. คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ
ประกอบด้้วยกรรมการ 3 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�

นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์ ตำำ�แหน่่งรัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ สายงานการเงิินกลุ่่�ม

ผลัักดัันให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวทางการบริิหาร

นำำ�เสนอสิ่่�งที่่�ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง

1 เมษายน 2563
นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์ พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ

บริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมขององค์์ การ และติิ ดตามดููแล

อย่่างต่่อเนื่่� อง

บริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
(2)

สอบทานแผนจััดการความเสี่่ย
� งของฝ่่ายจััดการ รวมทั้้ง� กระบวนการ

ความเสี่่�ยงขององค์์การ

ระดัับองค์์การ

นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ

ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่

สอบทานกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงผลการจััดการ

ระดัับองค์์การ

3. นายปิิยะ ประยงค์์

รัับทราบถึึงความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญ และพิิจารณาว่่าฝ่่ายจััดการได้้

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

2. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

กรรมการบรรษััทภิิบาล

3. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

กรรมการบรรษััทภิิบาล

เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ได้้แก่่ นายเปรมศัักดิ์์� วััลลิิกุล
ุ
ตำำ�แหน่่ง รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สายงานตรวจสอบ

รัับทราบและให้้ข้อ
้ เสนอแนะต่่อนโยบาย กลยุุทธ์์ และแนวทาง

ภายในและการกำำ�กัับการปฎิิบััติิงาน

กำำ�หนดแนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ และจััด

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

ให้้มีีการรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่� อง

ระบุุและรายงานความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญ (ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วและคาดว่่า
จะเกิิด) การเปลี่่�ยนแปลง และแผนการจััดการความเสี่่�ยงไปยััง

1.

กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่� อ

ความยั่่�งยืืน
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2.

พิิจารณา ทบทวน นำำ�เสนอ เพื่่� อให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ

ในเรื่่�อง นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณทาง

5. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

เพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท นโยบายและแนวปฏิิบััติิ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา

ธุุรกิิจ นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม นโยบาย

อื่่�นใดที่่�จะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯในฐานะผู้้�นำำ�

ที่่� ส ร้้ า งคุุ ณค่่ า ให้้ แ ก่่ กิิ จ การอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ตามแนวทางของ

ธรรมาภิิบาล เพื่่� อก่่อให้้เกิิดความโปร่่งใส เป็็นธรรมและสนัับสนุุน

ค่่าตอบแทนของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการ 4 ท่่าน ดัังรายชื่่�อ
ต่่อไปนี้้�

ชื่่�อ

การเจริิญเติิบโตของบริิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน
3.

1. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

ประธานกรรมการสรรหาและ

ฝ่่ายบริิหารจััดการนำำ�นโยบาย/แนวปฏิิบััติิต่่างๆ ในข้้อ 2 ไปใช้้

2. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ทั้้�งนี้้� แนวปฏิิบััติดัั
ิ งกล่่าว

3. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

4. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจตามระเบีียบ กฎหมาย และ

มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและในระดัับสากล ดููแลให้้

พััฒนาบริิ ษััท อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยส่่ ง เสริิ ม นวััตกรรมและการ

ต้้องสอดคล้้องและเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััท ข้้อเสนอแนะ
ของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล หรืือเกี่่�ยวข้้องและเทีียบเคีียงได้้กัับ

มาตรฐานสากล
4.

กำำ�กัั บให้้ มีี การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลการขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์

ระหว่่างฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงการ

ป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์ การทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�มีีความสััมพัันธ์์ที่�่
เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััท

5.

ติิดตามและทบทวนระบบงานต่่างๆ ภายในองค์์กรให้้สอดคล้้อง

6.

ติิดตามและสั่่�งการในกรณีีที่่�การปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการและ

กัับจรรยาบรรณและแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้

9.

1.

กฎหมายที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

บริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และกรรมการผู้้�จััดการ (ต่่ อไปจะเรีียกรวมกัันว่่ า “ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง”) ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยที่่�โปร่่งใสและชััดเจน

2.

พิิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย
และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ที่่�มีีความรู้้�

ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่จำ
� ำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อน
บริิษััทฯ ไปสู่่เ� ป้้าหมาย เพื่่� อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิจ
ิ ารณา

สัังคมและการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืน (Sustainable Development: SD)

ติิดตามดููแลการสืืบสวนสอบสวน การร้้องเรีียนขอความเป็็น

กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการสรรหาคณะกรรมการ

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ดููแลและให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ

ธรรมหรืื อ การปฎิิ บััติิ ที่�่ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามข้้ อ บัังคัับ กฎระเบีียบ

ค่่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

บริิษััท ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และองค์์กรภายนอกตามความเหมาะสม

8.

ค่่าตอบแทน

สายงานทรััพยากรบุุคคลกลุ่่�ม

ติิดตามและรายงานผลการปฏิิบััติิงาน สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วม

และการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ค่่าตอบแทน

นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น ตำำ�แหน่่ง รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

พนัักงานมีีประเด็็นในการไม่่ปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ

ที่่�ดีีและนโยบายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อรายงานแก่่คณะกรรมการ

พิิจารณาค่่าตอบแทน

เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ าตอบแทนได้้ แก่่

ที่่�วางไว้้
7.

ตำำ�แหน่่ง

อนุุมััติิ และ/หรืือ เสนอขออนุุมััติต่
ิ อ
่ ที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี

3.

กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับ
สููงของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย เพื่่� อเสนอคณะกรรมการบริิษััท

พิิจารณาอนุุมััติิ และ/หรืือ เสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
แล้้วแต่่กรณีี
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โครงสร้างการจัดการ

4.

กำำ�หนดค่่ าตอบแทนที่่� จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้� งที่่� เป็็นรููปแบบ
ตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่� อจููงใจและรัักษาคณะกรรมการบริิษััท

ประธานกรรมการบริิหาร

2. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการบริิหาร

ระยะสั้้�นและระยะยาว

3. นายปิิยะ ประยงค์์

กรรมการบริิหาร

กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ

4. นพ. กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล

กรรมการบริิหาร

5. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์

กรรมการบริิหาร

6. นางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล

กรรมการบริิหาร

7. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

กรรมการบริิหาร

8. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

กรรมการบริิหาร

9. นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์

กรรมการบริิหาร

บริิษััทย่่อย ให้้นำ�ำ พาบริิษััทฯ ให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�ง

คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับ

สููงของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยที่่�เหมาะสม
6.

พิิจารณาทบทวนนโยบาย หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและกำำ�หนด

ค่่ าตอบแทนและระบบการจ่่ ายค่่ าตอบแทนให้้เหมาะสมกัับ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงาน

ของบริิษััทฯ และสภาวะตลาดโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่�่จะ
สร้้างให้้กัับบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ

7.

เลขานุุ ก ารคณะกรรมการบริิ ห าร ได้้ แ ก่่ นายไพศาล รำ��พรรณ์์

จััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) ของ

ตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทฯ

ดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี เพื่่� อเตรีียมความพร้้อมให้้มีีผู้้�สืบ
ื ทอด

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหาร

อย่่างต่่อเนื่่� อง

1.

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย และทบทวนแผน
งานเพื่่� อให้้การบริิหารงานของบริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินไปได้้

8.

กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฐมนิิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่่ และ

ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

6. คณะกรรมการบริิหาร
เพื่่� อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการบริิหารจััดการของบริิษััทฯ ให้้

เป็็นไปตามทิิศทาง นโยบายและเป้้าหมายที่่�คณะกรรมการบริิษััท

บริิษััทฯ มติิที่ป
�่ ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมติิที่ป
�่ ระชุุม

2.

3.

งบประมาณประจำำ�ปีี และอำำ�นาจการบริิหารงานต่่ างๆ ของ
ควบคุุ ม ดููแลการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท ฯ และบริิ ษััทย่่ อ ย

ให้้เป็็นไปตามนโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนการ ดำำ�เนิินงาน

และงบประมาณประจำำ�ปีี ที่�่ ไ ด้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากคณะกรรมการ

บริิษััท ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเอื้้�อต่่อสภาพธุุรกิิจ

บริิหาร ซึ่�่งมีีคุุณสมบััติิ ตามพระราชบััญญััติิ บริิษััทมหาชน จำำ�กัั ด

พร้้ อ มให้้ คำำ� ปรึึกษา แนะนำำ� การบริิ ห ารจััดการแก่่ ผู้้� บริิ ห าร

พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บ

ระดัับสููง

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่�่เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อควบคุุมดููแลและ

บริิหาร ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 9 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�

กำำ�ห นดนโยบาย เป้้ า หมาย กลยุุ ท ธ์์ แผนการดำำ� เนิิ น งาน

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย เพื่่� อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ

ดำำ�เนิินธุุ รกิิ จ คณะกรรมการบริิษััทได้้ อนุุมััติิจัั ดตั้้� งคณะกรรมการ

กรรมการบริิษััท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการ

รัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�ง

ผู้้�ถืือหุ้้�น

กำำ�หนดและมอบหมาย รวมทั้้�งสร้้างความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนในการ

รัับผิิดชอบในกิิจการต่่างๆ ตามขอบเขตที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ

คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�ที่�่จะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ

ต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของ

การพััฒนาความรู้้�กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่อ
่ ยอย่่างต่่อเนื่่� อง

9.

ตำำ�แหน่่ง

1. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ และ

5.

ชื่่�อ

4.

พิิจารณาอนุุมััติก
ิ ารใช้้จ่า่ ยเงิินเพื่่� อการลงทุุน การจััดทำำ�ธุรุ กรรม

ทางการเงิินกัับสถาบัันการเงิินเพื่่� อการเปิิดบััญชีี กู้้�ยืืม จำำ�นำ�ำ

จำำ� นอง ค้ำำ� ประกััน และการอื่่� นใด รวมถึึงการซื้้� อขาย/

จดทะเบีียนกรรมสิิทธิ์์�ที่�่ดิินเพื่่� อการทำำ�ธุุรกรรมตามปกติิ ของ

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยภายใต้้อำำ�นาจวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
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5.

กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารจััดการที่่มีี
� ประสิิทธิภ
ิ าพ

มั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปตาม

คณะผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยอาจมอบหมายให้้

ทบทวน และปรัับปรุุ งให้้สอดคล้้ องเหมาะสมกัับความเสี่่�ยง

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หรืื อ กรรมการผู้้�อำำ� นวยการ หรืื อ
กรรมการผู้้�จััดการของบริิ ษััท ฯ เป็็ น ผู้้�มีีอำำ� นาจแทนบริิ ษััท ฯ

ที่่�จะลงนามในสััญญาจ้้างแรงงาน

กำำ�กัับดููแลและอนุุมััติเิ รื่่�องที่่เ� กี่่ย
� วกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

และอาจแต่่ งตั้้� ง หรืือมอบหมายให้้บุุคคลใดบุุ คคลหนึ่่� ง หรืือ

หลายคนกระทำำ� การอย่่ า งหนึ่่� ง อย่่ า งใดแทนคณะกรรมการ
บริิหารตามที่่�เห็็นสมควรได้้ และคณะกรรมการบริิหารสามารถ

ยกเลิิก เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้ ทั้้�งนี้้� การมอบ

ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

10. ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างและนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้

อย่่างเหมาะสม เพื่่� อให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจการและใช้้ทรััพยากร

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเพื่่� อให้้เกิิ ดประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้� งแก่่

กิิจการของบริิษััทฯ ลููกค้้า คู่่�ค้า้ ผู้้�เกี่่ย
� วข้้อง สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

การสรรหากรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการบริิหารโดยเลืือกจาก

กรรมการบริิษััทฯ ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และ/หรืือ บุุคคลภายนอก

จากคณะกรรมการบริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่� ตน หรืือ

ที่่�เหมาะสม สามารถอุุทิิศเวลาให้้กัับบริิษััทฯ มีีความรู้้� ความเข้้าใจ

บุุคคลที่่อ
� าจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทาง

โดยกรรมการบริิหารจะต้้องมีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์
ถึึงคุุณสมบััติิ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตน รวมถึึงไม่่มีีลัักษณะ

ผลประโยชน์์ อื่่� นใดกัับบริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ย ยกเว้้ น เป็็ น

ต้้องห้้ามตามกฎหมาย

ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิษััทพิจ
ิ ารณาและอนุุมััติิ

7. คณะผู้้�บริิหาร

การอนุุ มััติิ ร ายการที่่� เ ป็็ น ไปตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์ ที่�่

ไว้้แล้้ว

8.

มาตรฐานซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับได้้ในอุุตสาหกรรมและมีีการติิดตาม

อำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ที่
� กำ
�่ ำ�หนดนั้้น
� ต้้องไม่่มีีลัักษณะ

เป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่ทำ
� �ำ ให้้ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ

7.

บริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ และมาตรการรัักษาความ

โดยครอบคลุุมทั้้�ง เรื่่�องการคััดเลืือก การฝึึกอบรม การว่่าจ้้าง

และการเลิิ กจ้้ างพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่� เป็็น

6.

9.

คณะผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษััท ฯ ประกอบด้้ ว ยผู้้�บริิ ห ารซึ่�่ ง มีีคุุ ณ สมบััติิ

พิิจารณากลั่่�นกรองงานทุุกประเภทที่่เ� สนอคณะกรรมการบริิษััท

ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

อำำ� นาจของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยอื่่� นของบริิ ษััท ฯ ที่่� จ ะเป็็ น

ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีี จำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังรายชื่่�อ

ยกเว้้น งานที่่�อยู่่ภ
� ายใต้้หน้า้ ที่่�ความรัับผิิดชอบ และ/หรืือ เป็็น

สำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์

ผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองเพื่่� อนำำ�เสนอ คณะกรรมการบริิษััทโดยตรง

ต่่อไปนี้้�

ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ทั้้�งนี้้�

การมอบหมายอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบของคณะ

กรรมการบริิหารนั้้�น จะไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือ

ชื่่�อ
1. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

มอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบ

อำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหาร สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตน

หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความ

หลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์) ซึ่�่งการอนุุมััติิรายการใน

2. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์

3. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

รายการที่่�มีีเงื่่�อนไขปกติิธุุรกิิจที่่�มีีการกำำ�หนดขอบเขตที่่�ชััดเจน
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รัักษาการ รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ สายงาน

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

และซััพพลายเชนกลุ่่�ม

และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิ

ของบริิษััทฯ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกำำ�หนดยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิ

และประธานเจ้้าหน้้าที่่�

การเงิินกลุ่่�ม

ลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

รายการดัังกล่่าว ตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

ประธานกรรมการบริิหาร
บริิหารกลุ่่�ม

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่อ
่ ยของ
บริิ ษััท ฯ (ตามที่่� นิิ ย ามไว้้ ใ นประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บ

ตำำ�แหน่่ง

4. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

รัักษาการ รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ สายงาน
ทรััพยากรบุุคคลกลุ่่�ม

โครงสร้างการจัดการ

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

5. นางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล รัักษาการ รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ สายงาน
การตลาดองค์์กรกลุ่่�ม
6. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์(1)

เข้้าร่่วมพิิจารณาเกี่่� ยวกัับงบประมาณของบริิษััทฯ กัับคณะ

7.

เจรจา พิิจารณา เอกสารสััญญาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตาม

กรรมการผู้้�จััดการลงมาผู้้�ซึ่�ง่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ากัับ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่�ทุ
่ ก
ุ ราย และให้้หมาย
รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีและ
การเงิิน ที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป หรืือเทีียบเท่่า
นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากการเป็็นรอง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
ประธานกรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม

ปกติิของบริิษััทฯ ให้้คำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะในเรื่่�องดัังกล่่าว
บริิษััทฯ และ/หรืือ ผู้้�มีีส่่วนรัับผิิดชอบในเรื่่�องนั้้�นๆ พิิจารณา

บริิหารกลุ่่�ม

หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจาก

กรรมการ และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ

เพื่่� อให้้คณะกรรมการ และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารของ

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�

หมายเหตุุ :	ผู้้�บริิหาร (ตามนิิยาม ก.ล.ต.) หมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการ

(1)

6.

กลั่่�นกรองและหาข้้อสรุุป
8.

มอบหมายให้้ บุุ ค คลใดบุุ ค คลหนึ่่� ง หรืื อ หลายคนกระทำำ� การ

อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนตามที่่เ� ห็็นสมควรได้้ โดยการมอบอำำ�นาจ

ช่่วง และ/หรืือ การมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่ภ
� ายในขอบเขตแห่่ง
การมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจให้้ไว้้ และ/หรืือ ให้้

เป็็ น ไปตามระเบีียบ ข้้ อ กำำ�ห นด หรืื อ คำำ�สั่่� ง ที่่� ค ณะกรรมการ
และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ ของบริิษััทฯ หรืือ

ประธานกรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
สามารถยกเลิิก เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้

ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธาน

กรรมการบริิ ห ารและประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�มนั้้� น จะไม่่ มีี

ลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้ประธานกรรมการบริิหารและ

ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�มสามารถอนุุ มััติิ ร ายการที่่� ต น หรืื อ

1.

รัับผิิดชอบดููแลเรื่่�องการดำำ�เนิินกิิจการ และ/หรืือ การบริิหาร
งานประจำำ�วัันของบริิษััทฯ

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้ง

2.

ประสานงานกัับฝ่่ายตรวจสอบภายในในเรื่่�องบััญชีี การเบิิกจ่่าย

(ตามที่่� นิิ ย ามไว้้ ใ นประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละ

เงิินใดๆ ของบริิษััทฯ หากตรวจพบ หรืือมีีข้้อสงสััยว่่าไม่่เป็็นไป
ตามนโยบายของบริิษััทฯ

3.

เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

(แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว ตามที่่�ข้อ
้ บัังคัับ

ให้้ครอบคลุุมทั้้�งเรื่่�อง การคััดเลืือก การฝึึกอบรม การว่่าจ้้าง และ

กำำ�หนด ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�มีีเงื่่�อนไขปกติิธุุรกิิจที่่�มีีการ

ผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยจะเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแทนบริิษััทฯ ที่่จ
� ะลงนาม

8. เลขานุุการบริิษััท

ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ โดยกำำ�หนด

ในสััญญาจ้้างแรงงาน

มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่� อการลงทุุน หรืือการ
ดำำ�เนิินงานต่่างๆ การกู้้�ยืืม หรืือการขอสิินเชื่่�อใดๆ จากสถาบััน

การเงิิ น การให้้ กู้้�ยืื ม เงิิ น ตลอดจนการเข้้ า เป็็ น ผู้้�ค้ำำ� ประกััน

เพื่่� อการทำำ�ธุุรกรรมตามปกติิของบริิษััทฯ ภายในวงเงิินไม่่เกิิน
20 ล้้านบาท หรืือเทีียบเท่่า

5.

ตลาดหลัักทรััพย์์) ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้อง

จััดโครงสร้้างองค์์การและการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

การเลิิกจ้้างพนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ใช่่คณะผู้้�บริิหาร หรืือ

4.

ทางผลประโยชน์์ อื่่� นใดกัับบริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ยของบริิ ษััท ฯ

มีีอำำ�นาจอื่่�นๆ ซึ่่�งจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามที่่�

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหารของ
บริิษััทฯ มอบหมาย

ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กำำ�หนดขอบเขตที่่�ชััดเจน

คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท เพื่่� อทำำ�หน้้าที่่�

ดููแลการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ

กิิจกรรมต่่างๆ ของคณะกรรมการบริิษััท เพื่่� อช่่วยให้้คณะกรรมการ
บริิษััทและบริิษััทฯ ปฏิิ บััติิ ตามกฎหมายและระเบีียบที่่� เกี่่� ยวข้้อง

รวมทั้้� ง สนัับสนุุ น ให้้ ก ารกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การเป็็ น ไปตามมาตรฐาน
บรรษััทภิิบาลที่่�ดีี นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิมให้้เลขานุุการบริิษััทได้้รัับการ
ฝึึ ก อบรมและพััฒนาความรู้้� เพื่่� อ เป็็ น การเพิ่่� ม พููนความรู้้�ในการ

ปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่� อง ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งให้้

นายไพศาล รำ��พรรณ์์ เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 เมษายน

2559 โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััทปรากฎ
ในเอกสารแนบ 1
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ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
เลขานุุการบริิษััท

9. รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของ
บริิษัทั ย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

1.

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่่� อ งให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย ข้้ อ บัังคัับของ

บริิษััทฯ กฎบััตรของคณะกรรมการแต่่ละชุุดและข้้อพึึงปฏิิบััติิ

ที่่�ดีี (Best Practices)
2.

แจ้้งมติิและนโยบายของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นให้้

ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบและติิดตามการปฏิิบััติิตามมติิและ

นโยบาย
3.

ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องในประเด็็นที่่เ� กี่่ย
� วกัับข้้อกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับ

ดููแลกิิจการและติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและ
สม่ำำ� เสมอ รวมถึึงรายงานการเปลี่่� ย นแปลงที่่� มีีนัั ยสำำ�คัั ญแก่่

กรรมการบริิษััท
4.

บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมคณะกรรมการ

บริิษััท รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
5.

ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�

ชื่่�อ
1. นายปิิยะ ประยงค์์

ประธานกรรมการ

2. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

กรรมการ

3. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

กรรมการ

4. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์

กรรมการ

5. นายธีีระ ทองวิิไล(1)

กรรมการ

6. นางอรนุุช อิิติิโกศิิน(2)

กรรมการ

7. นายภััคริิน ทััตติิพงศ์์(2)

กรรมการ

8. นายสมบููรณ์์ ทรงพิิพััฒน์์(6)

กรรมการ

9. นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์(7)

กรรมการ

10. นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต(3)

รองประธานกรรมการ

11. นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์(4)

กรรมการ

12. นายนิิมิต
ิ ร พููลสวััสดิ์์�(5)

กรรมการ

หมายเหตุุ :

(1)

ซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระและขอลาออก
(2)

ติิ ดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืื อหุ้้�นทั่่� วไปให้้ได้้ รัับทราบสิิทธิิต่่างๆ ของ

7.

เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการ หรืือ

(4)

หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายงานการประชุุม

(5)

หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

(6)

(3)

ผู้้�ถืือหุ้้�นและข่่าวสารของบริิษััทฯ

ผู้้�บริิหารและเอกสารสำำ�คััญอื่่�นๆ เช่่น ทะเบีียนกรรมการบริิษััท

10. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทและดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�นๆ

ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิ ษััท หรืื อ ตามที่่� ค ณะกรรมการกำำ�กัั บตลาดทุุ น
ประกาศกำำ�หนด

นายสมบููรณ์์ ทรงพิิพััฒน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทน

นายนิิมิต
ิ ร พููลสวััสดิ์์� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563
(7)

นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทน

นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

ประธานกรรมการ

2. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการ

3. นพ. กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล

กรรมการ

4. นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์(2)

กรรมการ

5. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์(1)

กรรมการ

หมายเหตุุ :

(1)

นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากการเป็็นกรรมการ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

(2)

100

นายนิิมิต
ิ ร พููลสวััสดิ์์� ลาออกจากการเป็็นกรรมการ

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563

องค์์กร (Corporate Records) อาทิิ หนัังสืือจดทะเบีียนนิิติบุ
ิ ค
ุ คล

บริิษััทที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่

นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์ ลาออกจากการเป็็นกรรมการ

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563

ดููแลให้้หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััทเป็็นศููนย์์กลางของข้้อมููล

ให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งของกรรมการ

นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต ลาออกจากการเป็็นกรรมการ

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริิษััทและรายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ รวมถึึง

9.

นางอรนุุช อิิติิโกศิิน และนายภััคริิน ทััตติิพงศ์์ ได้้รัับการ

แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 มิิถุน
ุ ายน 2563

6.

บริิคณห์์สนธิิ ข้้อบัังคัับ ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น ฯลฯ

นายธีีระ ทองวิิไล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ตั้้�งแต่่วัันที่่�

19 มิิถุน
ุ ายน 2563 แทนนายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต

รัับผิิ ด ชอบต่่ อ หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บดููแลให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย

ระเบีียบและนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััทฯ

8.

ตำำ�แหน่่ง

นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทน

นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

//
//
//
//
//

12. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

13. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

14. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์(4)

15. นายธีีระ ทองวิิไล(2) (3)

16. นางอรนุุช อิิติิโกศิิน(2)

17. นายภััคริิน ทััตติิพงศ์์(2)

18. นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์(4)(9)(10)

19. นายสมบููรณ์์ ทรงพิิพััฒน์์ (10)

20. นพ. กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล (4)
-

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

X

/

8. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

-

/ & //

/

7. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

-

11. นายปิิยะ ประยงค์์(1)

/

6. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

-

-

/

5. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

-

/

/

4. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

-

10. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

/

3. ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

-

/ & //

/ & //

2. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

-

เอสเตท

เรีียล

บมจ.

พฤกษา

9. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

X

บริิษััทฯ

1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ชื่่�อ

-

-

-

-

-

-

/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก่่อสร้้าง

บจ.

เกสร

-

-

-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.

พนาลีีฯ

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.

พุุทธชาดฯ

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

X

-

อิินเตอร์์ฯ

บจ.

พฤกษา

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

X

-

โอเวอร์์ซีส์
ี ์

บจ.

พฤกษา

ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

-

-

/

-

-

-

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วััน

เวนเจอร์์

บจ.

พฤกษา

/

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

X

-

โฮลดิ้้�ง

บจ.

ร.พ.วิิมุต
ุ

X

-

-

-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.

ร.พ.วิิมุต
ุ

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2563

101

102

รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุุ :

-

/

/

/

-

เอสเตท

เรีียล

บมจ.

พฤกษา

นายนิิมิต
ิ ร พููลสวััสดิ์์� ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563

นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ และกรรมการบริิหาร บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการบริิษััท พนาลีี เอสเตท จำำ�กััด ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2563

นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ และกรรมการบริิหาร บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563

(7)

(8)

(9)

นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ และนายสมบููรณ์์ ทรงพิิพััฒน์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563

นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ และกรรมการบริิหาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563

(6)

(10)

นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์ นพ. กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ และนางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563

-

-

-

-

-

บจ.

ร.พ.วิิมุต
ุ

(5)

/

-

-

-

-

โฮลดิ้้�ง

บจ.

ร.พ.วิิมุต
ุ

นายธีีระ ทองวิิไล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท พนาลีี เอสเตท จำำ�กััด ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 กัันยายน 2563

-

-

-

-

-

วััน

เวนเจอร์์

บจ.

พฤกษา

(4)

-

-

-

-

-

โอเวอร์์ซีส์
ี ์

บจ.

พฤกษา

นายธีีระ ทองวิิไล นางอรนุุช อิิติิโกศิิน และนายภััคริิน ทััตติิพงศ์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 มิิถุน
ุ ายน 2563

-

-

-

-

-

อิินเตอร์์ฯ

บจ.

พฤกษา

(3)

-

-

-

-

-

บจ.

พุุทธชาดฯ

นายปิิยะ ประยงค์์ พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2563

-

/

-

-

-

บจ.

พนาลีีฯ

(2)

-

-

-

-

-

ก่่อสร้้าง

บจ.

เกสร

(1)

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริิหาร

/ & //

//

24. นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์(7)

25. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ (8)

-

23. นายนิิมิต
ิ ร พููลสวััสดิ์์�(6)

/ & //

//

21. นางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล(4)

22. นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต(5)

บริิษััทฯ

ชื่่�อ

10/11
11/11

5/5

18. นายปิิยะ ประยงค์์(2)

-

2/3

-

16. นางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล(5)

-

-

-

-

-

4/8

10/10

11/11

11/11

11/11

10/11

10/11

10/11

11/11

11/11

ปีี 2562

17. นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต(1)

-

10/10

10. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

15. นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์(5)

10/10

9. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

-

10/10

8. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

14. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์(5)

10/10

7. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

-

10/10

6. ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

13. นพ.กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล (5)

10/10

5. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

-

9/10

4. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

12. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

10/10

3. นายปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

-

10/10

2. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

11. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

10/10

ปีี 2563

คณะกรรมการบริิษััท

1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ชื่่�อ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/12

-

-

-

-

10/12

12/12

-

-

ปีี 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/11

-

-

-

-

12/12

12/12

-

8/8

ปีี 2562

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

6/6

0/2

-

-

-

-

-

-

5/6

-

-

-

-

-

5/6

-

-

-

ปีี 2563

5/6

5/6

-

-

-

-

-

-

2/3

-

-

-

-

-

6/6

-

-

4/4

ปีี 2562

ระดัับองค์์การ

บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

5/5

-

-

5/5

-

-

-

-

ปีี 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

4/4

-

-

4/4

-

-

-

-

ปีี 2562

บรรษัั ทภิิบาล

คณะกรรมการ

การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการในรอบ ปีี 2562 และ ปีี 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10

-

10/10

9/10

-

10/10

-

ปีี 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10

-

9/10

10/10

-

10/10

-

ปีี 2562

ค่่าตอบแทน

สรรหาและพิิจารณา

คณะกรรมการ

18/18

3/3

4/4

4/4

4/4

4/4

18/18

17/18

-

-

-

12/13

-

-

-

-

18/18

-

ปีี 2563

11/11

9/11

-

-

-

-

11/11

10/11

-

-

-

11/11

-

-

-

-

11/11

-

ปีี 2562

บริิหาร

คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2563
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104

รายงานประจำ�ปี 2563

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

-

ปีี 2563
-

-

ปีี 2562

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

-

4/4

ปีี 2563
-

5/5

ปีี 2562

ระดัับองค์์การ

คณะกรรมการ

บริิหารความเสี่่�ยง

-

-

ปีี 2563
-

-

ปีี 2562

บรรษัั ทภิิบาล

คณะกรรมการ

-

-

ปีี 2563
-

-

ปีี 2562

ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหาและพิิจารณา

10/13

9/13

ปีี 2563

11/11

10/11

ปีี 2562

บริิหาร

คณะกรรมการ

นพ.กฤตวิิทย์์ เลิิศอุุตสาหกููล นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์ นางสาวพรภััทร องนิิธิวัั
ิ ฒน์์ และนางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563

นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการบริิหาร และรองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563					

นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ และกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2563

นายปิิยะ ประยงค์์ พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท เนื่่� องจากครบกำำ�หนดตามวาระ เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2563

นายประเสริิฐ แต่่ดุล
ุ ยสาธิิต ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ และกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2563

11/11

-

7/7

ปีี 2562

ปีี 2563

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

-

-

-

-

-

กรรมการทุุกท่่าน เข้้าร่่วมประชุุมไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 75.0

คิิดเป็็นร้้อยละ 98.5

คิิดเป็็นร้้อยละ 97.5

คิิดเป็็นร้้อยละ 100.0

คิิดเป็็นร้้อยละ 88.9

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุุ 	ร้้อยละของการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการทั้้�งคณะ และคณะกรรมการรายบุุคคล ของคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ ปีี 2563 คำำ�นวณจากผู้้�ที่่�มีีสถานะเป็็นกรรมการ

การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล

คิิดเป็็นร้้อยละ 99.1

คณะกรรมการบริิษััท

คิิดเป็็นร้้อยละ 94.4

คิิดเป็็นร้้อยละ 96.4

ภาพรวมการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ

ร้้อยละของการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการทั้้�งคณะและกรรมการรายบุุคคล ปีี 2563

หมายเหตุุ

20. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์(4)

19. นายธีีรเดช เกิิดสำำ�อางค์์(3)

ชื่่�อ

โครงสร้างการจัดการ

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
1.	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
1.1)	ค่่าตอบแทนกรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
ที่่� ป ระชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่� อวัันศุุ ก ร์์ ที่�่ 26 มิิ ถุุ น ายน 2563 ให้้ กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน รวมถึึงผลประโยชน์์ พิิ เ ศษอื่่� นๆ
ประจำำ�ปีี 2563 ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ คณะกรรมการสรรหาและ

พิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล รวมถึึงคณะกรรมการบริิหารเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 31,000,000 บาท และเงิินรางวััล

กรรมการสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (โบนััส) ในอััตราระหว่่างร้้อยละ 0.3-0.5 ของจำำ�นวนเงิินเทีียบเท่่าเงิินปัันผลที่่�ประกาศจ่่าย

ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยค่่าตอบแทนกรรมการจะจ่่ายให้้เฉพาะกรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็น

ผู้้�บริิหาร (Non-Executive Directors) ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการดัังกล่่าวเท่่านั้้�น โดยกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร (Non-Executive

Directors) ที่่�จะมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนจะต้้องไม่่เป็็นตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย สำำ�หรัับกรรมการท่่านอื่่�นจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน รายละเอีียด
ค่่าตอบแทนกรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารมีีดัังนี้้�
(1)

ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับจากบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง

1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการอิิสระ

2. ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์
กรรมการอิิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�
กรรมการอิิสระ /

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

3,776,000

478,896

3,168,000

2,044,170

2,850,000

1,716,322

4,254,896
2,596,000

319,264

2,915,264
3,050,000

559,264

5,212,170
2,640,000

1,579,769

4,566,322
2,640,000

4,219,769
3,160,000

1,939,769

1,676,322

4,316,322
3,260,000

2,016,322

กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

4. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล
กรรมการอิิสระ /

3,609,264
2,411,000

379,264

5,099,769
2,360,000

1,699,769

5,276,322
2,590,000

1,856,322

ประธานกรรมการบรรรษััทภิิบาล /
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

5. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา
กรรมการอิิสระ

6. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี
กรรมการอิิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบรรษััทภิิบาล

2,790,264
1,770,000

349,264

2,119,264
2,556,000

379,264

2,935,264

4,059,769
1,800,000

1,639,769

4,446,322
1,800,000

3,439,769
2,320,000

1,596,290

3,916,290

1,596,322

3,396,322
-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2563
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ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง
7. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์
กรรมการอิิสระ /

ปีี 2563
โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

1,966,000

339,264

1,305,000

1,255,894

-

-

2,305,264

ระดัับองค์์การ

กรรมการ / กรรมการบริิหาร /

2,830,000

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

ประธานกรรมการบริิษััท /

2,290,667

-

20,955,000

-

21,683,667

24,118,744

1,996,322

4,160,000

3,558,482

7,718,482

3,163,744

2,720,000

4,716,322

1,657,529

-

-

กรรมการบรรษััทภิิบาล

1,719,769

3,948,196

-

กรรมการตรวจสอบ /

-

4,359,769

-

ค่่าตอบแทน

รวม

2,640,000

-

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

กรรมการอิิสระ /

359,264

-

กรรมการอิิสระ /

10. นายอดุุลย์์ จัันทนจุุลกะ(2)

2,560,894

3,189,264

ค่่าตอบแทน

9. ดร.พิิสิฐ
ิ ลี้้�อาธรรม(1)

ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
8. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

ปีี 2562

2,680,000

1,616,322

4,296,322
15,132,728

36,816,395

22,700,000

16,032,736

38,732,736

หมายเหตุุ :	นิิยาม “ค่่าตอบแทน” ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม “โบนััส” ประกอบไปด้้วย โบนััส ผลประโยชน์์อื่่�น
* บริิษััทฯ จ่่ายโบนััสสำำ�หรัับกรรมการ ปีีละ 2 ครั้้�ง แบ่่งเป็็น ผลงานครึ่่�งปีีแรกจะจ่่ายเดืือนกัันยายน ส่่วนผลงานครึ่่�งปีีหลัังจะจ่่ายใน
เดืือนพฤษภาคมในปีีถััดไป ยอดที่่�รายงานไม่่รวมโบนััสครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563
** โบนััสสำำ�หรัับกรรมการของผลงานครึ่่�งปีีแรกและผลงานครึ่่�งปีีหลััง
(1)

ดร.พิิสิฐ
ิ ลี้้�อาธรรม ลาออกจากการเป็็นประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนและกรรมการอิิสระ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
17 กรกฎาคม 2562

(2)

นายอดุุลย์์ จัันทนจุุลกะ ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษััทภิิบาล เนื่่� องจากครบเกษีียณอายุุ
ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562

(2)

ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับจากบริิษััทย่อ
่ ย
ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง

1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการบริิษััท /

ปีี 2563

กรรมการอิิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

-

-

-

-

20,000

-

-

กรรมการอิิสระ

2. ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

ปีี 2562

-

-

-

-

20,000
-

-

20,000

20,000

โครงสร้างการจัดการ

ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง
3. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�
กรรมการอิิสระ /

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

-

-

-

-

20,000

-

กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ

-

พิิจารณาค่่าตอบแทน

4. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล
กรรมการอิิสระ /

-

-

-

20,000

-

-

20,000

-

ประธานกรรมการบรรรษััทภิิบาล /
กรรมการสรรหาและพิิจารณา

-

ค่่าตอบแทน

5. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการ / กรรมการบริิหาร /

-

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

739,000

-

-

20,000
760,000

739,000

ค่่าตอบแทน

รวม

-

760,000

739,000

-

760,000

739,000

760,000

-

560,000

560,000
80,000

560,000

640,000

หมายเหตุุ : นิิยาม “ค่่าตอบแทน” ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม “โบนััส” ประกอบไปด้้วย โบนััส ผลประโยชน์์อื่่�น
* บริิษััทฯ จ่่ายโบนััสสำำ�หรัับกรรมการ ปีีละ 2 ครั้้�ง แบ่่งเป็็น ผลงานครึ่่�งปีีแรกจะจ่่ายเดืือนกัันยายน ส่่วนผลงานครึ่่�งปีีหลัังจะจ่่ายใน
เดืือนพฤษภาคมในปีีถััดไป ยอดที่่�รายงานไม่่รวมโบนััสครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563
** โบนััสสำำ�หรัับกรรมการของผลงานครึ่่�งปีีแรกและผลงานครึ่่�งปีีหลััง

(3)

ค่่าตอบแทนรวม
ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง

1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการอิิสระ

2. ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์
กรรมการอิิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�
กรรมการอิิสระ /

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

3,776,000

478,896

3,168,000

2,044,170

2,870,000

1,716,322

4,254,896
2,596,000

319,264

2,915,264
3,050,000

559,264

5,212,170
2,640,000

1,579,769

4,219,769
3,160,000

1,939,769

4,586,322
2,660,000

1,676,322

4,336,322
3,280,000

2,016,322

กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

3,609,264

5,099,769

5,296,322
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ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง
4. ดร.อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล
กรรมการอิิสระ /

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ค่่าตอบแทน

โบนััส*

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

ค่่าตอบแทน

โบนััส**

2,411,000

379,264

2,360,000

1,699,769

2,610,000

1,856,322

ประธานกรรมการบรรรษััทภิิบาล /
กรรมการสรรหาและพิิจารณา

2,790,264

ค่่าตอบแทน

5. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา
กรรมการอิิสระ

6. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี
กรรมการอิิสระ /

1,770,000

2,556,000

กรรมการ / กรรมการบริิหาร /

กรรมการสรรหาและพิิจารณา
9. ดร.พิิสิฐ
ิ ลี้้�อาธรรม(1)

ประธานกรรมการบริิษััท /

-

ค่่าตอบแทน /

10. นายอดุุลย์์ จัันทนจุุลกะ(2)
กรรมการอิิสระ /

20,955,000

-

-

21,683,667

24,857,744

2,556,322

4,160,000

3,558,482

7,718,482

3,902,744

2,720,000

5,276,322

1,657,529

-

-

กรรมการบรรษััทภิิบาล
รวม

2,290,667

-

กรรมการตรวจสอบ /

2,479,769

3,948,196

-

-

-

5,119,769

-

กรรมการสรรหาและพิิจารณา

-

-

1,255,894

2,640,000

-

กรรมการอิิสระ /

-

2,560,894

1,098,264

1,596,322

3,396,322

1,596,290

1,305,000

3,928,264

ค่่าตอบแทน

1,800,000

3,916,290

339,264

2,830,000

1,639,769

2,320,000

2,305,264

ระดัับองค์์การ

4,466,322

3,439,769

379,264

1,966,000

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
8. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

1,800,000

2,935,264

กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ /

349,264

2,119,264

กรรมการตรวจสอบ /

7. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์

4,059,769

2,680,000

1,616,322

4,296,322
15,892,728

37,576,395

22,780,000

16,592,736

39,372,736

หมายเหตุุ : 	นิิยาม “ค่่าตอบแทน” ประกอบไปด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม “โบนััส” ประกอบไปด้้วย โบนััส ผลประโยชน์์อื่่�น
* บริิษััทฯ จ่่ายโบนััสสำำ�หรัับกรรมการ ปีีละ 2 ครั้้�ง แบ่่งเป็็น ผลงานครึ่่�งปีีแรกจะจ่่ายเดืือนกัันยายน ส่่วนผลงานครึ่่�งปีีหลัังจะจ่่ายใน
เดืือนพฤษภาคมในปีีถััดไป ยอดที่่�รายงานไม่่รวมโบนััสครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563
** โบนััสสำำ�หรัับกรรมการของผลงานครึ่่�งปีีแรกและผลงานครึ่่�งปีีหลััง
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โครงสร้างการจัดการ

1.2)	ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

จำำ�นวน

จำำ�นวนเงิิน

จำำ�นวน

จำำ�นวนเงิิน

จำำ�นวน

จำำ�นวนเงิิน

เงิินเดืือน / ค่่าแรง

5

44,280,216

7

49,930,004

6

52,043,106

โบนััส (1)

5

4,109,484

7

13,145,320

6

13,786,423

เงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

5

2,334,447

7

2,535,820

6

3,112,655

เงิินสมทบประกัันสัังคม

5

34,650

7

42,750

6

46,500

เงิินได้้อื่่�นๆ

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

(ท่่าน)

หมายเหตุุ :

(1)

(บาท)

(ท่่าน)

(บาท)

(ท่่าน)

(บาท)

บริิษััทฯ จ่่ายโบนััส ปีีละ 2 ครั้้�ง ผลงานครึ่่�งปีีแรกจะจ่่ายเดืือนสิิงหาคม ส่่วนผลงานครึ่่�งปีีหลัังจะจ่่ายใน เดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีถัั
ี ดไป โดยยอดที่่�
รายงานในปีี 2563 ยัังไม่่รวมโบนััสครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563

2.	บุุคลากร
2.1)	จำำ�นวนพนัักงาน
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีพนัักงานเพีียง 2 คน ดำำ�เนิินงานในส่่วนตรวจสอบภายในและเลขานุุการบริิษััท

2.2) การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานที่่�สำำ�คััญในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร)
ณ สิ้้�น 31 ธัันวาคม
จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น (คน)

2563

2562

2561

2560

2

2

2

2

หมายเหตุุ : บริิษััทฯ ใช้้บุุคลากรหลัักจากบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทฯ

2.3)	ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี-

2.4)	ค่่าตอบแทนรวมของพนัักงาน
เนื่่� องจากบริิษััทฯ ใช้้บุุคลากรหลัักจากบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทฯ จึึงไม่่มีีค่่าตอบแทนของ
พนัักงานแต่่อย่่างใด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพในปีี 2559 ตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ 2530 โดยบริิษััทฯ

สมทบเงิิ น จำำ� นวนร้้ อ ยละ 5-10 ของเงิิ น เดืื อ นพนัักงานเข้้ า กองทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีีพ (โดยคำำ� นวณตามอายุุ ง านของพนัักงานแต่่ ล ะราย)
ซึ่�ง่ พนัักงานสามารถเลืือกจ่่ายเงิินสะสมเข้้ากองทุุนได้้ในอััตราเริ่่�มต้้น ร้้อยละ 5 สููงสุุดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของเงิินเดืือนของพนัักงาน
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อายุุงาน(นัับจากวัันเข้้างาน)

อััตราสะสมส่่วนของพนัักงาน

อััตราสมทบส่่วนของบริิษััทฯ

น้้อยกว่่า 1 ปีี

ร้้อยละ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

5%

ตั้้�งแต่่ 1 ปีีแต่่ไม่่ถึึง 3 ปีี

ร้้อยละ 6, 7, 8, 10, 12, 15

6%

ตั้้�งแต่่ 3 ปีีแต่่ไม่่ถึึง 5 ปีี

ร้้อยละ 7, 8, 10, 12, 15

7%

ตั้้�งแต่่ 5 ปีีแต่่ไม่่ถึึง 7 ปีี

ร้้อยละ 8, 10, 12, 15

8%

ตั้้�งแต่่ 7 ปีีขึ้�น
้ ไป

ร้้อยละ 10, 12, 15

10%

2.5) นโยบายการพััฒนาพนัักงาน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการให้้มีีการสอนแนะ (Coaching) โดยหััวหน้้างาน เพื่่� อพััฒนาทัักษะให้้พร้้อมสำำ�หรัับงานปััจจุุ บััน และจััดให้้มีีพี่�่เลี้้� ยง

(Mentoring) สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่เพื่่� อเป็็นที่่� ปรึึกษา และคอยให้้ความช่่วยเหลืือในการทำำ�งานเบื้้� องต้้น รวมทั้้�งจััดฝึึกอบรมภายในและ
ส่่งบุุคลากรของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยไปอบรมภายนอกกัับสถาบัันที่่�มีีความเชี่่ย
� วชาญเพื่่� อพััฒนาความสามารถในการทำำ�งาน รวมทั้้�งส่่งเสริิม

ให้้พนัักงานมีีคุุณธรรมและจริิยธรรมในการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิต และจะต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููลของบริิษััทฯ ไว้้เป็็นความลัับ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้� ง จำำ�กัั ด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบธุุ รกิิ จหลัักโดยการถืื อหุ้้�นในบริิษััทอื่่� น (Holding

Company) โดยมีีรายได้้หลัักจากเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับจากการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่อ
่ ย หรืือบริิษััทร่ว
่ มที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุน
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�้น คิิดค้้นพััฒนานวััตกรรม

ที่่ต
� อบโจทย์์รููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตสมััยใหม่่อย่่างต่่อเนื่่� อง และร่่วมสร้้างคุุณค่า่ ที่่ยั่่
� ง� ยืืนให้้กัับลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

พร้้อมสร้้างโอกาสที่่� ดีี ให้้กัั บสัังคมและชุุ มชน รวมทั้้� งใส่่ใจดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้ อมภายใต้้ การกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี

เพื่่� อสร้้างการเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต
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บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญและปฏิิบััติต
ิ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2.	จััดให้้มีีการอบรมเรื่่�อง การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณ

สำำ�หรัั บบริิ ษััท จดทะเบีียน ปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง

คอร์์รััปชัันแก่่พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานเดิิม และพนัักงานเข้้าใหม่่

ซึ่�่ ง มีีมาตรฐานสากลสอดคล้้ อ งกัับหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี

ธุุ รกิิ จ จริิยธรรมพฤกษา (Ethic) และการต่่ อต้้ านการทุุจริิต

ประเทศไทย หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� �หรัั
ำ
บบริิษััทจดทะเบีียน

ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นการเข้้าทำำ�งาน ซึ่�ง่ พนัักงานทุุกคนจะต้้องผ่่านการ

2017 (CG Code) ที่่� อ อกโดยสำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บ

รัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติต
ิ ามอย่่างเคร่่งครััด โดยถืือเสมืือนเป็็น

ปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code for Listed Companies

อบรมและผ่่านการทดสอบในหลัักสููตรดัังกล่่าว พร้้อมลงนาม

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate

ส่่ ว นหนึ่่� ง ของ “ระเบีียบข้้ อ บัังคัับการทำำ� งานของบริิ ษััท ฯ”

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยเล็็งเห็็นว่่า

ซึ่�ง่ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงการมีีหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส

การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จะเป็็นระบบ

ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท ฯ ที่่� คำำ�นึึ งถึึงผู้้�ถืื อ หุ้้�น ลููกค้้ า

บริิหารจััดการที่่� ก่่อให้้เกิิ ดความเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถสร้้าง

พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ

ผลตอบแทน และเพิ่่�มมููลค่่าระยะยาวให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงสร้้าง

จััดให้้มีีการอบรมและจััดทำำ�เนื้้� อหาในรููปแบบ E - Learning

ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และสนัับสนุุน ส่่งเสริิมความ

ผ่่านการดููวีีดีีโอ พร้้อมภาพประกอบและเสีียงบรรยาย เพื่่� อให้้

พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

ในปััจจุุบััน

สามารถในการแข่่งขัันของบริิษััทฯ ให้้เจริิญเติิบโต และนำำ�ไปสู่่ก
� าร
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ประกาศใช้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี
� และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ เพื่่� อเป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร

สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19

3.

ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร กิิ จกรรม จริิยธรรม การกำำ�กัั บดููแล

กิิจการที่่�ดีี กรณีีศึึกษา การแจ้้งเบาะแส การต่่อต้้านการทุุจริิต

และพนัักงานทุุกระดัับยึึดถืือและนำำ�ไปปฏิิบััติิในแนวทางเดีียวกััน

คอร์์รััปชััน ตลอดจนประชาสััมพัันธ์์กิิ จกรรมที่่� เกี่่� ยวข้้อง ใน

ที่่� ดีี และจรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี รวมถึึงติิ ด ตาม

Digital Signage, X-stand, Screen Desktop, Group Line

ตั้้�งแต่่ปีี 2559 และมีีการทบทวนหลัักปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

พััฒนาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีทั้�้งภายใน

ประเทศ และระดัับสากล จากองค์์กร หรืือบริิษััทชั้�น
้ นำำ�ต่่างๆ เพื่่� อให้้

นโยบาย และการดำำ� เนิิ น การต่่ า งๆ ทัันสมััย และสอดคล้้ อ งกัับ
เป้้าหมายและกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

รวมทั้้�งจััดให้้มีีการติิดตามการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องตามนโยบาย

และจรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ ดัังกล่่ า วด้้ ว ย เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งาน
ของบริิษััทฯ ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ทุุกกลุ่่�ม และนำำ�มาซึ่ง�่ ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563
บริิษััทฯ มีีการจััดการด้้ านการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี ขององค์์ กรที่่�
ชััดเจน ดัังนี้้�
1.

คณะกรรมการบริิ ษััทกำำ�ห นดนโยบายให้้ มีี การทบทวนและ

ปรัับปรุุ งนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุ รกิิ จสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน นโยบายการ

ช่่องทางประชาสััมพัันธ์์รููปแบบต่่างๆ ของบริิษััทฯ เช่่น EC News,
เป็็นต้้น

4.	สื่่� อสารประเด็็นปััญหาการทุุจริิต และการลงโทษ ให้้แก่่ พนัักงาน

ผู้้�บริิ ห าร เพื่่� อ เป็็ น กรณีีศึึกษา โดยเป็็ น ทั้้� ง การป้้ อ งกััน และ
ป้้องปรามมิิให้้พนัักงานประพฤติิผิด
ิ จรรยาบรรณ

5.	จััดให้้มีีการทดสอบหลัักสููตร CG ผ่่านระบบ E-Learning เพื่่� อ
สร้้างความตระหนัักเรื่่�อง จรรยาบรรณและธรรมาภิิบาล ให้้แก่่

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

6.	จััดให้้มีีการทำำ�แบบสอบถามรายการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เปิิดเผยรายการของตนเอง ของผู้้�บริิหาร และ พนัักงานทุุกคน
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษััท ฯ มีีการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี มีีความโปร่่ ง ใส

เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย

ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย รวมทั้้�ง

7.	ผู้้�บริิหารบริิษััทฯ เป็็นวิิทยากรในหััวข้้อ “TCC Best Awards

เพื่่� อให้้มีีความทัันสมััยและสอดคล้้องกัับแผนการดำำ�เนิินงาน

คืืออนาคต: An Ethical Business is... the future” ณ ห้้องประชุุม

กัับหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิ ษััท จดทะเบีียน

บางซื่่�อ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้สมาชิิกชมรมจรรยาบรรณ

กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย

Best Practice Sharing” ในงานสััมมนา “ธุุรกิิจจรรยาบรรณ..

กลยุุทธ์์ระยะสั้้�นและระยะยาวของบริิษััทฯ รวมทั้้�งสอดคล้้อง

SCG บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่

ปีี 2560 อยู่่เ� สมอ

หอการค้้ า ไทย และผู้้�ประกอบการ ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยหลััก

จรรยาบรรณและธรรมาภิิ บาล อีีกทั้้� งเป็็นการเพิ่่�มเครืือข่่าย
สมาชิิกชมรมอีีกด้้วย

8.	ร่่วมกิิจกรรมและสนัับสนุุนของรางวััล ในงานวัันเด็็กแห่่งชาติิ
2563 ณ พิิพิธภััณ
ิ
ฑ์์ต้้านโกง ป.ป.ช.
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การกำ�กับดูแลกิจการ

9.

การจััดกิิ จ กรรม CG NEW NORMAL DAY ประจำำ�ปีี 2020

10.	กิิ จ กรรม Zone Visit ในปีี 2563 เพื่่� อให้้ ส อดคล้้ อ งกัับ

ในรููปแบบใหม่่ ผ่่ า นทาง YouTube Live ซึ่่� ง สามารถรัับชม

ใหม่่ เ ป็็ น Site Visit New Normal ในรููปแบบ E-Learing

ชื่่�องาน New Normal กัับการ (ธรรม) งาน โดยการจััดกิิจกรรม

ผ่่านทาง Notebook หรืือ Smartphone โดยกรรมการและ

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ได้้กล่่าวบรรยายและให้้ข้อ
้ คิิดกัับ

พนัักงาน ทั้้� งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่� อให้้เกิิ ดการมีีส่่วนร่่วมของ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ตลอดจนเล็็งเห็็น
ถึึงความสำำ�คัั ญในด้้ านการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี และรณรงค์์

สร้้ า งจิิ ตสำ�นึึ
ำ ก รวมถึึงเสริิ ม สร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นคุุ ณธ รรม

จริิ ย ธรรม การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัันเพื่่� อ สร้้ า งความ
ตระหนัักรู้้�แก่่บุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กร

สถานการณ์์ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้จััดอบรมพนัักงานในรููปแบบ
ให้้ ค วามรู้้�โดยการจััดทำำ� VDO ภาพเคลื่่� อนไหว ประกอบ
เสีียงบรรยาย ในรููปแบบที่่ส
� นุุกสนาน เพื่่� อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมการอบรม

ในแต่่ ล ะโครงการสามารถรัับฟัั ง การบรรยายได้้ โ ดยสะดวก
แต่่ยัังคงเนื้้� อหาและความรู้้�ไว้้เช่่นเดิิม

11. การดำำ� เนิิ น การกำำ�กัั บดููแลให้้ ถูู กต้้ องตามกฎหมายและ
ระเบีียบที่่� เกี่่� ยวข้้อง (Compliance) ได้้ มีีการจััดทำำ�โครงการ

“Non-compliance Incident Prevention Project” สำำ�หรัับ

พััฒนาปรัับปรุุ งโครงสร้้าง และกระบวนการกำำ�กัับดููแล เพื่่� อ
ส่่งเสริิม/เน้้นย้ำำ�ให้้พนัักงาน และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ปฏิิบััติิ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่�งต่่างๆ ทั้้�งจาก

ภายนอกและภายในบริิษััทฯ ได้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง โดย

ได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นจากคดีีความ ข้้อร้้องเรีียน และเคส
จากฝ่่ายการเงิิน จััดหมวดหมู่่ก
� ระบวนการตามกรณีี และมีีการ

ดำำ� เนิิ น การร่่ว มกัับ SBU เพื่่� อ กำำ�ห นดผู้้�รัับผิิ ด ชอบ และระบุุ

แนวทางในการป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�นซ้ำำ� รวมทั้้�งมีีการสรุุป

ผลการดำำ�เนิินงานเพื่่� อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ REMC และ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่� อรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส
12. การสื่่�อสารแก่่นายหน้้า คู่่�ค้้า และสถาบัันการเงิิ นต่่างๆ เพื่่� อ
ขอความร่่วมมืืองดให้้ของขวััญ ของกำำ�นััล และงบสนัับสนุุน

ต่่ างๆ หรืือผลประโยชน์์อื่่� นใดในทุุกรููปแบบ ในช่่วงเทศกาล

ปีีใหม่่และเทศกาลอื่่�นๆ กัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน

เพื่่� อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติงิ านที่่�โปร่่งใส และปลอดจากการ
ทุุจริิต หรืือการให้้สิน
ิ บนแก่่ผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่� อนร่่วมงาน คู่่�ค้้า

Supplier ลููกค้้า หน่่วยงานราชการ และหน่่วยงานภายนอก

ซึ่�ง่ เป็็นไปตามกฎหมาย และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทมหาชน ที่่� มีีความรัับผิิดชอบต่่ อสัังคมและผู้้�เกี่่� ยวข้้อง

ทุุกฝ่่าย

13. ประชาสััมพัันธ์์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้้งนโยบาย

ไม่่ ส นัับสนุุ น การให้้ สิิ น บน สิิ น น้ำำ� ใจ ให้้ ผู้้� ประกอบการ คู่่�ค้้ า
นายหน้้า สถาบัันการเงิิน หน่่วยงานราชการ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

อื่่� นๆ ทราบ โดยมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทาง Digital
Signage และช่่องทางอื่่�นๆ อย่่างต่่อเนื่่� อง

14. บริิษััทฯ จััดให้้มีีการกำำ�หนดวัันประชุุ มคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี

ไว้้ล่่วงหน้้าทุุกปีี โดยจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

มากกว่่า 6 ครั้้�ง ต่่อปีี และจััดส่่งเอกสารประกอบการประชุุมให้้
แก่่กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้อ
้ ยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม

รายงานประจำ�ปี 2563
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โดยในปีี 2563 บริิ ษััท ฯ จััดให้้ มีี การประชุุ ม คณะกรรมการ

รวมทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง และกรรมการบริิษััททั้�้งคณะเข้้าร่่วมประชุุม

2.

คณะกรรมการเกิินกว่่าร้้อยละ 80 ของการประชุุมคณะกรรมการ

ผลประเมิิ น การกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การบริิ ษััท จดทะเบีียนไทย
ประจำำ�ปีี 2563 ในระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent) คืือ ได้้ผลคะแนน
ประเมิิ น มากกว่่ า 90 คะแนน ต่่ อ เนื่่� องเป็็ น ปีี ที่�่ 4 ตั้้� ง แต่่

ทั้้�งหมดที่่�จััดในรอบปีีที่�่ผ่า่ นมา โดยกรรมการแต่่ละคนมีีสััดส่่วน

ปีี 2560 – 2563 จากสมาคมส่่ ง เสริิ ม สถาบัันกรรมการ

ของการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75

บริิษััทไทย (IOD)

ของการประชุุมทั้้�งปีี

(ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ย

นายทองมา วิิจิต
ิ รพงศ์์พัันธุ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม ได้้เล็็งเห็็น

ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษััท แกนของบริิ ษััท ฯ เคยได้้ ผ ลคะแนนประเมิิ น

ถึึงความสำำ�คัั ญของจรรยาบรรณทางธุุ รกิิ จเป็็นอย่่างยิ่่�ง และเป็็น

มากกว่่า 90 คะแนน ต่่อเนื่่� อง 3 ปีีซ้้อน ตั้้�งแต่่ปีี 2557-2559

ชวนให้้ ผู้้� บริิ ห ารและพนัักงานของบริิ ษััท ฯ เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ

ประเทศไทย)

ผู้้�ผลัักดัันให้้เกิิดการจััดการความยั่่�งยืืนขององค์์กร รวมทั้้�งได้้เชิิญ
ดัังกล่่าว และได้้ให้้โอวาทแก่่พนัักงานในงาน CG New Normal Day

2020 ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า การมีีหลัักการ

ก่่อนที่่�จะเพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจาก ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

3.

กำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี (The Principles of Good Corporate

ทะเบีียนที่่� ไ ด้้ รัั บผลคะแนนจากการประเมิิ น มากกว่่ า 97.5

เจริิญก้้ าวหน้้าและเติิ บโตอย่่างยั่่� งยืืน โดยอยู่่�บนพื้้� นฐานของการ

คะแนนขึ้้�นไป โดยในการประเมิินครั้้�งนี้้�มีีบริิษััทจดทะเบีียนใน

ปฏิิบััติิงานด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม มีีคุุณภาพ ในการบริิหาร

กลุ่่�มประเทศ ASEAN ได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 135 บริิษััท และบริิษััท

จััดการธุุรกิิจ คำำ�นึึงถึึงบทบาทหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ มีีระบบควบคุุม

จดทะเบีียนไทยได้้รัับรางวััลรวม 42 บริิษััท

ภายใน ระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ

สอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล ซึ่ง�่ ถืือเป็็นหััวใจในการบรรลุุเป้้าหมาย

4.

พื้้� นฐานที่่�สำ�คัั
ำ ญยิ่่�ง

จากการที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญและปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแล

กิิ จ การที่่� ดีี ที่่� มีี มาตรฐานสากลและสอดคล้้ อ งกัับนโยบายของ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) อย่่างต่่อเนื่่� อง

ทำำ�ให้้ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมาบริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินและรางวััล

เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความยั่่�งยืืน ความรัับผิิดชอบต่่อ

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ยซึ่่ง� เป็็นบริิษััท

แกนของบริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลต่่างๆ ดัังนี้้�
1.

ผู้้�บริิโภค จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.)
ที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�

2.

รางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้ง� ที่่� 9 (NACC Integrity Awards)
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต

แห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จากการยึึดมั่่� นธรรมาภิิ บาลองค์์ กรอย่่าง

ต่่อเนื่่� อง มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ด้้วยการกำำ�หนดนโยบายการ

ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (Annual General Meeting หรืือ AGM)

ต่่ อต้้ านทุุจริิตคอร์์รััปชััน ร่่วมกัับการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงาน

โดยบริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนประเมิิน 100 คะแนนเต็็มต่่อเนื่่� องเป็็น

อย่่างเป็็นรููปธรรมในองค์์กร

ปีีที่�่ 4 ตั้้�งแต่่ปีี 2560 – 2563 จาก สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย

3.

โครงการของบริิ ษััท ฯ ได้้ รัั บการรัับรองให้้ ผ่่ า นการประเมิิ น

ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ เคยได้้รัับคะแนนประเมิินเต็็ม

ด้้ า นการบริิ ห ารจััดการน้ำำ� เสีีย จากสำำ�นัั กงานสิ่่� ง แวดล้้ อ ม

เพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย)

ประเมิินด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�เสีียของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ

100 คะแนน ต่่อเนื่่� อง 4 ปีีซ้อ
้ น ตั้้�งแต่่ปีี 2556 – 2559 ก่่อนที่่�จะ
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โล่่ ป ระกาศเกีียรติิ คุุ ณผู้้�ทำำ�คุุ ณ ประโยชน์์ ด้้ า นการคุ้้�มครอง

ซึ่�่งบริิษััทฯ เป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์รายแรกและรายเดีียว

ผลคะแนนประเมิินโครงการประเมิินคุุณภาพการประชุุมสามััญ

(ทั้้�งนี้้� บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่อ
่ ย

2563 ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 5 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล

ธุุรกิิจเป็็นจำำ�นวนมากโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1.

รางวััล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี
ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ให้้ความ

สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งรางวััลด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน

รางวัลด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

เป็็น 1 ในบริิษััทจดทะเบีียนในกลุ่่�มประเทศ ASEAN ที่่�ได้้รัับ

รางวััล ASEAN Asset Class Award ซึ่�่งมอบให้้แก่่บริิษััทจด

Governance) จะช่่ ว ยสนัับสนุุ น ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท ฯ

มีีความรัับผิิ ด ชอบต่่ อ สัังคม ชุุ ม ชน สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยมีีแนวทาง

ผลการประเมิิน ASEAN CG Scorecard Award 2019 บริิษััทฯ
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ภาคที่่� 6 ที่่� ไ ด้้ ร่่ ว มกัับหน่่ ว ยงานระดัับจัังหวััด ดำำ� เนิิ น การ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ตามกฏหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม

ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมทั้้� ง สัังคมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม คณะ

ตามแนวคิิ ด ประชารััฐ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ป ฏิิ บััติิ ต ามกฏหมาย

ของบริิษััทฯ เพื่่� อให้้เกิิดความมั่่�นใจได้้ว่่า ผู้้�บริิหารบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งมั่่�น

แห่่งชาติิ ภายใต้้โครงการติิดตามตรวจสอบแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ

สิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักการประเมิิ น การบริิ ห ารจััดการน้ำำ� เสีีย
จากการประกอบกิิจการอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

• ระดัับเงิิน ได้้แก่่ โครงการบ้้านพฤกษา 111 (รัังสิิต - บางพููน 2)

• ระดัับทองแดง ได้้แก่่ โครงการบ้้านพฤกษา 123 (พหลโยธิิน-

คลองหลวง) และ นิิติบุ
ิ ค
ุ คลหมู่่�บ้า้ นจััดสรร หมู่่�บ้า้ นพฤกษา 81
(พหลโยธิิน-นวนคร)

ทั้้�งนี้้� หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ มีีเนื้้� อหาแบ่่งเป็็น

7 หมวด ได้้แก่่
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

คณะกรรมการบริิษััท
สิิทธิข
ิ องผู้้�ถืือหุ้้�น

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง

ปรััชญาและจรรยาบรรณ

บริิ ษััท ฯ ได้้ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บััติิ ต ามคู่่�มืื อ จรรยาบรรณของ

บริิ ษััท ฯ โดยได้้ มีี การสื่่� อ สารหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และ

จรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ ผ่่ า นทาง คู่่�มืื อ จรรยาบรรณ Employee
Communication (“EC News”) ตู้้�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ระบบภาพ
ดิิจิิตอล (Digital Signage) โปสเตอร์์ประชาสััมพัันธ์์ Group Line
ของพนัักงาน รวมถึึงการรวบรวมข้้อมููล ความรู้้� และกิิ จกรรมที่่�

เกี่่� ย วข้้ อ งของฝ่่ า ยกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การและกำำ�กัั บการปฏิิ บััติิ ง าน
(“หน่่วยงาน CG”) ผ่่านทาง Google Site ที่่�หน่ว
่ ยงานจััดทำำ�ขึ้�น
้ และ

เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (www.psh.co.th) หมวดการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

เรื่่�อง บรรษััทภิิบาล เพื่่� อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน

ของบริิษััทฯ รัับทราบถึึงหลัักการดัังกล่่าว และถืือปฏิิบััติิตามอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและติิดตามผลการปฏิิบััติิงาน คืือ การปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับเรื่่�องใด ก็็จะต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด และเรื่่�องที่่�มีีความ

สำำ�คััญจะต้้องผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เช่่น

คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล คณะกรรมการ

กรรมการบริิษััทยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารงาน
สู่่�การดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยคำำ�นึึงถึึงสภาวะของ

ความเสี่่�ยง อีีกทั้้�งยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และ

พัันธกิิจขององค์์กร ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง

ยั่่�งยืืน รวมถึึงติิดตาม และดููแลให้้บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจให้้เป็็นไป

ตามเป้้าหมายที่่� กำำ�หนดไว้้ โดยกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนวิิ สััยทััศน์์

และพัันธกิิจเป็็นประจำำ� เพื่่� อให้้แน่่ใจว่่า การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เป็็นไปตามเป้้าหมาย เพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามแผนที่่กำ
� �ห
ำ นดไว้้

1.1 การจััดทำำ�นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลประโยชน์์ สูู งสุุ ด แก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นอย่่ า งเป็็ น รูู ปธรรม
โดยการได้้ ม าซึ่�่ ง ความสำำ� เร็็ จ นั้้� น ต้้ อ งอยู่่� ภ ายใต้้ หลัั กการกำำ�กัั บ

ดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบายการ

กำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และคู่่�มืื อ จรรยาบรรณสำำ�หรัั บกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ และได้้ เปิิดเผยไว้้ ในเว็็ บไซต์์

ของบริิษััทฯ ที่่� www.psh.co.th หมวด บรรษััทภิิบาล โดยกำำ�หนดให้้

เป็็ น หน้้ า ที่่� และความรัับผิิ ด ชอบของกรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และ
พนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้องรัับทราบ ทำำ�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิตาม

นโยบายกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และคู่่�มืื อ จรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ
รวมทั้้�งยัังได้้กำำ�หนดวิิธีีการติิดตามการปฏิิบััติิตามคู่่�มือ
ื ดัังกล่่าว คืือ

(1)	จััดให้้มีีการอบรมต้้านคอร์์รััปชัันให้้แก่่พนัักงานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น

การเข้้าทำำ�งาน การบรรจุุ อบรมหลัักสููตรจริิยธรรมพฤกษา
(Ethics) สำำ�หรัับปฐมนิิเทศพนัักงานเข้้าใหม่่ และพนัักงาน

เข้้าใหม่่ทุก
ุ คนจะต้้องผ่่านการอบรม และผ่่านการทดสอบใน
หลัักสููตรดัังกล่่าวพร้้อมลงนามรัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติิ

(2)	จััดให้้มีีการอบรม/สััมมนาหลัักสููตร CG ให้้แก่่ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานในองค์์กรทุุกคน อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่� อสร้้าง

ความตระหนัักรู้้� เรื่่� อ งจรรยาบรรณและธรรมภิิ บ าล และ

ภายหลัังจากจบการอบรม/สััมมนาแล้้ว บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการ

ตรวจสอบ หรืือคณะกรรมการบริิษััท

ทำำ� แบบทดสอบในภาคปฏิิ บััติิ เ พื่่� อให้้ มั่่� น ใจว่่ า พนัักงานมีี

1) คณะกรรมการบริิษััท

ที่่�มีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นจริิง และหากพนัักงานคนใดที่่�ทำำ�แบบ

คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
เป็็นที่่�ยอมรัับ และมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ และ
เป้้าหมายของบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่� รัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืื อหุ้้�นทั้้� งหมดของ

บริิษััทฯ ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ เพื่่� อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น

ความรู้้� ความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิงถึึงวิิธีีปฏิิบััติิที่�่ถููกต้้อง ในกรณีี

ทดสอบไม่่ผ่่านเกณฑ์์ที่�่บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ พนัักงานคนนั้้�น

จะต้้ อ งศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่� ม เติิ ม และทำำ� แบบทดสอบใหม่่

จนกว่่ า จะผ่่ า นเกณฑ์์ ที่�่ บ ริิ ษััท ฯ กำำ�ห นด ทั้้� ง นี้้� ในกรณีีที่่�

พนัักงานมีีข้้อสงสััยประการใด บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้มีีการ

ซัักถามและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกัันตลอดระยะเวลา
ที่่�ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ เพื่่� อความเข้้าใจที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2563
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นอกจากนั้้น
� หน่่วยงาน CG ของบริิษััทฯ ยัังจััดให้้ผู้้�บริิหาร และ

พนัักงานในองค์์กรทำำ�การศึึกษาบทเรีียน Online หลัักสููตร

1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้้างของ
คณะกรรมการ

ประจำำ�ปีี 2563” และทำำ� แบบทดสอบดัังกล่่ า ว โดยมีี

บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความหลากหลายในโครงสร้้างของ

และให้้ ค วามสำำ�คัั ญในเรื่่� อ งธรรมมาภิิ บ าล การกำำ�กัั บดููแล

บุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมเป็็นกรรมการ ทั้้�งในด้้านของทัักษะวิิชาชีีพ

องค์์กร ซึ่�ง่ เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยจรรโลงไว้้ซึ่�ง่ ชื่่�อเสีียงและ

ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ

“การเสริิ ม สร้้ า งจริิ ย ธรรมและความโปร่่ง ใสในการทำำ� งาน

วััตถุุประสงค์์ เพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับตระหนััก

คณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่่� อเพิ่่�มศัักยภาพในการสรรหา

กิิจการที่่�ดีี และการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�เกิิดขึ้้�นใน

ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์

เกื้้�อหนุุนต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

(3)	สื่่� อสารให้้พนัักงานรัับทราบและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
ธรรมาภิิบาล การทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยสื่่�อสารบทความ หรืือ

ช่่ อ งทางประชาสััมพัันธ์์ ต่่ า งๆ ของบริิ ษััท ฯ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง

รวมถึึงการรวบรวมข้้อมููล ความรู้้� และกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย
� วข้้องของ

หน่่วยงาน CG ผ่่านทาง Google Site ที่่�หน่ว
่ ยงานจััดทำำ�ขึ้�น
้

โดยพนัักงานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่านทาง Link QR Code
และข่่าวประชาสััมพัันธ์์

(4)	สื่่� อสารถึึงประเด็็นปััญหาการทุุจริิต และการลงโทษ ให้้กัับ

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่� อเป็็นกรณีีศึึกษา โดยเป็็นทั้้�งวิิธีีการ
ป้้องกัันและป้้องปรามมิิให้้พนัักงานประพฤติิผิด
ิ จรรยาบรรณ

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้พิจ
ิ ารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
กฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อย นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� และ

คู่่�มือ
ื จรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ

บริิษััทฯ ทั้้� งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยไม่่จำำ�กัั ดเพศ เชื้้�อชาติิ

ศาสนา โดยบริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดทำำ� แบบสอบถามเรื่่� อ งคุุ ณ สมบััติิ แ ละ
การพััฒนากรรมการบริิษััทฯ และจััดส่่งไปยัังคณะกรรมการทุุกคน

เพื่่� อสำำ�รวจความคิิดเห็็นว่่า บุุคคลที่่�บริิษััทฯ จะสรรหาเข้้ามาเป็็น
กรรมการเพิ่่�มเติิมควรมีีความรู้้� ความสามารถ หรืือประสบการณ์์

ด้้านใด เพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างองค์์กรของบริิษััทฯ

ในอนาคต ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการสรรหากรรมการ
อิิสระเพศหญิิงเพิ่่�มเติิม เพื่่� อให้้มีีความหลากหลายของโครงสร้้าง

คณะกรรมการมากขึ้้�น

คณะกรรมการบริิษััท (ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564) มีีจำำ�นวน 10 ท่่าน

กล่่าวคืือ เป็็นชาย 9 ท่่าน หญิิง 1 ท่่าน อยู่่ใ� นช่่วงอายุุ 40 – 60 ปีี

จำำ� นวน 2 ท่่ า น และช่่ ว งอายุุ ม ากกว่่ า 60 ปีี จำำ� นวน 8 ท่่ า น
ซึ่�ง่ ประกอบด้้วย
1.

กรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 8 ท่่าน
ซึ่�่งกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 2 ท่่าน มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน

บริิษััทฯ แล้้วเห็็นว่่า ยัังคงมีีเนื้้� อหาสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแล

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ คืือ

กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จึึงเห็็นควรให้้คงเนื้้� อหาไว้้ตามเดิิม

(1.1) นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

กิิจการที่่�ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 และมีีความเหมาะสม

1.2	วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ วััฒนธรรมและค่่านิิยม
ของบริิษััทฯ

(1.2) ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา
2.

คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ

(2.2) นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

ระยะยาว เพื่่� อให้้ ก ารปฏิิ บััติิ ง านของผู้้�บริิ ห ารและพนัักงานมีี

(2.3) ดร. ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

จุุดมุ่่�งหมายไปในทิิศทางเดีียวกััน เป็็นไปอย่่างมีีมาตรฐาน เป็็นที่่�

(2.4) ดร. อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

ยอมรัับของทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ซึ่�่ ง ทำำ� ให้้ บ ริิ ษััท ฯ เจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า

(2.5) ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

ได้้รัับความเชื่่�อถืือ และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และมีี

(2.6) นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

การทบทวนในทุุกๆ รอบปีีบััญชีี เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์

(2.7) ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

และสภาพเศรษฐกิิ จ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป ตลอดจนนโยบายของ

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) รวมทั้้�งติิดตาม

ให้้การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหารเป็็นไปอย่่างสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์

ทิิศทาง และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ�เสมอ
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน หมวดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ วััฒนธรรม

และค่่านิิยมพฤกษา)
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ทั้้�งคณะ คืือ

(2.1) ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

วััฒนธรรม กลยุุ ท ธ์์ และค่่ า นิิ ย มของบริิ ษััท ฯ ทั้้� ง ระยะสั้้� น และ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate

กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 7 ท่่าน ซึ่�ง่ เกิิน 1 ใน 3 ของกรรมการ

3.

กรรมการที่่� เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร (มีีส่่ ว นร่่ ว มในการบริิ ห ารงาน)
จำำ�นวน 2 ท่่าน คืือ

(3.1) นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�
(3.2) นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

การกำ�กับดูแลกิจการ

4.

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร (ไม่่มีีส่ว
่ นร่่วมบริิหารงาน) จำำ�นวน
1 ท่่าน คืือ นายวิิเชีียร เมฆตระการ

นอกจากนี้้� ประธานกรรมการบริิษััท (ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)

สำำ�หรัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการชุุดย่่อยให้้เป็็นไปตาม

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท เมื่่�อครบกำำ�หนดออกตาม
วาระ ก็็อาจได้้รัับแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้

มีีฐานะเป็็นกรรมการอิิสระ และไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับประธาน

จำ�นวนวาระการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันของกรรมการ

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�) รวมทั้้�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร โดยมีี

จากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นต่่ า งเป็็ น กรรมการที่่� ท รงคุุ ณวุุ ฒิิ มีีความรู้้�

กรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (นายทองมา

การแบ่่งแยกหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบาย การ

ติิดตามและการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน และการบริิหารออกจากกััน

บริิษััทฯ เห็็นว่่ากรรมการของบริิษััทฯ ทุุกคน ซึ่�่งได้้รัับการเลืือกตั้้�ง

ความสามารถ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม ตลอดจนปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้

เป็็นอย่่างดีีตลอดมาและหากที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังคงให้้ความไว้้วางใจ

อย่่างชััดเจน (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวดประวััติิกรรมการ

โดยเลืื อกตั้้� งกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิดัังกล่่าวกลัับมาเป็็นกรรมการ

บริิ ษััท และหมวดขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบ

ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััท ฯ ไม่่ ไ ด้้ มีี การกำำ�ห นดจำำ� นวนวาระการดำำ� รง

และผู้้�บริิหาร หมวดบทบาทอำำ�นาจหน้้าที่่� ของประธานกรรมการ
ของคณะกรรมการบริิหาร)

1.4	คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท
(1)

กรรมการบริิษััทต้อ
้ งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามกฎหมายว่่าด้้วย

บริิษััทมหาชนจำำ�กััด และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งต้้อง

ไม่่ มีีลัั กษณะที่่� แ สดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่� จ ะได้้ รัั บ

ให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััทฯ

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551

การกำ�หนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า

กรรมการบริิ ษััทต้้ อ งเป็็ น บุุ ค คลที่่� มีี ความรู้้� ความสามารถ

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดวัันประชุุมคณะกรรมการบริิษััท คณะ

ซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิต มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีเวลาอย่่าง

กรรมการชุุดย่่อย และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าทุุกปีี และแจ้้งให้้

บริิษััทฯ ได้้

กรรมการสามารถจััดสรรเวลาเข้้าร่่วมประชุุมได้้อย่่างพร้้อมเพรีียง

กรรมการอิิ ส ระต้้ อ งมีีคุุ ณ สมบััติิ เ กี่่� ย วกัับความเป็็ น อิิ ส ระ

ตามที่่� บ ริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดและเป็็ น ไปตามแนวทางเดีียวกััน

กัับคุุ ณ สมบััติิ ข องกรรมการตรวจสอบตามประกาศของ

คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
(4)

อย่่ า งไรก็็ ต าม ตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิ ษััท จะกำำ�ห นดให้้

กรรมการบริิษััทพ้น
้ จากตำำ�แหน่่งเมื่่�อมีีอายุุครบ 72 ปีี โดยในกรณีีนี้้�

1.6 การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

เพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้� ความสามารถ และปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ให้้

(3)

ตำำ�แหน่่งติิดต่่อกัันของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน

ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น

ตามที่่� กำำ�ห นดไว้้ ใ นมาตรา 89/3 แห่่ ง พระราชบััญญััติิ

(2)

ของบริิษััทฯ อีีกวาระหนึ่่�ง บริิษััทฯ ก็็ ย่่อมจะต้้ องเคารพสิิทธิิของ

กรรมการอิิ สระต้้ องสามารถดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืื อหุ้้�น

ทุุ ก รายอย่่ า งเท่่ า เทีียมกัันและไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด ความขััดแย้้ ง ทาง

ผลประโยชน์์ รวมทั้้�งสามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้

1.5 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละวาระ

กรรมการทุุ ก คนทราบกำำ�ห นดการดัังกล่่ า วในทุุ ก สิ้้� น ปีี เพื่่� อให้้
กััน ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ

บริิษััททุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาเพื่่� อเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการ

ประชุุ ม ด้้ ว ยทุุ ก ครั้้� ง โดยส่่ ว นงานเลขานุุ ก ารบริิ ษััท จะจััดส่่ ง ร่่ า ง

หนัังสืือเชิิญประชุุมให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาล่่วงหน้้าก่่อน
การประชุุ มทุุกครั้้�ง เพื่่� อให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแก้้ ไข/
เพิ่่�มเติิมวาระการประชุุม

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้กำ�ห
ำ นดตารางการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่างๆ และการประชุุมสามััญ

ผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 (ล่่ ว งหน้้ า ) โดยไม่่ ร วมการประชุุ ม วาระ
พิิเศษอื่่�นๆ ดัังนี้้�

นโยบายกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีีกำำ�ห นดให้้ ก รรมการบริิ ษััท ฯ ดำำ� รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดย 1 ปีีในที่่�นี้้�หมายถึึงช่่วงเวลาระหว่่างการ

ประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อ หุ้้�นของปีี ที่�่ ไ ด้้ รัั บการแต่่ ง ตั้้� ง และการประชุุ ม

สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีถััดไป และเมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระก็็อาจ

ได้้รัับการพิิจารณาจากผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นกรรมการต่่อไปได้้อีีก
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การประชุุม

การประชุุม

การประชุุม

การประชุุม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

พิิจารณา

บริิษััท

บริิหาร

ตรวจสอบ

การประชุุม

คณะกรรมการ

ระดัับองค์์การ

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

สรรหาและ

บริิหารความเสี่่�ยง

ค่่าตอบแทน

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

(ครั้้�งที่่�/วัันที่่�)

การประชุุม

คณะกรรมการ

บรรษัั ทภิิบาล

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 มีี.ค. 64

2. 8 เม.ย. 64

3. 19 มีี.ค. 64

3. 3 ก.พ. 64

3. 16 มีี.ค. 64

3. 19 มีี.ค. 64

3. 13 พ.ค. 64

3. 8 ก.ค. 64

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 มีี.ค. 64

5. 13 พ.ค. 64

5. 16 ก.ค. 64

5. 14 ก.ย. 64

6. 13 ส.ค. 64

6. 24 มีี.ค. 64

6. 15 มิิ.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 มิิ.ย. 64

10. 12 ต.ค. 64

11. 16 มิิ.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
การประชุุ มสามััญผู้้�ถืื อหุ้้�นประจำำ �ปีี 2564 จะจััดประชุุ มในวัันที่่� 29 เมษายน 2564
หมายเหตุุ

1. การประชุุมกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร (Non - Executive Director) จะจััดขึ้้�นในวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564
2.	ปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููง มีีการประชุุมสััมมนากลยุุทธ์์ร่ว
่ มกััน เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน และ 3 ตุุลาคม 2563 และ
ในปีี 2564 จะจััดให้้มีีขึ้�น
้ ในวัันที่่� 3 – 4 กัันยายน 2564
3.	ตารางการประชุุมนี้้�อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้�น
้ อยู่่�กัับความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมในอนาคต
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การกำ�กับดูแลกิจการ

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท จะมีีวาระการประชุุมหลััก ได้้แก่่
(1) เรื่่�องประธานแจ้้งให้้ที่�่ประชุุมทราบ

(2) เรื่่�องสืืบเนื่่� องจากการประชุุมครั้้�งก่่อน

(3) Performance Management

(4) Strategy & New Business Initiatives
(5) เรื่่�องเพื่่� อพิิจารณา/อนุุมััติิ

(6) เรื่่�องเพื่่� อทราบ (Business Operations ฯลฯ)
ส่่วนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี วาระการประชุุมหลััก ได้้แก่่

(1)	พิิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่่� แ สดงถึึงกิิ จ การของ
บริิษััทในรอบปีีที่�่ผ่า่ นมา

(2)	พิิจารณาอนุุมััติิงบดุุลและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุน

(3)	พิิจารณาอนุุมััติิจััดสรรเงิินกำำ�ไรและการจ่่ายเงิินปัันผล

(4)	พิิ จ ารณาเลืื อ กตั้้� ง กรรมการใหม่่ แ ทนกรรมการที่่� พ้้ น จาก
ตำำ�แหน่่งตามวาระ

(5)	พิิจารณาอนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ

(6)	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดจำำ�นวนเงิินค่่าสอบบััญชีี
และกิิจการอื่่�นๆ

ข้้อเสนอแนะหรืือไม่่ และนำำ�มารายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ

บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่� อพิิจารณาหรืือรัับทราบต่่อไป

องค์ประชุมขั้นต่ำ�ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายว่่า ในขณะที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะลงมติิ

ในที่่� ประชุุ มคณะกรรมการบริิษััท ต้้ องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่ า
2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด

1.7 การเปิิดเผยจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีี
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด การเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของ
คณะกรรมการในรอบปีี 2563)

1.8 การวางแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ และการนำำ�
ไปปฏิิบััติิ
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกปีี คณะกรรมการจะร่่วมกััน

พิิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุุ ทธ์์ประจำำ�ปีีและแผนงานการ
วางแผนกลยุุทธ์์ล่ว
่ งหน้้า 5 ปีี โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมาคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/ การได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

ได้้ร่่วมกัันพิิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุุทธ์์ประจำำ�ปีี 2564-

บริิษััทและการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ไว้้ล่ว
่ งหน้้าตลอดทั้้�งปีี

หรืือไม่่ โดยฝ่่ายจััดการจะต้้องรายงานเรื่่�องแผนงานการวางแผน

2568 ล่่วงหน้้า และภายหลัังจากนั้้�นคณะกรรมการจะติิดตามว่่า

บริิษััทฯ มีีนโยบายกำำ�หนดจำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการ

ฝ่่ายจััดการได้้นำ�ำ แผนงานการวางแผนกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวไปปฏิิบััติต
ิ าม

โดยจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมากกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี

กลยุุ ท ธ์์ ดัั งกล่่ า วให้้ ที่�่ ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห าร และคณะ

และจััดส่่ ง เอกสารประกอบการประชุุ ม ให้้ แ ก่่ ก รรมการล่่ ว งหน้้ า

ไม่่น้อ
้ ยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม

ในปีี 2563 บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการรวมทั้้�งสิ้้�น
10 ครั้้�ง และกรรมการบริิษััททั้�้งคณะเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
เกิินกว่่าร้้อยละ 80 ของการประชุุมคณะกรรมการทั้้�งหมดที่่�จััดใน

กรรมการบริิษััทรัับทราบตามลำำ�ดัับเป็็นประจำำ� โดยกำำ�หนดไว้้เป็็น

วาระ เรื่่�องรัับทราบผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�เดืือน รายงานความ

คืื บ หน้้ า การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และทบทวนแผนกลยุุ ท ธ์์ ร ายไตรมาส

โดยมีีวััตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อให้้ ค ณะกรรมการมีีโอกาสได้้ ติิ ด ตามผล
การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยและฝ่่ายบริิหาร

รอบปีีที่�่ผ่่านมา และกรรมการแต่่ละคนมีีสััดส่่วนของการเข้้าร่่วม

นอกจากนั้้� น แล้้ ว ฝ่่ า ยเลขานุุ ก ารบริิ ษััทยัั งได้้ กำำ�ห นดวาระ เรื่่� อ ง

มีีการประชุุ ม ทุุกเดืื อ น บริิ ษััทฯ จะส่่งรายงานผลการดำำ�เนิินงาน

บริิหาร และคณะกรรมการบริิษััท ได้้ รัับทราบข้้อเท็็ จจริิงและให้้

เพื่่� อให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถกำำ�กัับ ควบคุุม และดููแลการ

โดยเฉพาะในส่่วนที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับเป้้าหมายทางการเงิิ น และแผน

ประชุุมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของการประชุุมทั้้�งปีี ในกรณีีที่่�ไม่่ได้้

ให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบสำำ�หรัับเดืือนที่่�ไม่่ได้้มีีการประชุุม
ปฏิิ บััติิ ง านของฝ่่ า ยจััดการได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� องและทัันเหตุุ ก ารณ์์
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด การเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของ
คณะกรรมการในรอบปีี 2563)

นอกจากนั้้�น ภายหลัังจากการประชุุ มคณะกรรมการบริิษััท และ

คณะกรรมการชุุดย่่อยเสร็็จสิ้้�นลง เลขานุุการบริิษััท และเลขานุุการ

คณะกรรมการชุุ ดย่่อย จะแจ้้ งมติิ ของที่่� ประชุุ มให้้คณะกรรมการ
และฝ่่ า ยจััดการรัับทราบอย่่ า งรวดเร็็ ว เพื่่� อ ฝ่่ า ยจััดการจะได้้ นำ�ำ
ความเห็็นและข้้อเสนอแนะของที่่�ประชุุมไปดำำ�เนิินการต่่อในทัันทีี

โดยเลขานุุ ก ารบริิ ษััท และเลขานุุ ก ารคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยจะ

ทบทวนแผนกลยุุทธ์์รายไตรมาส เพื่่� อให้้ที่�่ ประชุุ มคณะกรรมการ

ข้้อเสนอแนะในเรื่่�องที่่�เห็็นว่่าฝ่่ายจััดการควรปรัับปรุุ ง/แก้้ไขต่่อไป
ต่่างๆ เพื่่� อให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่�่กำำ�หนดไว้้

1.9 คณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดให้้ มีี คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยตามข้้ อ กำำ�ห นดของ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คืือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น เพื่่� อแบ่่งเบาภาระของคณะกรรมการบริิษััท

เช่่น คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ คณะกรรมการ

สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และ
คณะกรรมการบริิหาร

ติิดตามความคืืบหน้้าว่่า ฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการตามความเห็็นและ
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1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุุดย่่อย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม รองประธาน

จััดทำำ�รายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ ให้้ความเห็็นชอบ

ผู้้�จััดการทั้้� งในส่่ ว นของบริิ ษััท ฯ และบริิ ษััทย่่ อ ย เพื่่� อเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่ส
� อบทานให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�ม ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร และกรรมการ

เกี่่� ยวกัับการเปลี่่� ยนแปลงหลัักการบััญชีี หรืือวิิ ธีีปฏิิ บััติิทางบััญชีี

คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และ/หรืือ เสนอขออนุุมััติิต่่อ

ที่่� สำ�คัั
ำ ญ มีีระบบการควบคุุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่่�

ที่่� ประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์ ในการกำำ�หนด

เหมาะสมและมีีประสิิทธิผ
ิ ล รวมถึึงการพิิจารณาความเป็็นอิิสระของ

ค่่ าตอบแทนและกำำ�หนดค่่ าตอบแทนที่่� จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้� งที่่�

พิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน พิิจารณาทบทวนนโยบาย หลัักเกณฑ์์ใน

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่่� เสนอต่่ อฝ่่ายบริิหาร

ให้้ เ หมาะสมกัับหน้้ า ที่่� ค วามรัับผิิ ด ชอบ สอดคล้้ อ งกัับผลการ

หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ ค วามเห็็ น ชอบในการ

หรืือ หน่่วยงานอื่่� นใดที่่� รัับผิิดชอบเกี่่� ยวกัับการตรวจสอบภายใน
รวมถึึงการสอบทานความเห็็นของฝ่่ายบริิหารที่่�มีีต่่อประเด็็นการ

ตรวจสอบ เข้้ า พบผู้้�บริิ ห าร ติิ ด ต่่ อ พนัักงาน และเข้้ า ถึึงข้้ อ มููลที่่�

เกี่่�ยวข้้อง โดยไม่่มีีข้อ
้ จำำ�กััด พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ
ในกรณีีที่่เ� กิิดรายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน หรืือรายการที่่อ
� าจมีีความขััดแย้้ง

ทางผลประโยชน์์ระหว่่างฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น

รวมถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิน
ิ ข้้อมููล และ

โอกาสของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�มีีความ
สััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�ไม่่สมควรให้้เป็็นไป

ตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ทั้้�งนี้้� เพื่่� อให้้มั่่น
� ใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์

สููงสุุ ด ต่่ อ บริิ ษััท ฯ และบริิ ษััทย่่ อ ย จััดทำำ� รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

และสอบทานให้้ บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ

ตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย พิิจารณาคััดเลืือก

เสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบ

บััญชีี สอบทานกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และปฏิิบััติิการอื่่�นใด
ตามที่่� คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ

ปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� แ ละแสดงความคิิ ด เห็็ น ได้้ อ ย่่ า งอิิ ส ระ โดยมีีฝ่่ า ย

เป็็นรููปแบบตััวเงิิ นและมิิใช่่ตัั วเงิิ น กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และวิิ ธีีการ

การสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนและระบบการจ่่ายค่่าตอบแทน

ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และสภาวะตลาดอยู่่เ� สมอ

1.9.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล มีีหน้้าที่่�พิิจารณา ทบทวน นำำ�เสนอ

เพื่่� อให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติินโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายเพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ นโยบายและแนว

ปฏิิบััติิอื่่�นใดที่่�จะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามแนวทาง

ของธรรมาภิิบาล ดููแลให้้ฝ่า่ ยบริิหารจััดการนำำ�นโยบาย/แนวปฏิิบััติิ

ดัังกล่่ า วข้้ า งต้้ น ไปใช้้ พัั ฒนาบริิ ษััท ฯ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ติิ ด ตามและ

ทบทวนระบบงานต่่างๆ ภายในองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณ

และแนวปฏิิบััติิที่�่ดีี ติิดตามและสั่่�งการในกรณีีที่่�การปฏิิบััติิงานของ

ฝ่่ายจััดการและพนัักงานมีีประเด็็ นในการไม่่ปฏิิ บััติิตามนโยบาย
และแนวปฏิิ บััติิ ที่�่ ว างไว้้ ตลอดจนการกำำ�กัั บดููแลให้้ ก ารปฏิิ บััติิ มีี

การควบคุุมภายในที่่� จะให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ อย่่างมีีประสิิทธิิผล

เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่� เกี่่� ยวข้้องทั้้� งในประเทศและ
ในระดัับสากล ติิ ดตามและรายงานผลการปฏิิบััติิงานขององค์์ กร
ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและนโยบายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แก่่คณะกรรมการบริิษััทและองค์์กรภายนอกตามความเหมาะสม

ตรวจสอบภายในของบริิ ษััท ฯ ที่่� ร ายงานตรงต่่ อ คณะกรรมการ

1.9.5 คณะกรรมการบริหาร

ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกเป็็นประจำำ�

แผนการดำำ�เนิินงาน งบประมาณประจำำ�ปีี และอำำ�นาจการบริิหารงาน

ตรวจสอบเป็็ น หน่่ ว ยงานปฏิิ บััติิ รวมทั้้� ง มีีการปรึึกษาหารืื อ กัับ

1.9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์ การ มีีหน้้าที่่� รัับทราบ

และให้้ข้อ
้ เสนอแนะต่่อนโยบาย กลยุุทธ์์และแนวทางในการบริิหาร

ความเสี่่� ย งระดัับองค์์ ก าร สอบทานแผนจััดการความเสี่่� ย งของ
ฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมของ
องค์์กร รัับทราบความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญและพิิจารณาว่่าฝ่่ายจััดการได้้

ตอบสนองต่่อความเสี่่ย
� งอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่ ติิดตามผลการปฏิิบััติิ
ตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

1.9.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่กำ
� �ห
ำ นดนโยบาย

หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและพิิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริิษััท
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คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์
ต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพื่่� อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ ควบคุุม

ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและ

เอื้้�อต่่อสภาพธุุรกิิจ พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ� การบริิหารจััดการ
แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่� อการลงทุุน การจััดทำำ�

ธุุ รกรรมทางการเงิิ นกัับสถาบัันการเงิิ น การซื้้�อขาย/จดทะเบีียน

กรรมสิิทธิ์์�ที่�่ ดิินเพื่่� อการทำำ�ธุุรกรรมตามปกติิ ของบริิษััทฯ กำำ�หนด
โครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ กำำ�กัับดููแล

ให้้มีีระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล การเก็็บรัักษาข้้อมููลลููกค้้า

การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลลููกค้้ าและผู้้�เกี่่� ยวข้้อง กำำ�กัั บดููแลและ
อนุุมััติิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ รวมทั้้�งกลั่่�นกรอง

งานทุุกประเภทที่่�เสนอคณะกรรมการบริิษััท ยกเว้้นงานที่่�อยู่่ภ
� ายใต้้

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และ/หรืือ เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่�น

การกำ�กับดูแลกิจการ

1.10 การเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุม
บริิษััทฯ มีีนโยบายเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััททุก
ุ ครั้้ง� และเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงลำำ�ดัับถััดลงมาเข้้าร่่วมประชุุม

ในวาระที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับผู้้�บริิหารท่่านนั้้น
� ๆ เพื่่� อตอบข้้อซัักถาม พร้้อมให้้

ข้้ อ มููลรายละเอีียดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพิ่่� ม เติิ ม รวมทั้้� ง จะได้้ มีี โอกาสให้้
คณะกรรมการบริิษััทรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�บริิหารลำำ�ดัับถััดลงมา
แต่่ละท่่านสำำ�หรัับประกอบการพิิจารณาแผนการสืืบทอดงานอีีกด้้วย

1.11 กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่� อให้้การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ

(1)	กำำ�หนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
ทุุกคน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง

ใหม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจในข้้อมููลทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ
บทบาทความรัับผิิดชอบของกรรมการบริิษััทตามกฎหมาย

และเกณฑ์์มาตรฐานสากลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่� อ

เตรีียมความพร้้อมในการปฏิิ บััติิหน้้าที่่� ของกรรมการ และ

สนัับสนุุนให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสายงาน
เลขานุุการบริิษััทจะเป็็นผู้้�ประสานงานและนำำ�เสนอข้้อมููล

สำำ�คััญในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม
ข้้อบัังคัับ กฎ ระเบีียบ โครงสร้้างการจััดการ รวมทั้้�งข้้อมููลอื่่�นๆ

ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอก่่อนการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่� อาทิิเช่่น

- นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ชุุดย่่อยมีีระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิที่�่ชััดเจน บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�กฎบััตรของ

-	คู่่�มือ
ื จรรยาบรรณธุุรกิิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-	หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการย่่อยชุุดต่่างๆ เช่่น กฎบััตร

ระดัับองค์์การ กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร

ซึ่่�งเนื้้�อหาในกฎบััตรจะแบ่่งออกเป็็นหมวดต่่ างๆ อาทิิ เช่่น หมวด

วััตถุุประสงค์์ องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

อำำ� นาจหน้้ า ที่่� ความรัับผิิ ด ชอบ การประชุุ ม องค์์ ป ระชุุ ม และ

การรายงาน โดยรายละเอีียดเปิิ ด เผยอยู่่� ใ นเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษััท ฯ
ที่่� www.psh.co.th

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนปรัับปรุุ งกฎบััตรอย่่างน้้อยปีีละ

1 ครั้้�ง เพื่่� อให้้ครอบคลุุมประเด็็นต่่างๆ ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป โดย

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา คณะกรรมการบริิษััท ได้้พิจ
ิ ารณาทบทวนการ

นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560

(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)
มาเป็็นแนวทางในการปรัับใช้้ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท และ

คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัับหลัักการกำำ�กัั บดููแล

กิิจการที่่ดีีดัั
� งกล่่าวด้้วย ซึ่ง�่ ภายหลัังการทบทวน คณะกรรมการบริิษััท

มีีความเห็็นว่่า กฎบััตรดัังกล่่าวยัังคงมีีเนื้้�อหาที่่ส
� อดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิ ษััท จดทะเบีียน ปีี 2560 และ

มีีความเหมาะสมกัับการดำำ� เนิิ นธุุ รกิิ จของบริิ ษััทฯ จึึงเห็็นควรให้้
คงเนื้้� อหาไว้้ตามเดิิม

1.12 การปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ / การอบรม
และพััฒนาความรู้้�กรรมการ และผู้้�บริิหาร
เพื่่� อให้้กรรมการที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจในข้้อมููล
ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุุด
บริิษััทฯ กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเตรีียมความพร้้อมในการ

- กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
- รายงานประจำำ�ปีี

- รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา

(2)	ข้้อมููลธุุรกิิจของบริิษััทฯ

- กลยุุทธ์์ แนวทางการดำำ�เนิินงาน

- การนำำ�กรรมการเยี่่ย
� มชมโรงงานพรีีคาสท์์ และโครงการต่่างๆ

ของบริิษััทฯ ที่่�อยู่่�ในความสนใจ เช่่น โครงการบ้้านเดี่่�ยว
บ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ และคอนโดมิิเนีียม

การพบปะเพื่่� อแลกเปลี่่ย
� นความรู้้� และประสบการณ์์กัับคณะกรรมการ

บริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููง อาทิิเช่่น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

รองประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�ม ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร
บริิษััทพฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ

ได้้ รัั บการอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่ า งต่่ อ เนื่่� องทั้้� ง ภายในและ
ภายนอกบริิษััทฯ เช่่น การเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรของสมาคม

ส่่ ง เสริิ ม สถาบัันกรรมการบริิ ษััท ไทย ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย สำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และหลัักสููตรอื่่�นๆ ที่่�จััดโดยหน่่วยงานภาครััฐและ

เอกชน รวมทั้้�งมีีการศึึกษาดููงาน ณ สถานที่่จ
� ริิง เช่่น โครงการก่่อสร้้าง

ของบริิ ษััท ฯ โรงงานพรีีคาสท์์ รวมทั้้� ง ยัังได้้ สำ�ำ รวจความคิิ ด เห็็ น
เพิ่่�มเติิมกัับกรรมการว่่า กรรมการแต่่ละท่่านต้้ องการจััดให้้มีีการ

อบรมและพััฒนาความรู้้�ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศในด้้านใด

เพิ่่�มเติิมอีีกหรืือไม่่ เพื่่� อช่่วยให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�

และกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�กรรมการบริิษััท โดยมีีแนวทางดำำ�เนิินการดัังนี้้�
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ประวััติิการเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตร หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาของคณะกรรมการบริิษััท
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ-นามสกุุล
ดร.ประสาร

ไตรรััตน์์วรกุุล

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการอิิสระ

หลัักสููตรที่่�อบรม/สััมมนา
1. IT Governance and Cyber
Resilience Program –
ITG รุ่่�น 15/2563

สถาบััน
1.-5. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

2. Board Nomination and

Compensation Program –
BNCP รุ่่�น 5/2561

3. Ethical Leadership Program –
ELP รุ่่�น 2/2558

4. Directors Certification Program –
DCP รุ่่�น 21/2545

5. Role of the Chairman Program –
RCP รุ่่�น 2/2544

6. บทบาทของคณะกรรมการบริิษััท

จดทะเบีียนในการลดความเสี่่�ยงองค์์กร
ด้้านภััยไซเบอร์์ ความท้้าทาย
และทางออก

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

ตลาดหลัักทรััพย์์
7.	วิิทยาลััยป้้องกััน

8.	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้าน

8. สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม /

1. Director Certification Program –

1.-2. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน

ประธานกรรมการบริิหาร /

2. Finance for Non-Finance Directors –

วิิทยาการพลัังงาน (วพน.) รุ่่�นที่่� 9

นายทองมา

กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ

7.	หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร
ภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 15

2

6.	สำำ�นัักงานคณะกรรมการ

รองประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน /

DCP รุ่่�น 50/2547

ราชอาณาจัักร

กรรมการบริิษััทไทย

FND รุ่่�น 5/2546

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
3

ดร.ปิิยสวััสดิ์์�

กรรมการอิิสระ /

Director Accreditation Program-DAP

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน

4

นายวีีระชััย

กรรมการอิิสระ /

1. Chartered Director Class –

1.-5. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน

ประธานกรรมการบริิหาร

2. Successful Formulation &

อััมระนัันทน์์

งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ /

ความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ /

รุ่่�น 35/2548

CDC รุ่่�น 8/2557

Execution of Strategy รุ่่�น 4/2552

ประธานกรรมการสรรหาและ 3. Role of the Compensation
พิิจารณาค่่าตอบแทน

Committee – RCC รุ่่�น 3/2550

4. Finance for Non-Finance Director FND รุ่่�น 1/2544

5. Director Certification Program DCP รุ่่�น 0/2543
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กรรมการบริิษััทไทย

กรรมการบริิษััทไทย

การกำ�กับดูแลกิจการ

ลำำ�ดัับ
5

ชื่่�อ-นามสกุุล
ดร. อนุุสรณ์์

แสงนิ่่�มนวล

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตรที่่�อบรม/สััมมนา

กรรมการอิิสระ /

1. Refresher Course DCP –

บรรษััทภิิบาล /

2. Director Certification Program –

พิิจารณาค่่าตอบแทน

3. Director Accreditation Program –

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ

DCP Re รุ่่�น 1/2551

สถาบััน
1.-4. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

DCP รุ่่�น 62/2548
DAP รุ่่�น 40/2548

4. Finance for Non-Finance

Directors – FND รุ่่�น 22/2548

5. ปริิญญาบััตร หลัักสููตรการป้้องกััน

5.	วิิทยาลััยป้้องกัันราช

6. ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรผู้้�บริิหาร

6. สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน

ราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
ระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10

อาณาจัักร (วปรอ. 20)
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

ประเทศไทย (วตท.10)

7. ประกาศนีียบััตรขั้้�นสููง การบริิหารงาน 7. สถาบัันพระปกเกล้้า (ปรม. 5)
ภาครััฐและกฎหมายมหาชน รุ่่�นที่่� 5

8.	หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับ
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ

รััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 1
6

ศ.นพ. ปิิยะมิิตร กรรมการอิิสระ
ศรีีธรา

1. IT Governance and Cyber
Resilience Program –
ITG รุ่่�น 15/2563

8. สถาบัันพััฒนากรรมการและ

ผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)

1.-2. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

2. Director Certification Program –
DCP รุ่่�น 244/2560

7

นายอนุุวััฒน์์
จงยิินดีี

กรรมการอิิสระ /

1. Ethical Leadership Program –

กรรมการบรรษััทภิิบาล

2. Director Accreditation Program –

กรรมการตรวจสอบ /

ELP รุ่่�น 11/2561

1.-4. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

DAP รุ่่�น 82/2553

3. Audit Committee Program –
ACP รุ่่�น 31/2553

4. Director Certification Program –
DCP รุ่่�น 135/2553

8

ศ.พิิเศษ

กรรมการอิิสระ /

1. IT Governance and Cyber Resilience 1.-4. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน

อุุรพีีพััฒนพงศ์์

ระดัับองค์์การ

2. Role of the Chairman Program –

กิิติิพงศ์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

Program – ITG รุ่่�น 15/2563

กรรมการบริิษััทไทย

RCP รุ่่�น 21/2552

3. Refresher Course DCP –
DCP Re รุ่่�น 5/2550

4. Director Certification Program –
DCP รุ่่�น 0/2543
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ลำำ�ดัับ
9

ชื่่�อ-นามสกุุล
นายวิิเชีียร

เมฆตระการ

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตรที่่�อบรม/สััมมนา

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / 1. IT Governance and Cyber

กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

Resilience Program –
ITG รุ่่�น 13/2563

สถาบััน
1.-6. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

2. Advance Audit Committee

Program – AACP รุ่่�น 36/2563

3. Ethical Leadership Program –
ELP รุ่่�น 12/2561

4. Role of the Chairman Program –
RCP รุ่่�น 40/2560

5. Board that Make a Difference –
BMD รุ่่�น 3/2559

6. Director Certification Program –
DCP รุ่่�น 107/2551

7. Advanced Technical in

7. California State University –

8. Mini MBA for Shinawatra

8.	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

9. Advanced Executive Program

9. Kellogg School of

10. ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร “ผู้้�บริิหาร

10. สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน

Microwave

Executives

ระดัับสููง” รุ่่�นที่่� 8 (วตท.8)

11.	หลัักสููตรการเมืืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนััก

Northridge

Management, Northwestern
University, USA

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย

11. สถาบัันพระปกเกล้้า (ปปร.17)

บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 17
10

นางรััตนา

พรมสวััสดิ์์�

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม /
กรรมการบรรษััทภิิบาล

Director Certification Program –
DCP รุ่่�น 52/2547

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

ประวััติิการอบรมหลัักสููตร หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาของคณะกรรมการบริิษััท ในปีี 2563
ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา กรรมการของบริิษััทฯ ได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตร หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาเพื่่� อเพิ่่�มพููนความรู้้�ในการปฏิิบััติิงาน

เพิ่่�มเติิมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย จำำ�นวน 4 คน คืือ
ชื่่�อ-นามสกุุล
1. ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

2. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

หลัักสููตรที่่�อบรม/สััมมนา
IT Governance and Cyber
Resilience Program –
ITG รุ่่�น 15/2563

IT Governance and Cyber
Resilience Program –
ITG รุ่่�น 15/2563
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สถาบััน
สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

การกำ�กับดูแลกิจการ

ชื่่�อ-นามสกุุล
3. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตรที่่�อบรม/สััมมนา

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / 1. IT Governance and Cyber
กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

Resilience Program –
ITG รุ่่�น 13/2563

สถาบััน
1.-2. สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

2. Advanced Audit Committee
Program รุ่่�น 36/2563

4. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์
อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ /

IT Governance and Cyber

ระดัับองค์์การ

ITG รุ่่�น 15/2563

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน

Resilience Program –

กรรมการบริิษััทไทย

นอกจากนี้้� เพื่่� อให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารได้้มีีโอกาสในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และประสบการณ์์ระหว่่างกรรมการ และผู้้�บริิหารด้้วยกัันเอง

หรืือระหว่่างกรรมการ และผู้้�บริิหาร กัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอก เพื่่� อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎหมาย และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการประกอบธุุรกิิจ สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ และมีีความรู้้�ใหม่่ๆ ที่่ทัั
� นต่่อเทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกิจ
ิ กรรม

Cozy Tea Time ขึ้้�นก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในแต่่ละครั้้�ง โดยในปีี 2563 จะมีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�กัันในหััวข้้อต่่างๆ เช่่น สรุุป
ภาพรวมกลยุุทธ์์การลงทุุนปีี 2563 อาชญากรรมทางเศรษฐกิิจในยุุคดิิจิิทััลกัับธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น

นอกจากการอบรม และการเข้้าร่่วมสััมมนาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง มีีการประชุุมสััมมนา

กลยุุทธ์์ร่ว
่ มกััน เพื่่� อกำำ�หนดทิิศทางของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2563 และวัันที่่� 3 ตุุลาคม 2563

ประวััติิการอบรมพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี (Refresh) ของ Chief Financial Officer (CFO) และสมุุห์บั
์ ญ
ั ชีี
ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา CFO และสมุุห์์บััญชีีของบริิษััทฯ ได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตร หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาเพื่่� อพััฒนาความรู้้�
ต่่อเนื่่� องด้้านบััญชีี (Refresh) เพื่่� อให้้มีีความพร้้อมในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และมีีรายงานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ดัังนี้้�
ชื่่�อ-นามสกุุล
1. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
CFO

หลัักสููตรที่่�อบรม / สััมมนา
1. TLCA CFO Professional

Development Program (TLCA
CFO CPD) ครั้้�งที่่� 3/2020

2. CFO Refresher รุ่่�นที่่� 1

จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�

สถาบััน

2

สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

7

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

อบรม / สััมมนา

(23 กรกฎาคม 2563)

ประเทศไทย

(7 พฤศจิิกายน 2563)
รวม (ชม.)
2. นางสาวจิินตนา อิินทรีีย์์

สมุุห์บัั
์ ญชีี

1. การวิิเคราะห์์งบการเงิิน

2. งบกระแสเงิินสด (Cash Flow)

9
7

7

กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์

(3 มิิถุน
ุ ายน 2563)

กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์

(25 พฤษภาคม 2563)
รวม (ชม.)

14
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1.13 การอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�กรรมการ

1.15 การจััดให้้มีีและเปิิดเผยถึึงระบบควบคุุมภายใน
และระบบบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมฝึึกอบรม

คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีและเปิิดเผยถึึงระบบควบคุุมภายใน

ที่่จัั
� ดขึ้้น
� สำำ�หรัับกรรมการอย่่างสม่ำำ�เสมอ โดยกรรมการบริิษััท จำำ�นวน

10 ท่่าน ได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรต่่างๆ ซึ่�ง่ จััดโดยสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1)

Director Certification Program (DCP) จำำ�นวน 9 ท่่าน

(3)

Audit Committee Program (ACP) จำำ�นวน 1 ท่่าน

(2)
(4)

Director Accreditation Program (DAP) จำำ�นวน 3 ท่่าน
Role of the Compensation Committee (RCC) จำำ�นวน 1 ท่่าน

(5)

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

(6)

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

(7)

(8)

(9)

จำำ�นวน 1 ท่่าน
จำำ�นวน 1 ท่่าน

และระบบบริิหารความเสี่่ย
� งของบริิษััทฯ โดยกำำ�หนดเป็็นแนวทางใน

การจััดการกัับความเสี่่�ยง (Key Risk) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งมีี

การพิิจารณาและทบทวนระบบ หรืือประเมิินประสิิทธิภ
ิ าพอย่่างน้้อย

ปีีละ 1 ครั้้�ง และในทุุกๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่าระดัับความเสี่่�ยงมีีการ
เปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับสััญญาณเตืือนภััย

ล่่วงหน้้าและระบบผิิดปกติิทั้�้งหลาย โดยคณะกรรมการบริิษััท หรืือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความคิิดเห็็นที่่มีีต่
� อ
่ ความเพีียงพอของ

ระบบการควบคุุ ม ภายในและการบริิ ห ารความเสี่่� ย งของบริิ ษััท ฯ
ไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีด้้วย (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มในหมวด
การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)

Chartered Director Class (CDC) จำำ�นวน 1 ท่่าน

1.16 ความคิิดเห็็นที่่�มีีต่่อความเพีียงพอและ
เหมาะสมของระบบควบคุุมภายในและ
ระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ของ
คณะกรรมการบริิษััท

จำำ�นวน 4 ท่่าน

คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นต่่อความเพีียงพอของระบบควบคุุม

1 ท่่าน

การควบคุุ ม ภายในและการดููแลเกี่่� ย วกัับความเสี่่� ย งที่่� เ หมาะสม

Finance for Non-Finance Directors (FND) จำำ�นวน 3 ท่่าน
Ethical Leadership Program (ELP) จำำ�นวน 3 ท่่าน

(10) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
(11) Advanced Audit Committee Program (AACP) จำำ�นวน
(12) Role of the Chairman Program (RCP) จำำ�นวน 3 ท่่าน
(13) Board that Make a Difference (BMD) จำำ�นวน 1 ท่่าน

(14) Defining Boardroom Culture – An Imperative of
High-Performing Leadership 2563 จำำ�นวน 1 ท่่าน

1.14 นโยบายการควบคุุมภายใน / การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

ภายในและระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ว่่า บริิษััทฯ มีีระบบ

เพีียงพอ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด รายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบ)

1.17 แนวทางในการจััดการกัับความเสี่่�ยงหลััก
(Key Risk) ของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ ทำำ�หน้า้ ที่่�

ให้้ข้้อเสนอแนะต่่ อฝ่่ายบริิหารในการกำำ�หนดกรอบและแนวทาง

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อนโยบายด้้านการควบคุุมภายใน (Internal

ให้้ มีี การจััดการและดููแลเกี่่� ย วกัับความเสี่่� ย งอย่่ า งเป็็ น ระบบ

Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�สอบทานผลการประเมิิน

ความเสี่่�ยง โดยกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่�ยงและระบบ

ควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ ได้้เชิิญ

สากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations

ดำำ�เนิินการตามแนวทางการบริิหารความเสี่่ย
� ง เพื่่� อให้้คณะกรรมการ

กัับกรอบแนวทางบริิ ห ารจััดการความเสี่่� ย ง (Enterprise Risk

การปฏิิบััติิ ตลอดจนให้้ข้อ
้ สัังเกต หรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม

Control Policy) และการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management

คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหาร

ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่� อมุ่่�งเน้้นให้้ระบบการ

ป้้องกััน เพื่่� อลดผลกระทบที่่�อาจมีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

โดยนำำ�กรอบแนวทางปฏิิบััติิด้้านการควบคุุมภายในตามมาตรฐาน

ตััวแทนจากสายการปฏิิ บััติิ งานแต่่ ละสายงานมานำำ�เสนอสิ่่�งที่่� ได้้

of the Treadway Commission) มาใช้้ ป รัับปรุุ ง พััฒนาควบคู่่�

บริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การได้้รัับฟัังถึึงปััญหา หรืือข้้อขััดข้้องใน

Management : ERM) เพื่่� อเป็็นเครื่่�องมืือของฝ่่ายจััดการในการ

พััฒนาให้้ระบบการควบคุุมภายในและบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
มีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มในหมวด
การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)
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นอกจากนี้้� บ ริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดตั้้� ง โครงการ Business Continuity
Management (BCM) ขึ้้�นเพื่่� อเป็็นแนวทางในการพััฒนาและกำำ�กัับ

ดููแลระบบบริิหารความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิิน

การกำ�กับดูแลกิจการ

ธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและลดผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีี การประเมิินและสอบทานระบบ

ความเชี่่ย
� วชาญเข้้ามาดำำ�เนิินโครงการ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

แต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�สอบบััญชีี การสอบทานรายงานทางการเงิิ น การดููแล

เมื่่� อเกิิ ด เหตุุ ขัั ดข้้ อ ง โดยจััดหาที่่� ป รึึกษาที่่� มีี ประสบการณ์์ แ ละ
ในหมวด การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง)

1.18 หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance
Division)
บริิ ษััท ฯ จััดตั้้� ง หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บการปฏิิ บััติิ ง าน (Compliance

Division) โดยใช้้ชื่่�อเรีียกภายในบริิษััทฯ ว่่า ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลกิิจการ

และกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (“หน่่วยงาน CG”) ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�หลัักด้้าน
Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิิ จ ของ
หน่่วยงานมีีดัังนี้้�
(1)

กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และ

พัันธกิิ จขององค์์ กร โดยแสดงให้้เห็็นถึึงการมีีระบบบริิหาร

จััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ซึ่่�งช่่วยสร้้าง

ความเชื่่�อมั่่�นและความมั่่�นใจต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

(2)

การควบคุุมภายใน การทำำ�รายการระหว่่างกััน การพิิจารณาเสนอ

ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและนโยบาย และข้้อสรุุป/ความเห็็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่่ อ การดำำ� เนิิ น การต่่ า งๆ โดยรวม
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด การเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีี 2563 และ หมวด รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ)

1.20 นโยบายความขััดแย้้งทางด้้านผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการจััดการเกี่่�ยวกัับ

ความขััดแย้้งในด้้านผลประโยชน์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งในระดัับองค์์กร
ธุุรกิิจ และในระดัับบุุคคลากรของบริิษััทฯ อย่่างรอบคอบ เป็็นธรรม

และโปร่่งใส รวมทั้้�งการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่�่ดีีเกี่่�ยว

กัับรายการผลประโยชน์์ที่�่ขััดแย้้ง และการกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผย

ข้้อมููลในเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างครบถ้้วน

และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

ในกรณีีที่่� กรรมการบริิษััท รวมทั้้� งผู้้�บริิหารคนหนึ่่� งคนใดมีีส่่วนได้้

คณะกรรมการ ฝ่่ า ยจััดการและผู้้�ถืื อ หุ้้�น เพื่่� อสร้้ า งความ

เข้้าร่่วมประชุุม หรืืองดออกเสีียงในวาระนั้้�นๆ

จััดให้้มีีโครงสร้้างและกระบวนการของความสััมพัันธ์์ระหว่่าง

สามารถในการแข่่งขััน นำำ�ไปสู่่�ความเจริิญเติิ บโตและเพิ่่�ม

มููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น

ส่่วนเสีียกัับผลประโยชน์์ของเรื่่�องที่่� กำำ�ลัั งมีีการพิิจารณา ก็็ จะไม่่

นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(1)

1.19 การจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริิ ษััทจัั ดตั้้� งฝ่่ า ยตรวจสอบภายในขึ้้� น โดยมีี

นายเปรมศัักดิ์์� วััลลิิกุล
ุ ตำำ�แหน่่ง เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(2)

เป็็ น หััวหน้้ า งานตรวจสอบภายใน (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม

ในหมวด ประวััติิ กรรมการและผู้้�บริิหาร) และเพื่่� อให้้การทำำ�งาน
ของหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า ง

(3)

มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ และมีีความเป็็ น อิิ ส ระ คณะกรรมการบริิ ษััท

ในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

(4)

หรืื อ หน่่ ว ยงานอื่่� นใดที่่� รัั บผิิ ด ชอบเกี่่� ย วกัับการตรวจสอบภายใน

ทั้้�งนี้้� เพื่่� อให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติิดตามการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้

รายงานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่�่สำ�คัั
ำ ญและผลการปฏิิบััติิ หรืือความเห็็น

การที่่พ
� นัักงานไปเป็็นกรรมการ หรืือที่่ป
� รึึกษาในบริิษััท องค์์กร
หรืือสมาคมทางธุุรกิิจอื่่�น จะต้้องไม่่ขััดต่่อประโยชน์์และการ

ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�โดยตรง

ไม่่ เ ข้้ า เป็็ น หุ้้�นส่่ ว น หรืื อ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� มีีอำำ� นาจตััดสิิ น ใจ หรืื อ

ผู้้�บริิหารในกิิจการที่่�เป็็นการแข่่งขััน หรืือมีีลัักษณะเดีียวกััน
บััญชาทราบโดยทัันทีี

ระหว่่างที่่�ปฏิิบััติิงานให้้บริิษััทฯ และหลัังจากพ้้นสภาพการ
ปฏิิบััติิงานแล้้ว พนัักงานจะต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถืือว่่าเป็็น

ข้้อมููลอิิ เล็็ กทรอนิิกส์์ ข้้อมููลการเงิิ น ข้้อมููลการปฏิิ บััติิงาน

และทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ทบทวนปรัับเปลี่่�ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้วย

อื่่�นใด

ความลัับของบริิษััทฯ เพื่่� อประโยชน์์แก่่ผู้้�ใดทั้้�งสิ้้�น ไม่่ว่า่ จะเป็็น

รวมถึึงพิิ จ ารณาเห็็ น ชอบงบประมาณประจำำ�ปีี อััตรากำำ�ลัั งคน

และอนุุมััติิแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี รวมถึึงการพิิจารณาอนุุมััติิ

และผลประโยชน์์ของบริิษััทในการติิดต่่อกัับคู่่�ค้้าและบุุคคล

กัับบริิษััทฯ แต่่ในกรณีีที่่ไ� ม่่อาจหลีีกเลี่่ย
� งได้้ ให้้รายงานผู้้�บัังคัับ

จึึงกำำ�หนดให้้หน่ว่ ยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นชอบ

พนัักงานต้้องหลีีกเลี่่ย
� งการขััดแย้้งระหว่่างผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว

(5)

ข้้อมููลธุุรกิิจ แผนงานในอนาคตของบริิษััทฯ และอื่่�นๆ

ในกรณีีที่่�พนัักงาน หรืือบุุคคลในครอบครััวเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม

หรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการใดๆ ซึ่่�งอาจมีีผลประโยชน์์ หรืือ
ก่่อให้้เกิิ ดความขััดแย้้งทางธุุ รกิิ จต่่อบริิษััทฯ จะต้้ องแจ้้ งให้้

ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

ในเรื่่� องต่่ า งๆ เช่่ น การเปิิ ด เผยจำำ� นวนครั้้� ง ของการประชุุ ม
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(6)

(7)

พนัักงานจะต้้องไม่่กู้้�ยืม
ื เงิินจากคู่่�ค้า้ ที่่บ
� ริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย

ยกเว้้นสถาบัันการเงิิน เนื่่� องจากอาจมีีอิิทธิิพลต่่อการปฏิิบััติิ

หน้้าที่่�ในฐานะตััวแทนบริิษััทฯ

หลีีกเลี่่� ย งการเข้้ า ไปเกี่่� ย วข้้ อ งกัับกิิ จ กรรมที่่� อ าจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ หรืือก่่อภาระผููกพััน

ทางการเงิินในรููปแบบใดๆ กัับผู้้�ที่เ�่ กี่่ย
� วข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ

(8)
(9)

หรืือพนัักงานของบริิษััทฯ

ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวัังและความ

ซื่่� อ สััตย์์ สุุ จ ริิ ต รวมทั้้� ง ต้้ อ งปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย

วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััท ตลอดจนมติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เว้้นแต่่ในเรื่่�องที่่�ต้้องได้้ รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน
การดำำ�เนิินการ เช่่น เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับมติิ

ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและการซื้้�อ

หรืือขายสิินทรััพย์์ที่สำ
�่ �คัั
ำ ญ ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์

ห้้ า มพนัักงานจ่่ า ยเงิิ น หรืื อ ทรััพย์์ สิิ น ของบริิ ษััท ฯ แก่่ ผู้้� ใด

แห่่งประเทศไทย หรืือตามที่่�หน่ว
่ ยงานราชการอื่่�นๆ กำำ�หนด

พนัักงานทุุกคนต้้องอุุทิศ
ิ ตนและเวลาให้้แก่่กิจ
ิ การของบริิษััทฯ

เป็็นไปตามกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ

รายได้้ หรืือเพื่่� อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกเวลาทำำ�งาน งานนั้้�นต้้อง

ห้้ามจ่่ายสิินบน หรืือการสนัับสนุุนการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

โดยไม่่ได้้รัับอนุุมััติิจากผู้้�มีีอำำ�นาจ

อย่่างเต็็มที่่� ในกรณีีมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานอื่่�นเพื่่� อเพิ่่�มพููน
9.1 ไม่่ฝ่่าฝืืนกฎหมาย หรืือขััดต่่อความสงบเรีียบร้้อย และ
ศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน

9.2 ไม่่ขััดต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ

9.3 ไม่่ ป ระกอบกิิ จ การที่่� เ ป็็ น การแข่่ ง ขััน หรืื อ มีีลัักษณะ
เดีียวกัันกัับบริิษััทฯ

9.4 ไม่่มีีผลเสีียถึึงชื่่�อเสีียง หรืือกิิจการของบริิษััทฯ

9.5 ไม่่เป็็นการนำำ�ความลัับของบริิษััทฯ ไปใช้้

9.6 ไม่่เป็็นการกระทบกระเทืือนต่่องานในหน้้าที่่�ของตน

1.21 ความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการของ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเป็็นอิิสระในการให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ

การทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ โดยมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ

ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่� อให้้
คณะกรรมการบริิษััทสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเป็็นอิิสระอย่่าง

แท้้จริิงจากฝ่่ายจััดการ บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการต้้อง
เป็็นกรรมการอิิสระ และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับประธานกรรมการ

บริิหาร หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม โดยคณะกรรมการบริิษััท

มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ วััตถุุประสงค์์ และ

เป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุ รกิิ จ ทิิ ศทาง พร้้อมแผนกลยุุ ทธ์์

ทางธุุ รกิิ จ เพื่่� อให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปปฏิิ บััติิ รวมทั้้� งกำำ�กัั บดููแลการ
ดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ เหมาะสม

และเกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น (โปรดดููรายละเอีียด

เพิ่่�มเติิมในหมวด ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม)

1.22 อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการ
นอกเหนืือจากกฎหมายและข้้อบัังคัับกำำ�หนดไว้้แล้้ว คณะกรรมการ

บริิษััทยัังมีีอำำ�นาจอนุุมััติิเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของ

คณะกรรมการบริิษััทดัังนี้้�

128

(1)
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เป็็นต้้น และมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยปฏิิบััติิให้้

ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการ

(2)	กำำ�กัั บดููแลกิิ จการให้้มีีการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรม เช่่น
จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

ตามหลัักธรรมาภิิ บาล คู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุ รกิิ จสำำ�หรัับ

กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตและการ

คอร์์รััปชััน ฯลฯ และ เปิิดเผยให้้รัับทราบ กำำ�หนดให้้ปฏิิบััติต
ิ าม

และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิ รวมทั้้ง� ทบทวนให้้มีีความสอดคล้้อง

กัับสถานการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนแปลงไป

(3)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายทางธุุรกิิจ รวมถึึงวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และงบประมาณ

ประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย รวมถึึงการควบคุุมดููแล

(Monitoring and Supervision) การบริิหารและการจััดการ

ของฝ่่ายบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

(4)	ติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััท ฯ บริิ ษััทย่่ อ ย และ
บริิษััทร่่วมอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิิน

งานและงบประมาณของบริิษััทฯ และของบริิษััทย่อ
่ ย

(5)	จััดให้้มีีการทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย ณ วัันสิ้้�นสุุด
รอบระยะเวลาบััญชีีให้้มีีความถููกต้้อง เพื่่� อแสดงฐานะทางการ

เงิิ นและผลการดำำ�เนิินงานในรอบบััญชีีที่่� ผ่่านมาให้้ตรงต่่ อ

ความเป็็นจริิง ครบถ้้วน และถููกต้้อง เป็็นไปตามมาตรฐานการ

บััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีก่่อน
ที่่�จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ

(6)	จััดให้้มีีการทำำ�รายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทฯ และรัับผิิดชอบต่่อ

การจััดทำำ�และการเปิิดเผยงบการเงิินของบริิษััทฯ เพื่่� อแสดงถึึง
ฐานะทางการเงิิ นและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่�่ ผ่่านมา
และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ

(7)	พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามที่่กำ
� ำ�หนดในพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด

พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

การกำ�กับดูแลกิจการ

แห่่งประเทศไทย รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบ

อนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความ

กรรมการบริิษััทว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ

ยกเว้้ น เป็็ น การอนุุ มััติิ ร ายการที่่� เ ป็็ น ไปตามนโยบายและ

ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่ตำ
� �ำ แหน่่ง

8)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงกรรมการอิิสระ โดย

พิิจารณาจากคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการ
อิิสระตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่� นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย

หลัักเกณฑ์์ที่�่ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการพิิจารณา

และอนุุมััติไิ ว้้แล้้ว

(16)	พิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร และโครงสร้้างการบริิหารงาน

แห่่ ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บตลาดทุุ น

(17)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขต

ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย หรืื อ เสนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม

(18)	พิิจารณาคััดเลืือกและให้้ความเห็็นชอบการเสนอรายชื่่�อผู้้�สอบ

รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของ

ผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่� อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ

ต่่อไป

อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท

บััญชีีของบริิ ษััท ฯ และบริิ ษััทย่่ อ ย และพิิ จ ารณากำำ�ห นด
ค่่ า ตอบแทนที่่� เ หมาะสม ตามที่่� ค ณะกรรมการตรวจสอบ

(9)	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง หรืื อ แก้้ ไ ขเปลี่่� ย นแปลง คณะกรรมการ

นำำ� เสนอ ก่่ อ นนำำ� เสนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในการประชุุ ม

และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ

(19)	ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีระบบงานทางบััญชีี

ตรวจสอบ โดยมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์

กำำ�กัับตลาดทุุน รวมถึึงประกาศข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

(10)	พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง หรืื อ แก้้ ไ ขเปลี่่� ย นแปลงกรรมการบริิ ห าร
โดยเลืือกจากกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ หรืือ
บุุคคลภายนอก พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการบริิหาร

(11)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งหรืือแก้้ไขเปลี่่ย
� นแปลงคณะกรรมการชุุดย่่อย

เพื่่� อช่่วยปฏิิบััติิงานตามความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท

(12)	พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่ย
� นแปลงชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามผููกพัันบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

(13)	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และ/หรืือ เห็็นชอบการแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย รวมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ
หน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม

สามััญประจำำ�ปีี เพื่่� อพิิจารณาและอนุุมััติิ

ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ มีีการรายงานทางการเงิินที่่�

น่่าเชื่่�อถืือ มีีระบบการควบคุุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม และติิดตามประสิิทธิิภาพ
ของระบบควบคุุ ม ภายในให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานที่่� ไ ด้้ รัั บ

การยอมรัับ รวมทั้้� งมีีระบบจััดเก็็ บเอกสารที่่� ทำำ�ให้้สามารถ

ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้ในภายหลััง

(20)	พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ น โยบายด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง (Risk
Management) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร และกำำ�กัับดููแลให้้มีี

กระบวนการในการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งเพื่่� อลดผลกระทบ
ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยอย่่างเหมาะสม

(21)	พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ก ารทำำ� รายการได้้ ม า หรืื อ จำำ�หน่่ า ยไปซึ่่� ง
สิินทรััพย์์ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าว

จะต้้องได้้รัับอนุุมััติจ
ิ ากที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณา

อนุุมััติิดัังกล่่าวจะเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัั บ

(14)	พิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อแต่่งตั้้�งกรรมการของ

ตลาดทุุน และ/หรืือ ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�

สอดคล้้ องกัับสััดส่่วนการถืื อหุ้้�นของบริิษััทฯ ในบริิษััทย่่อย

(22)	พิิจารณาอนุุมััติก
ิ ารทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน ของบริิษััทฯ และ

บริิษััทฯ และพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทย่่อยโดย

ดัังกล่่าว รวมทั้้�งพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ

เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

บริิษััทย่่อย เว้้นแต่่รายการดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจาก

ดัังกล่่าว

ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ทั้้� ง นี้้� ในการพิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ดัั งกล่่ า วจะ

ควบคุุมของคณะกรรมการบริิษััท หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่� อ

ประกาศข้้ อ บัังคัับ และ/หรืื อ ระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งของ

(15) แต่่งตั้้�งบุุคคลอื่่�นใดให้้ดำ�ำ เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ภายใต้้การ
ให้้ บุุ ค คลดัังกล่่ า วมีีอำำ� นาจ และ/หรืื อ ภายในเวลาตามที่่�

คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท

อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้น
� ๆ ได้้

ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่�่กำ�ห
ำ นดนั้้�น

ต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�

ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม และ

คณะอนุุกรรมการชุุ ดต่่ างๆ ดัังกล่่ าวสามารถพิิจารณาและ

เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กำำ�กัับควบคุุม และป้้องกััน
มิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของบริิษััทฯ และของบริิษััทย่อ
่ ย

(23)	พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่� อ เห็็ น ว่่ า บริิ ษััท ฯ มีีกำำ� ไรพอสมควรที่่� จ ะทำำ� เช่่ น นั้้� น และ

รายงานการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
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(24)	ดำำ� เนิิ น การให้้ มีี การเผยแพร่่ ข้้ อ มููลที่่� เ หมาะสมและมีีการ

เปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีีย บุุคคลผู้้�มีีความขััดแย้้งทาง

1.

ผลประโยชน์์ และผู้้�ที่เ�่ กี่่ย
� วข้้องอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เหมาะสม

สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

(25) ขอความเห็็นทางวิิ ชาชีีพจากองค์์ กรภายนอก หากมีีความ

และคณะกรรมการบริิหาร จััดส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิ

จำำ�เป็็นเพื่่� อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสม

ควบคุุมดููแลบริิษััทย่อ
่ ยให้้ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับของบริิษััทย่อ
่ ย
อย่่างเคร่่งครััด

คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย ได้้ แ ก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ คณะกรรมการ

และตรงต่่อเวลา

(26)	กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่อ
่ ยเสมืือนหน่่วยงานหนึ่่�งของบริิษััทฯ และ

ในทุุกสิ้้�นปีีส่ว
่ นงานเลขานุุการบริิษััทและส่่วนงานเลขานุุการ

งานของคณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล) และ
2.

(27)	กำำ�หนดกรอบนโยบายการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

คณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่� อประเมิินผลงานประจำำ�ปีี

ภายหลัังจากที่่�คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล)

และคณะกรรมการชุุดย่่อย ประเมิินผลงานเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว
ก็็ จัั ดส่่ ง แบบประเมิิ น ผลการปฏิิ บััติิ ง านกลัับมายัังส่่ ว นงาน

และมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี

เลขานุุ ก ารบริิ ษััท และเลขานุุ ก ารคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย

สารสนเทศให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานซึ่�่ ง เป็็ น ที่่� ย อมรัับได้้ ใ น

แต่่ละคณะ เพื่่� อรวบรวมผลประเมิินของกรรมการแต่่ละคน

อุุ ต สาหกรรม และมีีการติิ ด ตามทบทวน และปรัับปรุุ ง ให้้

และสรุุ ปผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะ

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละ

สอดคล้้ อ งและเหมาะสมกัับความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีี

(28)	ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้าง และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้
อย่่างเหมาะสม เพื่่� อให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจการและใช้้ทรััพยากร

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่� อให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งแก่่

และรายบุุคคล) และคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่� อรายงานให้้

3.

กิิ จ การของบริิ ษััท ฯ ลููกค้้ า คู่่�ค้้ า ผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง สัังคมและ

คณะรัับทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะรวบรวม
ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะ
และรายบุุคคล) และคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่� อนำำ�มาเป็็นส่่วน

สิ่่�งแวดล้้อม

หนึ่่�งในการพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทต่อ
่ ไป

1.23 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล)
และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการ

บริิษััทฯ ได้้นำ�ตัั
ำ วอย่่างแบบประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการ

ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการทั้้�งคณะและรายบุุคคล เพื่่� อ

มาปรัับใช้้ และมีีการปรัับปรุุ ง หลัักเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลงานให้้

(1)
(2)

คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล)
คณะกรรมการชุุดย่่อย

บริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� โดยประเมิิน

บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ประโยชน์์ ต่่ อ การปฏิิ บััติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ษััท โดยรวม

สอดคล้้องกัับโครงสร้้างของคณะกรรมการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

และยัังแสดงถึึงประเด็็ น สำำ�คัั ญที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััท เชื่่� อ ว่่ า จะ
ทำำ� ประโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่ บ ริิ ษััท ฯ ได้้ ม ากกว่่ า ที่่� เ ป็็ น อยู่่� จุุ ด ประสงค์์

ของการประเมิิ น ผลการปฏิิ บััติิ ง านนี้้� เ พื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพของ

คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงนำำ�ผลไปใช้้

ประโยชน์์ในการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการชุุดย่่อยอีีกด้้วย

กระบวนการในการประเมินผลงาน
(1)
(2)

คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล)
คณะกรรมการชุุดย่่อย

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายและกระบวนการในประเมิินผลงานของ

คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล) รวมทั้้�งคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย ดัังนี้้�
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การให้้คะแนน

- คะแนนที่่�ได้้รัับร้้อยละ 85-100 หมายถึึง ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม
- คะแนนที่่�ได้้รัับร้้อยละ 75-85 หมายถึึง ดีี

- คะแนนที่่�ได้้รัับร้้อยละ 65-75 หมายถึึง ค่่อนข้้างดีี

- คะแนนที่่�ได้้รัับร้้อยละ 50-65 หมายถึึง พอสมควร

- คะแนนที่่�ได้้รัับต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 50 หมายถึึง ควรปรัับปรุุง
การประเมิินผลปฏิิบััติิงาน

1.
2.

คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะและรายบุุคคล)
คณะกรรมการชุุดย่่อย

ในการประเมิินผลปฏิิ บััติิงานคณะกรรมการบริิษััท (ทั้้� งคณะและ
รายบุุคคล) และคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีหััวข้้อพิิจารณาหลััก ได้้แก่่

การกำ�กับดูแลกิจการ

- โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ

การอบรมศึึกษาทั้้�งภายใน และภายนอก การเยี่่�ยมชมธุุรกิิจต่่างๆ

- การประชุุมคณะกรรมการ

ระหว่่างกรรมการด้้วยกัันเอง หรืือในระหว่่างกรรมการ และผู้้�บริิหาร

- บทบาท/หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
- การพััฒนาตนเองของกรรมการ และผู้้�บริิหาร

- การสื่่�อสารและการประสานงานระหว่่างคณะกรรมการชุุดย่่อย
และคณะกรรมการบริิษััท

- การปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

- สรุุปความเห็็นโดยรวม

ภาพรวมผลการประเมิินเฉลี่่�ยของคณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะ
และรายบุุคคล) และคณะกรรมการชุุดย่่อย แต่่ละคณะ

1.

คณะกรรมการบริิษััท (ทั้้�งคณะ) ผลการประเมิินในปีี 2563

2.

คณะกรรมการบริิษััท (รายบุุคคล) ผลการประเมิินในปีี 2563

3.

ได้้คะแนนร้้อยละ 93.16 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม
ได้้คะแนนร้้อยละ 93.46 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม

คณะกรรมการบริิหาร ผลการประเมิินในปีี 2563 ได้้คะแนน

ร้้อยละ 86.36 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม

4.

คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิินในปีี 2563 คะแนน

5.

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ ผลการประเมิิน

6.
7.

ของกลุ่่�มบริิษััท การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� (Knowledge Sharing) ใน
เป็็นต้้น

1.25 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�บริิหารสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม)
ในทุุกสิ้้�นปีีบริิษััทฯ จะกำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ทุุกคน
ประเมิินพฤติิกรรมด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Behaviors) ของ

ผู้้�บริิหารสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม) ก่่อนในเบื้้� องต้้น และ
ภายหลัังจากนั้้�นฝ่่ายจััดการจะนำำ�ส่่งผลการประเมิินดัังกล่่าวให้้แก่่

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่� อนำำ�ไปประกอบ

การพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิ บััติิงานของผู้้�บริิหารสููงสุุดต่่ อไป

ซึ่�ง่ ผลการประเมิินผลดัังกล่่าวถืือเป็็นข้้อมููลลัับเฉพาะบุุคคล บริิษััทฯ

จึึงไม่่สามารถนำำ�มาเปิิดเผยได้้ กล่่าวคืือ
(1)

ร้้อยละ 98.95 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม

1.1 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Governance)

1.2	วััฒนธรรมและค่่านิิยมพฤกษา (Pruksa Culture and

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ผลการประเมิิน

Values)

ในปีี 2563 คะแนนร้้อยละ 90.21 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม

1.3 การวางแผนกลยุุทธ์์ (Strategic Planning)

คณะกรรมการบรรษััทภิิ บ าล ผลการประเมิิ น ในปีี 2563

1.4 การแก้้ไขปััญหา (Problem Solving)

คะแนนร้้อยละ 100 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีมาก-ดีีเยี่่�ยม

1.5 ความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติงิ าน (Holding Accountability)
1.6 การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Innovation)

1.24 การจััดทำำ�แผนการพััฒนาคณะกรรมการบริิษััท

1.7 การพััฒนาพนัักงาน (Developing People)

เพื่่� อให้้ เ ป็็ น ไปตามหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิ ษััท

1.8 การพััฒนาทีีมงาน (Team Building)

จดทะเบีียนปีี 2560 ที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ

1.9	ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Leading Change)

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่�กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััท

1.10 การสร้้างแรงจููงใจและโน้้มน้้าวผู้้�อื่่�น (Motivating and

ควรกำำ�กัั บดููแลให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษััท และกรรมการแต่่ ล ะคนมีี
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนสนัับสนุุน
ให้้กรรมการทุุกคนได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะ และความรู้้�สำำ�หรัับการ

ปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� ก รรมการอย่่ า งสม่ำำ� เสมอ คณะกรรมการบริิ ษััท

สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้กรรมการได้้รัับการฝึึกอบรม และพััฒนา

ความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่� อง โดยบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในค่่าใช้้จ่่ายที่่�

เกิิดขึ้้�น เพื่่� อช่่วยให้้กรรมการสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� และกำำ�กัับดููแล

บริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยบริิษััทฯ จะมีีการสำำ�รวจความ

ต้้องการในการฝึึกอบรมจากกรรมการแต่่ละท่่าน เพื่่� อนำำ�ผลที่่�ได้้รัับ

มาใช้้ ใ นการจััดทำำ� โปรแกรมการฝึึ ก อบรม และพััฒนาความรู้้�ให้้

เจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม ในด้้านพฤติิกรรมภาวะผู้้�นำำ� (Leadership
Behaviors) โดยมีีหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�

ในปีี 2563 คะแนนร้้อยละ 81.00 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีี

ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย
� วกัับบทบาทหน้้าที่่� ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

กรรมการอิิ สระจะประเมิินผลการปฏิิ บััติิงานของประธาน

Influencing Others)

(2)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะประเมิิน

ผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม โดยมีี
หลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�

2.1 ผลการประเมิินพฤติิกรรมด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership
Behaviors) ของกรรมการอิิสระ

2.2 ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ

2.3 การดำำ� เนิิ น งานตามนโยบายที่่� ไ ด้้ รัั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท

2.4 การปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ใ� ห้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
�

เหมาะสมกัับความต้้องการของแต่่ละบุุคคลในรููปแบบต่่างๆ เช่่น
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1.26 นโยบายค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม
การจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม ทั้้�งระยะสั้้น
�

และระยะยาวนั้้�น บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนการพิิจารณาอย่่างโปร่่งใสและ

เป็็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็น
ผู้้�กำำ�ห นดหลัักเกณฑ์์ แ ละนโยบายในการกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหารระดัับสููงในทุุกๆ ปีี

รวมทั้้�งประเมิินผลการทำำ�งานด้้วย

การกำำ�ห นดนโยบายค่่ า ตอบแทนทั้้� ง ระยะสั้้� น และระยะยาวนั้้� น

จะพิิจารณาจากคะแนนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามตััวชี้้�วััด

ผลงานหลััก (KPI) ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุ รกิิ จของบริิษััทฯ การ
ดำำ�เนิินงานตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
การปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ส อดคล้้ อ งกัับการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และ

แนวปฏิิบััติข
ิ องกลุ่่�มธุุรกิิจใหญ่่ๆ รวมถึึงความสามารถในการเป็็นผู้้�นำำ�
(Leadership Competency) ทั้้�งนี้้� เพื่่� อให้้สามารถจููงใจและรัักษา

บุุคลากรสำำ�คััญให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ต่่อไปในระยะยาว

ค่่าตอบแทนรวมของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และผู้้�บริิหาร

ระดัับสููง จำำ�นวน 5 คน เท่่ากัับ 55,589,473 บาท ซึ่่�งประกอบด้้วย

เงิินเดืือน/ค่่าแรง โบนััส ค่่าตอบแทนจููงใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร เงิินสะสม

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และเงิินได้้อื่่�นๆ

ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทและนำำ�เสนอต่่ อผู้้�ถืื อหุ้้�น

พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ใ นการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี (โปรดดูู

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร)

1.28	ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหาร/ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารจะต้้องได้้รัับความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทและนำำ�เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�เป็็น

ผู้้�บริิหารจะได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะผู้้�บริิหารเท่่านั้้�น

ส่่วนค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง ทั้้�งที่่�เป็็นรููปแบบตััวเงิินและมิิใช่่

ตััวเงิิ น คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนจะเป็็ น

ผู้้�พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม และมีีความเชื่่�อมโยงกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละ

ท่่าน และมีีอััตราเทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทชั้�น
้ นำำ�ในธุุรกิิจเดีียวกััน หรืือ

นอกกลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่� อจููงใจและรัักษาบุุคลากรที่่�คุณ
ุ ภาพให้้ทำำ�งานกัับ
บริิษััทฯ ในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เพื่่� อเป็็นการรัักษาบุุคลากรสำำ�คััญให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ในระยะยาว

และสร้้ า งผลการดำำ� เนิิ น งานให้้ บ ริิ ษััท ฯ มีีการเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น
รวมทั้้�งเพื่่� อสร้้างความรู้้�สึึกการมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าของกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปแบบอื่่�นๆ

ที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน เช่่น โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง

1.27 โครงสร้้างค่่าตอบแทนของกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร

ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย (EJIP) สวััสดิิการเพื่่� อซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย

บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และขั้้� น ตอนการเสนอ

คอนโดมิิเนีียมของบริิษััทฯ ฯลฯ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด

ค่่ า ตอบแทนกรรมการแต่่ ล ะตำำ� แหน่่ ง ในระดัับที่่� เ หมาะสมจููงใจ

พอที่่�จะรัักษากรรมการที่่� มีีคุุ ณ ภาพไว้้ ซึ่่� ง แบ่่ ง เป็็ น สองส่่ ว น คืื อ

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ ค่่าตอบแทน
รายเดืือน เบี้้�ยประชุุม เงิินรางวััลกรรมการ (โบนััส) และเงิินผลประโยชน์์

พิิเศษอื่่�นๆ (ค่่ า วิิ ท ยากรบรรยายในกิิ จ กรรมต่่ า งๆ ของบริิ ษััท ฯ

ค่่าเป็็นที่่�ปรึึกษา (Mentor) ให้้กัับผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และอื่่�นๆ)

ไว้้ อ ย่่ า งชััดเจน และโปร่่ ง ใส โดยพิิ จ ารณาเทีียบเคีียงกัับบริิ ษััท
ชั้้น
� นำำ�ทั้�ง้ ในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน และนอกกลุ่่�มธุุรกิิจ ข้้อมููลจากสถาบััน

กรรมการบริิษััทไทย แผนการประชุุมของคณะกรรมการแต่่ละคณะ
รวมถึึงการขยายตััวทางธุุรกิิจ และการเติิบโตของผลกำำ�ไรของบริิษััทฯ

โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา

กลั่่�นกรองเป็็นรายปีี และเสนอค่่าตอบแทนกรรมการในแต่่ละปีีให้้

ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ

คณะกรรมการบริิษััทได้้เปิิดเผยโครงสร้้างค่่าตอบแทนของกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารไว้้ โดยโครงสร้้างค่่าตอบแทนดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับ
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การได้้ รัั บส่่ ว นลดพิิ เ ศษกรณีีซื้้� อ บ้้ า นเดีียว บ้้ า นทาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ หรืื อ

การประเมิินผลการปฏิิ บััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

และหมวด ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร)

1.29 บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
คณะกรรมการได้้ กำำ�หนดและเปิิดเผยบทบาทหน้้าที่่� ของประธาน
กรรมการไว้้ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด บทบาทหน้้าที่่�
ของประธานกรรมการบริิษััท)

1.30 การเสนอแต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอก / ผู้้�ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิ ษััท ฯ มีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่� พิิ จ ารณา
คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีภายนอก เพื่่� อทำำ�หน้า้ ที่่�

เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมทั้้� งมีีบทบาทหน้้าที่่� ในการเสนอ
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และเลิิกจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ อีีกด้้วย

การกำ�กับดูแลกิจการ

1.31 กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารและมีีประสบการณ์์การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีกรรมการบริิษััท (กรรมการอิิสระ) ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารและมีีประสบการณ์์ทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ (ธุุรกิิจพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ และธุุรกิิจโรงพยาบาล) จำำ�นวน 2 ท่่าน คืือ
ชื่่�อ

ปีี พ.ศ.

บริิษััท/โรงพยาบาล

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

2548-2560

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย

บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

2. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

2558-ปััจจุุบััน

คณบดีี

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

1.32 การกระทำำ�ผิิดกฎระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่� เกี่่� ยวข้้อง รวมทั้้� งสอดคล้้ องกัับบรรทััดฐานทาง

จริิยธรรมที่่�ยอมรัับของสัังคมโดยรวม โดยมีีคณะกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหารให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้น
่ า่ นมาบริิษััทฯ ไม่่มีีการกระทำำ�ผิด
ิ กฎหมาย กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับใดๆ ของสำำ�นัักงาน
� ในปีีที่�ผ่
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องแต่่อย่่างใด

1.33 การจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด
บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดให้้ มีี การจััดทำำ� แผนสืื บ ทอดงานในตำำ� แหน่่ ง ผู้้�บริิ ห ารสููงสุุ ด (Sucession Plan) โดยมีีการเตรีียมบุุ ค คลเพื่่� อที่่� จ ะเป็็ น

ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Sucessor) และเตรีียมความพร้้อมในด้้านความรู้้� ความสามารถ ทัักษะจำำ�เป็็นที่่�ยัังขาดอยู่่� และแผนพััฒนารายบุุคคล
โดยพิิจารณาควบคู่่�ไปกัับผลการปฏิิบััติิงาน วิิสััยทััศน์์ และประสบการณ์์ที่�่เหมาะสมกัับบริิษััทฯ เพื่่� อสืืบทอดงานในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว ในกรณีี

ที่่�ผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััทฯ ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ได้้ โดยการพิิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่� อนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนต่่อไป

1.34 หลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงใหม่่
ในกรณีีที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ว่่างลง บริิษััทฯ มีีหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงอย่่างโปร่่งใส คืือ

หลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่
(1)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณาสรรหากรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงคนใหม่่ โดยมีี

(2)

ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

หลัักเกณฑ์์ คืือ จะพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน ทัักษะจำำ�เป็็นที่่ยัั
� งขาดอยู่่ใ� นคณะกรรมการบริิษััท

และผู้้�บริิหาระดัับสููง โดยไม่่จำำ�กััดเพศ และพร้้อมอุุทิิศเวลาเพื่่� อปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�อย่่างเต็็มที่่�

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่
(1)
(2)

ในการแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััทฯ นั้้�น ส่่วนหนึ่่�งจะพิิจารณาจากฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) หรืือบริิษััทที่่�ปรึึกษาแล้้วแต่่กรณีี

(Professional Search Firm) เพื่่� อก่่อให้้เกิิดความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ

จััดทำำ� Board Skill Matrix เพื่่� อกำำ�หนดคุุณสมบััติิ ของกรรมการที่่� ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะจำำ�เป็็นที่่� ยัังขาดอยู่่�ใน
คณะกรรมการ และกลยุุ ทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จของบริิษััทฯ เช่่น หากบริิษััทฯ มีีกลยุุ ทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จใหม่่ที่�่ นอกเหนืือจาก

ธุุ รกิิ จเดิิ มที่่� ดำำ�เนิินการอยู่่� การสรรหากรรมการก็็ จำำ�เป็็นต้้ องสรรหาผู้้�มีีคุุณสมบััติิ และประสบการณ์์ให้้ตรงกัับธุุ รกิิ จใหม่่ที่�่ บริิษััทฯ
จะดำำ�เนิินการต่่อไป
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No Mandatory
Gaps in Current Board
Board Composition

Required Experience

Board Composition Analysis: July 2020
Dr.
Prasarn

Mr.
Weerachai

Mr.
Anuwat

Current members

Mr.
Kittipong

Dr.
Piyasvasti

Dr. Anusorn

Mr. Wichian

Mr. Piyamitr

Real Estate

Finance / Banking

Healthcare

Industry

Hospitality

Construction

Related Real Estate Business

Government / SoE

Conglomerate

Constuction

Economics

Functional

Finance / Risk Management

Strategy

Legal

Marketing / Digital Marketing

IT / New Technology

Geographic

(3)

Thailand

ASEAN

Others

ในกรณีีที่่� ค ณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน
เห็็นว่่า บริิษััทฯ ยัังขาดผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์

1.36 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในนิิติิบุุคคลหรืือ
หน่่วยงานอื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููง

พิิจารณาค่่าตอบแทนก็็จะสรรหากรรมการเพิ่่�มเติิม เพื่่� อมา

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ต้้องไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนนำำ�เสนอชื่่�อ

การอนุุ มััติิ จ ากคณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน

เฉพาะด้้ า นเรื่่� อ งใดเพิ่่� ม เติิ ม อีีก คณะกรรมการสรรหาและ

(4)

ช่่วยงานบริิษััทฯ

ในนิิติิบุุคคล หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�อยู่่น
� อกกลุ่่�มธุุรกิิจ เว้้นแต่่จะได้้รัับ

กรรมการ และผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงคนใหม่่ ต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม คณะ

เป็็นกรณีีไป

แล้้วแต่่กรณีี

1.37 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท
จดทะเบีียนของกรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาอนุุมััติิ

1.35 การประชุุมของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีการ

บริิษััททุุกคนจึึงดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนต่่างๆ

ประชุุ มดัังกล่่ าวจะไม่่มีีกรรมการที่่� เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือฝ่่ายบริิหาร

เต็็มที่่� และมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งยัังสามารถให้้ข้้อเสนอแนะ และ

ผู้้�บริิ ห ารได้้ อ ภิิ ป รายปัั ญ หาสำำ�คัั ญต่่ า งๆ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การ

ตามเป้้าหมายที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ด้้วย

ประชุุมกัันเองตามความเหมาะสมเป็็นประจำำ�ในทุุกปีี โดยในการ

ไม่่เกิิน 5 บริิษััท เพื่่� อจะได้้สามารถอุุทิศ
ิ เวลาในการปฏิิบััติงิ านได้้อย่่าง

เข้้าร่่วมในการประชุุมด้้วย เพื่่� อจะเปิิดโอกาสให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็น

คำำ�แนะนำำ�ต่่างๆ แก่่ฝ่า่ ยจััดการในการบริิหารงานให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ

ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ เช่่น กลยุุทธ์์

การบริิหารงาน การลงทุุนในธุุ รกิิ จอื่่� นๆ เพื่่� อก่่ อให้้เกิิ ดรายได้้ แก่่

1.38 ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ

บริิษััทฯ แนวทางการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน การพััฒนาพนัักงานอย่่าง

ปััจจุุบัันกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ทุุกคนดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ

มีีการประชุุมของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารรวม 2 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 20

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

ต่่อเนื่่�อง หรืือเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�อยู่่ใ� นความสนใจ ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา
กุุมภาพัันธ์์ 2563 และวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563
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ในบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ไม่่เกิินกว่่า 6 ปีี (โปรดดูู

การกำ�กับดูแลกิจการ

1.39 การเปิิดเผยรายชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ

(5)	ดููแลให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมปฏิิ บััติิตามกฎ ระเบีียบที่่�

เกี่่� ย วข้้ อ งของหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บดููแล เช่่ น การทำำ� รายการ

บริิ ษััท ฯ ได้้ เ ปิิ ด เผยรายชื่่� อ ของคณะกรรมการทั้้� ง คณะ ณ สิ้้� น ปีี

ระหว่่างกััน การได้้มาและจำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง�่ สิินทรััพย์์ การเปิิดเผย

ไว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปีี ข องบริิ ษััท ฯ และหากกรรมการคนใดเป็็ น

ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการจััดทำำ�

กรรมการอิิ สระ บริิษััทฯ ก็็ จะเปิิดเผยรายชื่่�อกรรมการท่่านนั้้�นไว้้

บััญชีี และรายงานทางการเงิิ นให้้ถููกต้้ องและเป็็นไปตามที่่�

อย่่างชััดเจนด้้วย (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด โครงสร้้าง

กฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและมาตรฐานการบััญชีีที่่� รัั บรองโดย

การจััดการ และหมวด คณะกรรมการบริิษััท)

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เปิิดเผยรายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท และ

กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ (ล่่าสุุด) พร้้อมรายละเอีียดข้้อมููลของ

ทั่่�วไปกำำ�หนดไว้้
(6)

กรรมการแต่่ละท่่านไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.psh.co.th

ของบริิ ษััท ฯ นโยบายและมาตรการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชััน ฯลฯ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้บริิษััทย่อ
่ ย และบริิษััทร่ว
่ ม

1.40 การเป็็นพนัักงาน หรืือหุ้้�นส่่วนของบริิษััท
สอบบััญชีีภายนอก
ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น พนัักงาน หรืื อ หุ้้�นส่่ ว นของบริิ ษััท สอบบััญชีีภายนอกที่่�

จะมีีผลครอบคลุุมบัังคัับใช้้กัับบริิษััทย่อ
่ ยทุุกแห่่งด้้วย รวมถึึง

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คู่่�มือ
ื จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

หมวด คณะกรรมการบริิษััท อีีกด้้วย

ในช่่วง 2 ปีีที่�่ผ่่านมา กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ

การประกาศใช้้นโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ

นำำ�นโยบาย หรืือหลัักปฏิิบััติิดัังกล่่าวมาปฏิิบััติิ หรืือปรัับใช้้ใน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพต่่อไป

(7)	ตรวจสอบโดยหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ า

ระบบการควบคุุมภายในที่่�กำำ�หนดไว้้มีีความเหมาะสม และ

บริิษััทฯ ใช้้บริิการอยู่่แ
� ต่่อย่่างใด

รััดกุุมเพีียงพอ

1.41 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจด
ทะเบีียนของกรรมการอิิสระ

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการอิิ สระของบริิษััทฯ ไม่่ได้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการใน

หรืือผู้้�ถืื อหุ้้�นรายอื่่�นในการบริิหารจััดการบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย

บริิษััทจดทะเบีียนมากกว่่า 5 แห่่ง (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน
หมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

1.42 การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม

บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อตกลงใดๆ ระหว่่ างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่
(Shareholder Agreement)

1.43 การแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งนายไพศาล รำ��พรรณ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นเลขานุุการบริิษััท โดยมีีคุุณวุุฒิก
ิ ารศึึกษาด้้านกฎหมายโดยตรง

บริิ ษััท ฯ ในฐานะเป็็ น บริิ ษััท ที่่� ป ระกอบธุุ ร กิิ จ หลัักโดยการถืื อ หุ้้�น

เพื่่� อทำำ�หน้า้ ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�คณะ

ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม เพื่่� อดููแลรัักษา

เพื่่� อให้้ เ กิิ ด ประสิิ ทธิิ ภ าพสููงสุุ ด ต่่ อ บริิ ษััท ฯ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ตลอดจน

ในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับ

กรรมการต้้องทราบ สนัับสนุุนการทำำ�หน้า้ ที่่ข
� องคณะกรรมการบริิษััท

ผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ดัังนี้้�

ผู้้�เกี่่ย
� วข้้องทั้้�งหลาย ดููแลกิิจกรรมต่่างๆ ของคณะกรรมการทั้้�งภายใน

(1)

การส่่ ง บุุ ค คลซึ่่� ง ได้้ รัั บการอนุุ มััติิ จ ากคณะกรรมการบริิ ษััท

เพื่่� อเป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หรืือ
ผู้้�บริิหารในบริิษััทย่อ
่ ย และบริิษััทร่ว
่ มตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น

(2)	กำำ�กัั บดููแลโดยผ่่ า นกรรมการตััวแทน และผู้้�บริิ ห าร และ
นโยบายที่่�กำำ�หนดโดยบริิษััทใหญ่่

(3)	พิิจารณาเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญ เช่่น กลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจ การ
เพิ่่�มทุุน ลดทุุน การเลิิกบริิษััท รวมทั้้�งนโยบายที่่�สำ�คัั
ำ ญต่่างๆ

(4)	กำำ�หนดให้้มีีการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย

และบริิษััทร่่วมให้้คณะกรรมการบริิษััททราบในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส รวมทั้้�งมีีการติิดตาม

ผลการดำำ�เนิินงานโดยฝ่่ายบริิหาร คณะกรรมการบริิหาร และ

และภายนอกบริิษััทฯ อาทิิ เช่่น การดำำ�เนิินธุุ รกิิ จให้้สอดคล้้ องกัับ
พัันธกิิจและ กลยุุทธ์์ขององค์์กร การให้้คำ�ำ ปรึึกษาแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง

การสััมมนา Board Off-Site การศึึกษาดููงาน การอบรมสััมมนา ฯลฯ
และประสานงานให้้ฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการอย่่าง

ครบถ้้วน นอกจากนั้้�นแล้้ว เลขานุุการบริิษััทยัังได้้ ผ่่านการอบรม

หลัักสููตรต่่างๆ ที่่�ช่ว
่ ยสนัับสนุุนการทำำ�หน้า้ ที่่�ของตนเองอีีก อาทิิเช่่น
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

หลัักสููตร Company Secretary Program-CSP รุ่่�น 27/2551
หลัักสููตร Effective Minute Taking-EMT รุ่่�น 13/2552
Board Reporting Program-BRP รุ่่�น 3/2553

CGR Workshop ปีี 2560 & 2561

ASEAN CG Scorecard Coaching 2020

คณะกรรมการบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่� อง

รายงานประจำ�ปี 2563

135

บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลและบทบาทหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท

ไว้้แล้้ว ในเรื่่�องโครงสร้้างการจััดการ หมวด เลขานุุการบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น

และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสามารถติิดต่่อเลขานุุการบริิษััทโดยตรงได้้ที่�่

1.45 การไม่่กระทำำ�ผิิดด้้านการทุุจริิต/กระทำำ�ผิิด
จริิยธรรม การกำำ�กัับดููแลกิิจการและชื่่�อเสีียง
ในทางลบ

นายไพศาล รำ��พรรณ์์

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

เลขที่่� 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก ชั้้�น 24 ถนนพหลโยธิิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

โทรศััพท์์ 02-0801739 ต่่อ 48010 / โทรสาร 02-0801700

E-mail : paisarl_r@pruksa.com

ไม่่มีีการกระทำำ�ผิด
ิ ด้้านการทุุจริิต (Fraud) หรืือกระทำำ�ผิด
ิ จริิยธรรม
(Penalty) หรืื อ กระทำำ� การใดที่่� เ ป็็ น การฝ่่ า ฝืืนกฎระเบีียบของ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ

ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย รวมทั้้� ง ไม่่ มีีผู้้� บริิ ห ารลาออก

เนื่่� องจากประเด็็ น เรื่่� องการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การของบริิ ษััท ฯ และ

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด เลขานุุการบริิษััท และหมวด

บริิ ษััท ฯ ไม่่ มีีชื่่� อเสีียงในทางลบอัันเนื่่� องมาจากความล้้ ม เหลว

ประวััติิของเลขานุุการบริิษััท)

ในการทำำ�หน้า้ ที่่�สอดส่่องดููแลของคณะกรรมการบริิษััทแต่่อย่่างใด

1.44 การเข้้าร่่วมเป็็นแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต

2)	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่�

1 ธัันวาคม 2559 โดยบริิษััทฯ ยึึดมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ

ซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส และไม่่มีีส่ว
่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

บริิษััทฯ มีีนโยบายรณรงค์์ให้้พนัักงาน และผู้้�บริิหาร ต่่อต้้านทุุจริิต

2.1	สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัั ญถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืื อหุ้้�น โดยไม่่
กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิด หรืือลิิดรอนสิิทธิข
ิ องผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือ

ไม่่ได้้ละเลยต่่อการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ

ได้้คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิขั้�้นพื้้� นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่ สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย

คอร์์รััปชััน โดยแสดงให้้เห็็นว่่าการทุุจริิตมีีผลร้้ายแรงต่่อคุุณภาพ

โอนหลัักทรััพย์์ที่�่ตนถืืออยู่่�อย่่างเป็็นอิิสระ สิิทธิิการได้้รัับส่่วนแบ่่ง

ซึ่�ง่ พนัักงานคนใดที่่�พบเบาะแสการทุุจริิต การคอร์์รััปชััน การมีีส่่วน

การปฏิิบััติอ
ิ ย่่างเท่่าเทีียมกัันในการซื้้�อหุ้้�นคืืนโดยบริิษััทฯ สิิทธิใิ นการ

บ้้าน การให้้บริิการลููกค้้า และการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ภายในบริิษััทฯ

ในผลกำำ�ไร เงิินปัันผลอย่่างเท่่าเทีียมกััน สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุน

ได้้เสีียในงาน หรืือการเรีียกร้้องค่่าตอบแทนก็็ตาม พนัักงานสามารถ

ติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกััน สิิทธิิในการเสนอวาระการประชุุม สิิทธิิ

ร้้องเรีียน/แจ้้งเบาะแส/ขอความเป็็นธรรมได้้

ในการเสนอชื่่�อกรรมการ สิิทธิิในการส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่า พนัักงานมีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยขัับเคลื่่�อนองค์์กร

ลงคะแนน สิิ ทธิิ ใ นการมอบฉัันทะให้้ บุุ ค คลอื่่� นเข้้ า ประชุุ ม และ

ตามหลัักธรรมาภิิ บ าล ดัังนั้้� น พนัักงานที่่� ร้้ อ งเรีียน/แจ้้ ง เบาะแส
จนนำำ�มาสู่่ก
� ารลงโทษในกรณีีการทุุจริิตคอร์์รััปชัันนั้้�น ผู้้�แจ้้งเบาะแส

จะได้้รัับเงิินรางวััลมููลค่่าสููงสุุด 30,000 บาท ต่่อเรื่่�อง พร้้อมใบประกาศ

เกีียรติิคุุณความดีีจากผู้้�บริิหารระดัับสููง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีนโยบาย
ปกปิิดข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสโดยเก็็บเป็็นความลัับและมีีมาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสไม่่ให้้ได้้รัับความเดืือดร้้อนอีีกด้้วย

กัับวาระการประชุุม สิิทธิใิ นการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและออกเสีียง

ออกเสีียงลงคะแนนแทน สิิทธิใิ นการแสดงความคิิดเห็็นและซัักถาม

ในการประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น สิิ ทธิิ ใ นการออกเสีียงลงคะแนนเลืื อ กตั้้� ง

กรรมการเป็็ น รายบุุ ค คลเพื่่� อเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นมีีสิิ ทธิิ เ ลืื อ ก
กรรมการที่่ต้
� อ
้ งการได้้อย่่างแท้้จริิง สิิทธิใิ นการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ของกรรมการ สิิทธิใิ นการออกเสีียงแต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำ�คัั
ำ ญและมีีผลต่่อทิิศทาง

จากการให้้ความสำำ�คััญ และยึึดมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และไม่่ได้้กีีดกััน หรืือสร้้างอุุปสรรค

สมาชิิ ก ของแนวร่่ ว มปฏิิ บััติิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า น

หากมีีข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders Agreement) ที่่�มีี

อย่่างจริิงจััง มีีผลทำำ�ให้้ บริิษััทฯ ได้้รัับการต่่ออายุุการรัับรองเป็็น

ในการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นสามารถติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกััน รวมทั้้�ง

การทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ บมจ. พฤกษา

ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น บริิษััทฯ

เรีียลเอสเตท (บริิษััทย่อ
่ ยซึ่่�งเป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ) ได้้รัับการ
ต่่ออายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชน

ไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) เป็็นครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์

2562 ส่่วนรางวััลอื่่�นๆ ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่� อง

บมจ. พฤกษา เรีียลเอสเตท ได้้รัับรางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้ง� ที่่� 9
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จะเปิิดเผยให้้ทราบโดยทัันทีี

2.2	สิิทธิิในการพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการ
ผู้้�ถืื อ หุ้้�นของบริิ ษััท ฯ มีีสิิ ทธิิ ใ นการพิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ค่่ า ตอบแทน
ของกรรมการทุุ ก รููปแบบเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ตััวเงิิ น และ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่ตััวเงิิน เช่่น ค่่าตอบแทนประจำำ� เบี้้�ยประชุุม

โบนััส/บำำ�เหน็็จ และสิิทธิิประโยชน์์พิิเศษอื่่� นๆ เช่่น ค่่ าวิิ ทยากร
บรรยายในกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ ค่่าเป็็นที่่�ปรึึกษา (Mentor)

ให้้กัับผู้้�บริิหารของบริิษััทฯและอื่่�นๆ

บริิษััทฯ มีีนโยบาย วิิธีีการ และหลัักเกณฑ์์ที่�่ชััดเจนในการพิิจารณา
ค่่ า ตอบแทนสำำ�หรัั บกรรมการแต่่ ล ะตำำ� แหน่่ ง ก่่ อ นนำำ� เสนอเรื่่� อง

ค่่ า ตอบแทนให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพิิ จ ารณา คืื อ พิิ จ ารณากลั่่� น กรองอย่่ า ง

ละเอีียดถึึงความเหมาะสมประการต่่างๆ โดยเทีียบเคีียงกัับอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน แผนการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ

ชุุดย่่อยแต่่ละคณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา

ค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการบริิหาร
รวมถึึงการขยายตััวทางธุุ ร กิิ จ และการเติิ บ โตทางผลกำำ� ไรของ
บริิ ษััท ฯ ซึ่่� ง ผ่่ า นความเห็็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิษััทก่่อนนำำ�เสนอให้้ที่�่

ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ

2.3 การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.3.1 นโยบายการกำ�หนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ประชุมเพื่ออำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม
ประชุม

บริิษััทฯ จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ขึ้้�นภายใน 4 เดืือน
นัับแต่่วัันปิิดบััญชีีงบดุุลประจำำ�ปีี และกำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�

ที่่� จ ะจััดประชุุ ม ซึ่่� ง มีีความพร้้ อ มที่่� จ ะอำำ� นวยความสะดวกและ

ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม ซึ่�ง่ รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นนัักลงทุุนสถาบััน

ได้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มีีนโยบาย คืือ
(1)

ไม่่ จัั ดประชุุ ม ในวัันหยุุ ด นัักขััตฤกษ์์ วัันหยุุ ด ทำำ� การของ

ธนาคารพาณิิชย์์ และเริ่่�มประชุุมในช่่วงเวลา 8.30 – 16.00
นาฬิิ ก า อีีกทั้้� ง ยัังเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นทุุ ก คนสามารถส่่ ง

ใบลงทะเบีียน หรืือหนัังสืือมอบฉัันทะมายัังบริิษััทฯ เพื่่� อรัับ

ลงทะเบีียนล่่วงหน้้า

(2)	จััดประชุุ มในเขตกรุุ งเทพมหานคร หรืือท้้ องที่่� อัั นเป็็นที่่� ตั้�้ ง
ของสำำ�นัั กงานใหญ่่ ข องบริิ ษััท ฯ เพื่่� อให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นสามารถ

(3)

เดิินทางไปร่่วมประชุุมได้้ง่่าย

ให้้ข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่� และวาระการประชุุมเป็็นเรื่่�องๆ

อย่่างชััดเจน โดยมีีคำำ�ชี้้แ
� จงและเหตุุผลประกอบในแต่่ละวาระ
หรืื อ ประกอบมติิ ที่�่ ข อตามที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นหนัังสืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีแ
ี ละวิิสามััญ ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือในเอกสาร

แนบวาระการประชุุม

(4)
(5)

ไม่่ มีี การจำำ�กัั ดโอกาสของผู้้�ถืื อ หุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศ

ของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ สามารถเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ หากคณะ
กรรมการบริิษััทเห็็นความจำำ�เป็็นหรืือสมควร

ในปีี 2563 บริิ ษััท ฯ จััดการประชุุ ม สามััญผู้้�ถืื อ หุ้้�นประจำำ�ปีี เมื่่� อ
วัันศุุกร์์ที่�่ 26 มิิถุน
ุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 4

อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก เลขที่่� 1177 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร ซึ่่ง� เป็็นนโยบายของบริิษััทฯ ที่่ต้
� อ
้ งการ

ให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นสามารถเดิินทางมาเข้้าร่่วมประชุุมได้้โดยสะดวก เนื่่�องจาก

อยู่่�ในย่่านใจกลางเมืือง มีีการคมนาคมสะดวกและใกล้้ระบบขนส่่ง

สาธารณะ ได้้แก่่ รถประจำำ�ทาง รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส รวมทั้้�งในการจััดส่่ง

หนัังสืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดส่่ ง แผนที่่� ข อง
สถานที่่�ประชุุม ซึ่�ง่ แสดงรายละเอีียดการเดิินทางอย่่างชััดเจน

2.3.2 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริิ ษััท ฯ เปิิ ด โอกาสให้้ ทั้�้ ง ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายย่่ อ ย และผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� เ ป็็ น

นัักลงทุุ น สถาบััน จััดส่่ ง หนัังสืื อ มอบฉัันทะมายัังบริิ ษััท ฯ เพื่่� อ

ลงทะเบีียนเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นของบริิ ษััท ฯ ล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ น
วัันประชุุ ม จริิ ง ได้้ เพราะบริิ ษััท ฯ เล็็ ง เห็็ น ว่่ า การรัับลงทะเบีียน
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นล่่ ว งหน้้ า เป็็ น ช่่ อ งทางสำำ�คัั ญที่่� จ ะช่่ ว ย

อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคน รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย

และผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� เ ป็็ น นัักลงทุุ น สถาบััน เนื่่� องจากนัักลงทุุ น สถาบััน

จะต้้องใช้้เอกสารประกอบการประชุุมค่่อนข้้างมาก เพราะในกรณีี
ที่่�มาลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมในวัันประชุุมจริิง บริิษััทฯ จะต้้อง

ใช้้เวลาตรวจสอบความครบถ้้ วนสมบููรณ์์ และความถููกต้้ องของ
เอกสารตามที่่� กฎหมายกำำ�หนดมากกว่่ าผู้้�ถืื อหุ้้�นทั่่� วๆ ไป ซึ่�่งหาก

มีีผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� เ ป็็ น นัักลงทุุ น สถาบัันหลายราย ก็็ จ ะส่่ ง ผลให้้ ก ารรัับ

ลงทะเบีียนต้้องใช้้เวลานาน

ดัังนั้้�น การรัับลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า จึึงก่่อให้้

เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และบริิษััทฯ เป็็นอย่่างมาก เพราะเป็็นการ
ช่่วยป้้องกัันปััญหาติิดขััดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันประชุุม และยัังช่่วยให้้การ
ลงทะเบีียนในวัันประชุุ ม ไม่่ ล่่ า ช้้ า ตลอดจนยัังแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึง
ความเอาใจใส่่ของบริิษััทฯ ที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ

หลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ที่่� ส นัับสนุุ น ให้้ บ ริิ ษััท ฯ ใช้้ เ วลาใน
ขั้้�นตอนการรัับลงทะเบีียนที่่�รวดเร็็วอีีกด้้วย

2.3.3 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ

บริิษััทฯ บริิการติิ ดอากรแสตมป์์ในหนัังสืือมอบฉัันทะให้้แก่่ ผู้้�รัับ

มอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดยไม่่คิิดค่่าบริิการ ณ จุุดตรวจเอกสาร
ลงทะเบีียน เพื่่� ออำำ� นวยความสะดวก และลดภาระการจััดหา
อากรแสตมป์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
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2.4 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ

บััตรประชาชน หรืือสำำ�เนาหนัังสืือเดิินทาง หรืือในกรณีีที่่�รัับมอบ

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ แสดงให้้เห็็นถึึงการมีีกลไกในการ

ผู้้�มอบฉัันทะมาแสดงด้้วย อาทิิ หนัังสืือมอบฉัันทะและหนัังสืือรัับรอง

ป้้องกัันการครอบงำ��กิิ จการที่่� จะทำำ�ให้้ฝ่่ายจััดการ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ

ควบคุุมใช้้เป็็นเกราะป้้องกัันตนเอง ในกรณีีที่่�มีีการบริิหารงานอย่่าง
ขาดประสิิทธิิภาพ หรืือไม่่โปร่่งใส เช่่น ไม่่มีีการถืือหุ้้�นไขว้้ในกลุ่่�ม

ของบริิษััทฯ ไม่่มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นแบบปิิรามิิดในกลุ่่�มของบริิษััทฯ

มีีสััดส่่วนของหุ้้�น free float มากกว่่ากฎหมายกำำ�หนด โดยในปีี 2563
ที่่�ผ่า่ นมาบริิษััทฯ มีีสััดส่่วนของหุ้้�น free float เท่่ากัับร้้อยละ 28.26

2.5 การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุม
เสนอชื่่�อกรรมการและส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุม
บริิษััทฯ มีีนโยบายเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุม

เสนอชื่่� อ กรรมการและส่่ ง คำำ� ถามเกี่่� ย วกัับบริิ ษััท ฯ ล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ น
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดช่่องทางและหลัักเกณฑ์์

อย่่ า งชััดเจนเพื่่� อแสดงถึึงความเป็็ น ธรรมและความโปร่่ ง ใสใน
การพิิจารณาและแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ รวมทั้้�งเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์
ดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ด้้วย

สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาส

ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�พิจ
ิ ารณาเห็็น

ว่่ามีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� ความสามารถเหมาะสม เพื่่� อรัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 กัันยายน 2562 จนถึึง

วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 รวมทั้้�ง ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม

ได้้ตั้�้งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562 จนถึึงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563

โดยได้้ประกาศต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่

หลัักเกณฑ์์ต่่างๆ บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.psh.co.th หััวข้้อ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์) ซึ่ง�่ ภายหลัังพ้้นกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าวแล้้ว ปรากฎว่่า

ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุม เสนอชื่่�อกรรมการ และส่่งคำำ�ถาม

ล่่วงหน้้าแต่่อย่่างใด

อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�พ้้นกำำ�หนดระยะเวลาให้้ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
แล้้ ว หากยัังมีีผู้้�ถืื อหุ้้�นส่่งคำำ�ถามมายัังบริิษััทฯ ก่่ อนวัันประชุุ มอีีก
บริิษััทฯ ก็็พร้้อมจะรัับฟัังและรวบรวมคำำ�ถามดัังกล่่าว เพื่่� อตอบให้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทางช่่องทางต่่างๆ ที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมต่่อไป

ฉัันทะจากนิิ ติิ บุุ ค คลในฐานะเป็็ น ผู้้�แทน จะต้้ อ งนำำ�หลัั กฐานของ

การจดทะเบีียนนิิติิบุุคคล ที่่�มีีการรัับรองสำำ�เนาที่่�ถููกต้้อง โดยบริิษััทฯ

จะเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุ มได้้ ล่่วงหน้้า

ก่่อนเวลาประชุุมได้้ ตามที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้แล้้วในหััวข้้อ 2.3.2 เรื่่�อง การรัับ
ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า

สำำ�หรัับการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม บริิษััทฯ จััดให้้มีีการลงทะเบีียน

โดยใช้้ระบบบาร์์โค้้ด (Barcode) ที่่�แสดงถึึงเลขทะเบีียนของผู้้�ถืือหุ้้�น

แต่่ละรายที่่�ได้้จััดพิิมพ์์ไว้้บนแบบลงทะเบีียนและหนัังสืือมอบฉัันทะ

เพื่่� อให้้ขั้�้นตอนการลงทะเบีียนเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งจััดให้้มีี
จุุดตรวจเอกสารกรณีีรัับมอบฉัันทะจากบุุคคลอื่่�นเพื่่� อเข้้าร่่วมประชุุม

แทนด้้วย โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�อำำ�นวยความสะดวกตลอดการลงทะเบีียน

โดยบริิ ษััท ฯ จะเปิิ ด รัับลงทะเบีียนก่่ อ นเริ่่� ม ประชุุ ม ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า

หนึ่่�งชั่่�วโมง

นอกจากนี้้� เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับข้้อมููลอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน และเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�สนใจ

แต่่ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ บริิษััทฯ จึึงจััดให้้มีีการถ่่ายทอดสด

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมสามารถ
ติิดตามการประชุุมผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต (Live ผ่่าน YouTube) ได้้ ทั้้�งนี้้�

เพื่่� อให้้เกิิ ดความโปร่่งใสในการตรวจนัับคะแนนเสีียงในที่่� ประชุุ ม
และดููแลให้้การประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�นเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้ องตาม

กฎหมาย และข้้ อ บัังคัับของบริิ ษััท ฯ รวมทั้้� ง มีีการบัันทึึกภาพ

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเผยแพร่่เป็็น Webcast ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท www.psh.co.th หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่� อให้้บริิการแก่่

ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจ แต่่ไม่่มีีโอกาสเข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับ
ทราบการประชุุมด้้วย

2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทฯ

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัั ญต่่ อการประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น และมีีนโยบายให้้

คณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมโดยพร้้อมเพรีียง โดยมีีประธาน

กรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่� เป็็นประธานในที่่� ประชุุ ม และประธาน

คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ ผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััทฯ (ประธาน

2.6 การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�ม) ผู้้�บริิ ห ารลำำ�ดัั บ 4 รายแรก ผู้้�สอบบััญชีี

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

และตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วนเช่่นกััน

เข้้าร่่วมประชุุม อาทิิ บััตรประจำำ�ตััวประชาชน หรืือหนัังสืือเดิินทาง

ในปีี 2563 กรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�นวน

ของผู้้�มอบฉัันทะมาแสดงด้้วย อาทิิ หนัังสืือมอบฉัันทะ และสำำ�เนา

เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�

ในการเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นควรนำำ� เอกสารที่่� ใ ช้้ แ สดงตััวเพื่่� อ
หรืือในกรณีีที่่�รัับมอบฉัันทะจากบุุคคลธรรมดา จะต้้องนำำ�หลัักฐาน

138

รายงานประจำ�ปี 2563

ภายนอก หรืือตััวแทน จะเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็น

12 คน คิิ ดเป็็นร้้อยละ 100 โดยมีีรายละเอีียดกรรมการบริิษััทที่่�

การกำ�กับดูแลกิจการ

รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท

จำำ�นวนครั้้�งที่่�ร่ว
่ มประชุุม/
จำำ�นวนครั้้�งที่่�มีสิ
ี ท
ิ ธิิเข้้า
ร่่วมประชุุม

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
สามััญประจำำ�
ปีี 2563

1. ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

1/1

2. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

1/1

3. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

1/1

4. ดร. ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

1/1

5. ดร. อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

1/1

6. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

1/1

7. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

1/1

8. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

1/1

9. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

1/1

10. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

1/1

11. นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ (1)

1/1

12. นายปิิยะ ประยงค์์ (2)

1/1

หมายเหตุุ

(1)

นางสุุพััตรา เป้้าเปี่่�ยมทรััพย์์ ลาออกจากการเป็็นกรรมการ
บริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563

(2)

นายปิิยะ ประยงค์์ พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
เนื่่� องจากครบกำำ�หนดตามวาระ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2563

2.6.3 การกำ�หนดวาระการประชุม

ในการประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดวาระการประชุุ มไว้้

อย่่างชััดเจน และได้้ดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเรีียงตามลำำ�ดัับวาระ

เชิิญประชุุมอีีกก็็ได้้ นอกจากนี้้� ภายหลัังจากที่่�ประชุุมได้้พิิจารณา
เรื่่�องต่่างๆ ตามระเบีียบวาระครบถ้้วนแล้้ว ประธานจะเปิิดโอกาสให้้

ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องที่่�มีีความสนใจก่่อนปิิดการประชุุม

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ที่่�ผ่่านมาตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถึึง 2563
บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีวาระอื่่�นๆ หรืือ นำำ�เสนอเรื่่�องอื่่�นๆ หรืือ เพิ่่�มวาระ

การประชุุม หรืือ เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญใดๆ มาเสนอให้้ที่�่ประชุุม
ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพิิ จ ารณาเพิ่่� ม เติิ ม จากที่่� แ จ้้ ง ไว้้ ใ นหนัังสืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม แต่่
อย่่างใด

2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะกำำ�หนดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ตรวจนัับ หรืือตรวจสอบคะแนน

เสีียงในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี และวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้ง�
เปิิดเผยให้้ที่�่ประชุุมทราบพร้้อมบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม

2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่จ
� ะชี้้�แจงวิิธีีการลงคะแนน

และวิิธีีการนัับคะแนนให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นทราบก่่อนเริ่่�มการประชุุมตามวาระ

ซึ่�ง่ แยกอธิิบายวิิธีีการนัับคะแนนของผู้้�ที่่�มาประชุุมด้้วยตนเอง และ
ผู้้�รัับมอบฉัันทะ โดยให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียง สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้ในการลงคะแนนเสีียงกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง
ทั้้�งนี้้� ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้

ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยใช้้บััตร
ลงคะแนนเสีียง และภายหลัังการลงคะแนนเสีียงเสร็็จสิ้้�นลงแล้้ ว

บริิษััทฯ จะเก็็บบััตรลงคะแนนเป็็นรายบุุคคล โดยเรีียงลำำ�ดัับทีีละคน
ทั้้�งที่่� เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และนำำ�มารวบรวมผลคะแนน

เพื่่� อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเลืือกกรรมการที่่�ต้้องการได้้อย่่าง
แท้้จริิง และระหว่่างการประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นทุุกคนมีีสิิทธิิ
อย่่ า งเท่่ า เทีียมกัันในการแสดงความคิิ ด เห็็ น ข้้ อ เสนอแนะ หรืื อ

ตามที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นหนัังสืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม ที่่� ไ ด้้ ส่่ ง ให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นล่่ ว งหน้้ า

ซัักถามโดยให้้เวลาอย่่างเหมาะสม ซึ่ง�่ การออกเสีียงลงคะแนนบริิษััทฯ

การประชุุ มวาระใดมีีหลายรายการ บริิษััทฯ จะกำำ�หนดวาระการ

เท่่ า กัันให้้ ป ระธานที่่� ป ระชุุ ม เป็็ น ผู้้�ชี้้� ข าดอีีกเสีียงหนึ่่� ง ต่่ า งหาก

โดยไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดัับวาระดัังกล่่าว รวมทั้้�งในกรณีีที่่�วาระ

ประชุุมไว้้เป็็นเรื่่�องๆ อย่่างชััดเจน และจััดให้้มีีการลงมติิเป็็นแต่่ละ
รายการ เช่่น วาระเลืือกตั้้�งกรรมการ การกำำ�หนดอำำ�นาจกรรมการ

และค่่าตอบแทนกรรมการ

บริิ ษััท ฯ มีีนโยบายไม่่ เ พิ่่� ม วาระอื่่� นๆ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ กำำ�ห นดไว้้ ล่่ ว งหน้้ า

จะนัับ 1 หุ้้�นเป็็น 1 เสีียง และถืือเสีียงข้้างมากเป็็นมติิ ถ้้าคะแนนเสีียง
นอกเหนืือจากการออกเสีียงในฐานะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น

2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่จ
� ะจััดให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในทุุกวาระ

การประชุุม ทั้้�งในวาระหลัักทั่่�วไปตามกฎหมาย และวาระที่่�สำ�คัั
ำ ญ

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เหตุุเพราะการเพิ่่�มวาระอื่่�นๆ ที่่�จะต้้องมีีการ

เช่่น การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การทำำ�รายการได้้มา หรืือจำำ�หน่า่ ยไป

ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมประชุุม แต่่ทั้�้งนี้้� บริิษััทฯ ก็็ไม่่ได้้จำำ�กััดสิิทธิิ

การลดทุุ น ฯลฯ เพื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงความโปร่่ง ใส และสามารถ

ไม่่น้อ
้ ยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่า่ ยได้้ทั้�้งหมด สามารถ

ที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้มีีความมั่่�นใจในผลของคะแนนเสีียง

ลงมติิโดยไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในวาระการประชุุมเป็็นการไม่่เป็็นธรรม

ซึ่�่ ง สิิ น ทรััพย์์ การเปลี่่� ย นแปลงโครงสร้้ า งกิิ จ การ การเพิ่่� ม ทุุ น

ตามกฎหมายของผู้้�ถืื อ หุ้้�น ซึ่�่ ง มาประชุุ ม และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้

ตรวจสอบได้้ในกรณีีที่่�มีีข้อ
้ โต้้แย้้งในภายหลััง รวมทั้้�ง เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

ขอให้้ ที่�่ ป ระชุุ ม พิิ จ ารณาเรื่่� อ งอื่่� นนอกจากที่่� กำำ�ห นดไว้้ ใ นหนัังสืื อ

ในแต่่ละวาระการประชุุม
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2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม

บริิษััทฯ มีีนโยบายบัันทึึกการแจ้้งวิิธีีการลงคะแนน การนัับคะแนน
การใช้้บััตรลงคะแนน ให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นทราบก่่อนเริ่่�มการประชุุม ตลอดจน

รายชื่่�อ พร้้อมตำำ�แหน่่งของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม กรรมการที่่�

ลาประชุุม และคำำ�ถาม คำำ�ตอบ คำำ�ชี้้�แจง ความคิิดเห็็น มติิที่�่ประชุุม

ในแต่่ ล ะวาระ โดยแบ่่ ง เป็็ น จำำ� นวนเสีียงที่่� เ ห็็ น ด้้ ว ย ไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ย

1 เดืื อ นนัับแต่่ วัั นที่่� ที่�่ ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นลงมติิ หรืื อ ภายใน 1 เดืื อ น
นัับแต่่ วัั นที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััท ลงมติิ ใ นกรณีีที่่� บ ริิ ษััท ฯ จะจ่่ า ย

เงิินปัันผลระหว่่างกาล โดยบริิษััทฯ จะมีีหนัังสืือแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
และแจ้้งการจ่่ายปัันผลในหนัังสืือพิิมพ์์ด้้วย

2.9 การแต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

งดออกเสีียง และแจ้้งจำำ�นวนบััตรเสีีย (ถ้้ามีี) ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

ที่่ป
� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ประชุุ มได้้ รัับทราบและ สามารถตรวจสอบถึึงการมีีส่่วนร่่วมของ

คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี เพื่่� อเสนอให้้คณะกรรมการ

ในรายงานการประชุุมอย่่างละเอีียด เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วม

กรรมการบริิษััทในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละครั้้ง� ทั้้ง� นี้้� กรณีีที่่ก
� รรมการ

บริิ ษััท คนใดมีีส่่ ว นได้้ เ สีียเป็็ น พิิ เ ศษในวาระการประชุุ ม เรื่่� องใด

กรรมการคนนั้้�นจะต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมและไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลง

คะแนนในเรื่่�องนั้้น
� ยกเว้้นการออกเสีียงเลืือกตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ

2.7 การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณา

บริิษััทนำ�ำ เสนอให้้ที่ป
�่ ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติแ
ิ ต่่งตั้้�ง และ

กำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีนโยบายคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี

โดยการเปิิดให้้สำ�นัั
ำ กงานสอบบััญชีีชั้้�นนำำ�ที่่�ให้้บริิการในระดัับสากล
ได้้ เ สนองานสอบบััญชีีให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จ ารณา

คััดเลืือก และได้้จััดให้้มีีการหมุุนเวีียนผู้้�สอบบััญชีี เพื่่� อให้้สอดคล้้อง

กัับประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนใหม่่ ที่่� ทจ.75/2561 เรื่่�อง

บริิ ษััท ฯ มีีนโยบายเปิิ ด เผยมติิ ที่�่ ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นพร้้ อ มผลการ

หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ

ของวัันถััดไปจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแจ้้งเป็็นจดหมายข่่าวไปยััง

(ฉบัับที่่� 14) กล่่าวคืือ หากผู้้�สอบบััญชีีรายเดิิมปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�สอบทาน

บริิษััทฯ ที่่� www.psh.co.th อีีกด้้วย

7 รอบปีีบััญชีี จะต้้องเว้้นวรรค 5 รอบปีีบััญชีี (ประกาศ สำำ�นัักงาน

2.8 การจ่่ายเงิินปัันผล

บััญชีีในระยะเวลาเปลี่่�ยนผ่่าน (Transitional Period) ระหว่่างวัันที่่�

ลงคะแนนเสีียงภายหลัังจากการประชุุ ม หรืืออย่่างช้้าในช่่วงเช้้า

ฐานะการเงิิ นและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่� ออกหลัักทรััพย์์

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเปิิดเผยไว้้ บนเว็็ บไซต์์ ของ

หรืือตรวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ มาแล้้ว

คณะกรรมการบริิ ษััท อาจพิิ จ ารณาการจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลประจำำ�ปีี
ของบริิ ษััท ฯ โดยจะต้้ อ งได้้ รัั บอนุุ มััติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ทั้้� ง นี้้�

บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ในกรณีีที่่�ผลประกอบการ
ของบริิ ษััท ฯ มีีกำำ� ไรและไม่่ มีี ยอดขาดทุุ น สะสมอยู่่� โดยการจ่่ า ย
เงิินปัันผลนั้้�นจะแบ่่งตามจำำ�นวนหุ้้�น หุ้้�นละเท่่าๆ กััน

ทั้้� ง นี้้� ตามนโยบายของบริิ ษััท ฯ จะจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลประจำำ�ปีี ใ ห้้ แ ก่่

ผู้้�ถืือหุ้้�น ปีีละ 2 ครั้้�ง ในอััตราไม่่น้อ
้ ยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิ

ก.ล.ต. ที่่� นป. 5/2561 ข้้อ 2 (2) ภาคผนวก 3 การหมุุนเวีียนผู้้�สอบ
1 มกราคม 2562 ถึึง 31 ธัันวาคม 2566 เมื่่�อผู้้�สอบบััญชีีปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�

ครบตามจำำ�นวนปีีที่�่กำำ�หนด และเข้้าเกณฑ์์ที่�่จะต้้องเว้้นการปฏิิบััติิ

หน้้ า ที่่� 5 รอบปีี บัั ญชีีติิ ด ต่่ อ กััน ให้้ ผู้้� สอบบััญชีีจััดให้้ มีี การเว้้ น

การปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�น้อ
้ ยกว่่า 5 ปีีได้้ แต่่ต้้องไม่่น้อ
้ ยกว่่า 3 ปีีติิดต่่อกััน)

ทั้้�งนี้้� บริิษััทที่่�เป็็นสำำ�นัักงานสอบบััญชีี และผู้้�สอบบััญชีีต้้องมีีความ

เป็็นอิิสระ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ หรืือส่่วนได้้เสีียใดๆ กัับบริิษััทฯ บริิษััทย่อ
่ ย

ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว

ของงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ หลัังจากหัักเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย

3) การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

และผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว

บริิ ษััท ฯ รัับผิิ ด ชอบให้้ มีี การปฏิิ บััติิ ที่�่ เ ท่่ า เทีียมกัันและเป็็ น ธรรม

โดยการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผล บริิษััทฯ จะคำำ�นึึงถึึงผลประกอบการ

นอกจากนี้้� หากคณะกรรมการบริิ ษััท เห็็ น ว่่ า บริิ ษััท ฯ มีีผลกำำ� ไร

เพีียงพอที่่� จ ะจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผล ก็็ อ าจจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลระหว่่ า งกาล

ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเป็็ น ครั้้� ง คราวได้้ และรายงานให้้ ที่�่ ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น

ทราบในการประชุุมคราวต่่อไป ทั้้�งนี้้� เงิินกำำ�ไรส่่วนที่่�เหลืือจากการ

จ่่ายเงิิ นปัันผลตามมติิ ที่�่ ประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น หรืือส่่วนที่่� เหลืื อจากการ

จ่่ายปัันผลระหว่่างกาล ให้้จััดสรรเป็็นเงิินสำำ�รองต่่างๆ ได้้ตามแต่่

คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นสมควร หรืือจััดสรรเป็็นทุุนสำำ�รอง เพื่่� อเป็็น

เงิิ น กองทุุ น ของบริิ ษััท ฯต่่ อ ไป บริิ ษััท ฯ จะจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลภายใน
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ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ซึ่�ง่ รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยและผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ

โดยผู้้�ถืื อหุ้้�นส่่วนน้้อยจะได้้ รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิจากการกระทำำ�ที่่�

เป็็นการเอาเปรีียบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิขั้
ิ �น
้ พื้้� นฐาน

อย่่ า งเท่่ า เทีียมกััน รวมทั้้� ง บริิ ษััท ฯ ยัังให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในการ

ออกเสีียงลงคะแนนในแบบ 1 หุ้้�น ต่่อ 1 เสีียง โดยบริิษััทฯ มีีหุ้้�น
ประเภทเดีียว คืือ หุ้้�นสามััญ

การกำ�กับดูแลกิจการ

3.1 การเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
บริิ ษััท ฯ มีีนโยบายกำำ�ห นดให้้ มีี กระบวนการที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ เปิิ ด
โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นส่่ ว นน้้ อ ยสามารถเสนอชื่่� อ บุุ ค คล พร้้ อ มข้้ อ มููล

ประกอบการพิิจารณาและการให้้ความยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ

เพื่่� อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบ

กำำ�หนดออกตามวาระต่่อประธานกรรมการบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อน

ประชุุ ม ผู้้�ถืื อหุ้้�น โดยบริิ ษััทฯ ได้้ เ ผยแพร่่หลัั กเกณฑ์์ และเงื่่� อนไข

ทั้้ง� นี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระไว้้ จำำ�นวน 3 คน เพื่่� อเป็็น

ทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่ง� การเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ

จำำ�นวน 3 คนนี้้� แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงสิิทธิป
ิ ระโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นมากกว่่านโยบายของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ

หลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard

(ASEAN CG Scorecard) ที่่กำ
� �ห
ำ นดให้้บริิษััทฯ เสนอชื่่�อกรรมการอิิสระ
อย่่างน้้อยเพีียง จำำ�นวน 2 คน

การใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยในการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่� อเลืือกตั้้�ง

3.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม

ล่่ ว งหน้้ า ผ่่ า นทางระบบ SET Link ของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง

ผู้้�ถืื อหุ้้�นอย่่างน้้อย 7 วัันล่่ วงหน้้าก่่ อนการประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น แต่่ ใน

ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมั่่�นใจได้้ว่่าสามารถเลืือกตั้้�งกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ

ประกอบการประชุุม ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััททุก
ุ คนจะต้้องผ่่านความเห็็นชอบของที่่�ประชุุมคณะกรรมการ

ผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีระยะเวลาในการพิิจารณาวาระการประชุุม

จากที่่� ประชุุ มคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ ที่่� ประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น

เพื่่� อประกอบการตััดสิินใจ โดยในแต่่ละเรื่่�องจะระบุุไว้้อย่่างชััดเจน

เป็็นกรรมการสำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีของบริิษััท

ตามข้้ อ บัังคัับของบริิ ษััท ฯ ระบุุ ใ ห้้ จัั ดส่่ ง หนัังสืื อ นััดประชุุ ม ให้้ แ ก่่

ประเทศไทย และเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษััท ฯ รวมทั้้� ง มีีกระบวนการที่่�

ทางปฏิิบััติิบริิษััทฯ มีีนโยบายจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมเอกสาร

เพื่่� อดููแลผลประโยชน์์แทนตนได้้ คืือ การพิิจารณาสรรหากรรมการ

ชาวไทยและชาวต่่างชาติิล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 21 วััน ก่่อนการประชุุม

สรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและผ่่ า นการอนุุ มััติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง

และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วยรายละเอีียดที่่�เพีียงพอ

แล้้วแต่่กรณีี

ว่่า เป็็นเรื่่�องที่่�จะเสนอเพื่่� อทราบ เพื่่� ออนุุมััติิ หรืือเพื่่� อพิิจารณาแล้้ว

ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาส

แต่่ กรณีี รวมทั้้� งมีีการระบุุ ถึึ งวััตถุุประสงค์์ และเหตุุผลของแต่่ ละ
วาระการประชุุม ความเห็็นของคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องใน

ให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเสนอชื่่� อ บุุ ค คลที่่� ไ ด้้ พิิ จ ารณาเห็็ น ว่่ า มีีคุุ ณ สมบััติิ และ

วาระนั้้น
� และความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องดัังกล่่าวด้้วย

กรรมการบริิษััทฯ เป็็นการล่่วงหน้้าตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 กัันยายน 2562

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ส่่งหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมเอกสาร

แห่่งประเทศไทยและเผยแพร่่บนเว็็ บไซต์์ ของบริิษััท (www.psh.

ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า จำำ�นวน 21 วััน โดยบริิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือ

ความรู้้� ความสามารถ เหมาะสมที่่�จะเป็็นตััวแทนในการทำำ�หน้้าที่่�

จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยได้้ประกาศต่่อตลาดหลัักทรััพย์์

ประกอบการประชุุม ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ (ฉบัับสมบููรณ์์)

co.th หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์)

นััดประชุุมพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุม เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุน
ุ ายน

3.2 การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3.2.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง

ในกรณีีที่่� ผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใดไม่่ ส ามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ได้้ บริิ ษััท ฯ

จะอำำ� นวยความสะดวกโดยการส่่ ง หนัังสืื อ มอบฉัันทะทั้้� ง แบบ ข.
และแบบ ค. ไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม ซึ่่�งได้้ระบุุถึึงเอกสาร/

หลัักฐาน รวมทั้้ง� คำำ�แนะนำำ� ขั้้น
ื หุ้้�น
� ตอนในการมอบฉัันทะ เพื่่� อให้้ผู้้�ถือ
สามารถจััดเตรีียมได้้อย่่างถููกต้้องและไม่่เกิิดปััญหาในการเข้้าร่่วม

ประชุุ มของผู้้�รัับมอบฉัันทะ ทั้้� งนี้้� ผู้้�ถืื อหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้
บุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนตนแบบหนึ่่�ง
หุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง โดยกรอกเอกสารหนัังสืือมอบฉัันทะตามแนวทาง

ที่่� อธิิบายไว้้ ในรายละเอีียด วิิ ธีีการมอบฉัันทะที่่� บริิษััทฯ จััดส่่งให้้

พร้้ อ มกัับหนัังสืื อ นััดประชุุ ม ซึ่่� ง จะเห็็ น ว่่ า บริิ ษััท ฯ ไม่่ ไ ด้้ กำำ�ห นด

เงื่่� อนไขที่่� ยุ่่� งยากต่่ อ การมอบฉัันทะให้้ ผู้้�อื่่� นเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม แทน

แต่่อย่่างใด นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นยัังสามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือมอบฉัันทะ

ทั้้�งแบบ ข. และแบบ ค. ได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.psh.co.th

หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์/ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ด้้วย

2563 และจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน
2563

บริิษััทฯ ประกาศการนััดประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�นทางหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน

ภาษาไทยฉบัับใดฉบัับหนึ่่�งติิดต่่อกัันไม่่น้อ
้ ยกว่่า 3 วััน และเผยแพร่่

ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.psh.co.th ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ

(ฉบัับสมบููรณ์์) ล่่ วงหน้้าอย่่างน้้อย 30 วัันก่่ อนวัันประชุุ ม ซึ่่�งใน
ปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019

(COVID-19) บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563 และ

จััดประชุุ มสามััญผู้้�ถืื อหุ้้�นประจำำ�ปีี เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563

เพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทยและชาวต่่างประเทศ

โดยบริิษััทฯ ได้้แจ้้งข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่� วาระการประชุุม ตลอดจน
ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเรื่่�องที่่ต้
� อ
้ งตััดสิินใจในที่่ป
� ระชุุมแก่่ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นอย่่าง
เพีียงพอและทัันเวลา

3.3 รายการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีีรายการระหว่่างกัันในลัักษณะที่่�เป็็นการ
ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน เช่่น การให้้กู้้�ยืืมเงิิน การค้ำำ�ประกััน

สิินเชื่่�อแก่่บริิษััทที่่ไ� ม่่ใช่่บริิษััทย่อ
่ ยของตนเองแต่่อย่่างใด นอกจากนั้้น
�
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บริิษััทฯ ก็็ไม่่มีีการให้้กู้้�ยืม
ื หรืือค้ำำ�ประกัันเงิินกู้้�ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ที่่�เป็็นไปตามสััญญาร่่วมทุุนอีีกด้้วย

3.4 การเก็็บรัักษาความลัับ การเก็็บรัักษาข้้อมููลและ
ป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

การเปิิ ด เผยเพื่่� อวััตถุุ ป ระสงค์์ ท างการฟ้้ อ งร้้ อ งคดีี หรืื อ
(3)

คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิให้้มีีการเปิิดเผย

ในการว่่ าจ้้ างบุุ คคลที่่� เคยทำำ�งานกัับคู่่�แข่่งทางการค้้ า หรืือ
รััฐบาลมาก่่อน บริิษััทฯ ต้้ องค้้ นหาและศึึกษาข้้อตกลงการ

รัักษาความลัับที่่�บุุคคลนั้้�นเคยทำำ�ไว้้กัับคู่่�แข่่งทางการค้้า หรืือ

บริิษััทฯ มีีนโยบายในการเก็็บรัักษาความลัับ การเก็็บรัักษาข้้อมููลและ

รััฐบาลมาก่่อนบริิษััทฯ และต้้องไม่่กระทำำ�การใดเพื่่� อให้้บุุคคล

นโยบายดัังกล่่ า วให้้ ก รรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัักงานในองค์์ ก ร

หรืือรััฐบาล อัันจะก่่อให้้เกิิดการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีตามมา

ป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและมีีการแจ้้ง

ถืื อปฏิิ บััติิ รวมทั้้� งบริิษััทฯ ยัังมีีมาตรการที่่� จะสร้้างความมั่่� นใจว่่ า

นโยบายดัังกล่่าวเป็็นที่่�รัับทราบและปฏิิบััติิตาม โดยได้้มีีการจััดงาน

นั้้�นกระทำำ�การอัันเป็็นการผิิดข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่งทางการค้้ า

3.5 การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน

CG NEW NORMAL DAY ประจำำ�ปีี 2563 “New Normal กัับ

ในกรณีีที่่� มีีการทำำ�รายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัันที่่� เข้้าข่่ายจะต้้ องเปิิดเผย

ผู้้�บริิ ห ารและพนัักงานทุุ ก คนศึึกษา เรีียนรู้้�และทำำ� ความเข้้ า ใจ

แห่่งประเทศไทย ก่่อนทำำ�รายการบริิษััทฯ มีีนโยบายเปิิดเผยข้้อมููล

การ (ธรรม) งาน” ขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2563 เพื่่� อให้้กรรมการ

ข้้อมููล หรืือขออนุุมััติจ
ิ ากผู้้�ถืือหุ้้�นตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์

จรรยาบรรณของบริิ ษััท ฯ นโยบายการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี

เกี่่�ยวกัับชื่่�อและความสััมพัันธ์์ของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายละเอีียด

แนวทางในการปฏิิบััติิให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วน

ของรายการ รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

นโยบายป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน และยึึดถืือเป็็นหลัักการและ

ได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเคร่่งครััดตลอดระยะเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

และกำำ�หนดให้้มีีการลงนามรัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติิไว้้ทุก
ุ คน

นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ยัังกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร รวมถึึง

คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ

และเหตุุผลของการทำำ�รายการ นโยบายการกำำ�หนดราคาและมููลค่่า
คณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่าง

ชััดเจนผ่่ า นช่่ อ งทางของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยและ

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าว ได้้กระทำำ�อย่่างยุุติิธรรม ตามราคา

ตลาดและเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า (Fair and at arms’ length)

นิิติิภาวะของกรรมการและผู้้�บริิหาร รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์

โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ ไม่่ได้้ทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดย

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อ

ประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์และ

ของบริิษััทฯ ครั้้�งแรก ภายใน 30 วััน นัับแต่่วัันได้้รัับการแต่่งตั้้�ง และ

ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การ รวมทั้้�งจะต้้อง

ฝ่่าฝืืน และ/หรืือ ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

ตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้� ง บริิ ษััท ฯ ไม่่ มีี โครงสร้้ า งแบบกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ

รายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส ทั้้�งนี้้�

ที่่� มีี การทำำ� รายการเกี่่� ย วโยงกัันในลัักษณะที่่� อ าจมีีความขััดแย้้ ง

กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซื้้�อขายหุ้้�นโดยใช้้ข้้อมููลภายใน

ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น รายได้้ หรืือรายจ่่ายจะน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 โดยไม่่มีี

บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดเป็็ น นโยบายที่่� เ คร่่ ง ครััดในเรื่่� อง การห้้ า มมิิ ใ ห้้

ซึ่�ง่ ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมาก็็ไม่่มีีเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับให้้หมายถึึงข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลสาธารณะ หรืือ

ข้้ อ มููลที่่� ห ากเปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณชน หรืื อ ตกอยู่่� ใ นมืื อ คู่่� แ ข่่ ง แล้้ ว

ย่่อมก่่ อให้้เกิิ ดผลกระทบร้้ายแรงต่่ อบริิษััทฯ รวมทั้้� งข้้อมููลที่่� คู่�ค้
่ ้า
และลููกค้้าให้้ไว้้แก่่บริิษััทฯ ทุุกประเภท
(1)

บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดชั้้�นความลัับของข้้อมููลและการปฏิิบััติิ

เพื่่� อรัักษาความลัับ โดยเอกสารสำำ�คัั ญและข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น

ความลัับจะต้้องได้้รัับการดููแลด้้วยวิิธีีการเฉพาะที่่�กำำ�หนดไว้้
(2)

ในแต่่ละระดัับ แต่่ละชนิิด หรืือประเภทของข้้อมููล

บริิ ษััท ฯ ต้้ อ งรัักษาและปกปิิ ด ข้้ อ มููลลููกค้้ า และข้้ อ มููลทาง

การค้้ าไว้้ เป็็นความลัับ ต้้ องไม่่เปิิดเผยความลัับของลููกค้้ า

ต่่อพนัักงานของบริิษััทฯ และบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
เว้้ น แต่่ เ ป็็ น ข้้ อ บัังคัับโดยกฎหมายให้้ เ ปิิ ด เผย โดยเป็็ น
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ของผลประโยชน์์ คืื อ เมื่่� อพิิ จ ารณาระดัับของการทำำ� รายการ

ข้้อยกเว้้น รวมทั้้�งบริิษััทฯ ไม่่ได้้ปฏิิบััติิฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์การซื้้�อขาย
สิินทรััพย์์แต่่อย่่างใดด้้วย

3.6 การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในปีี 2563
ในปีี 2563 ที่่ผ่
� า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน
จำำ�นวน 2 รายการ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด รายการ
ระหว่่างกััน)

3.7 การฝ่่าฝืืน/ไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การซื้้�อ
ขายสิินทรััพย์์
ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ ไม่่มีีการซื้้�อขายสิินทรััพย์์ ในลัักษณะ

ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืน/ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

ประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์และ

ตลาดหลัักทรััพย์์

การกำ�กับดูแลกิจการ

3.8 นโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
แจ้้งการซื้้�อ/ขายหุ้้�นของบริิษััทตนเอง

(4)

ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้อ
้ มููลใดๆ
ของบริิษััทฯ ซึ่�ง่ ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือดำำ�เนิินการ

ใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ

กัับองค์์กร

แจ้้ ง ต่่ อ เลขานุุ ก ารบริิ ษััทท ราบเกี่่� ย วกัับการซื้้� อ/ขายหุ้้�นตนเอง

(5)

จะได้้เก็็บเป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละคน

การสร้้างเสริิมความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

4) บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

“โรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์” (นวนคร) และโครงการต่่างๆ ของบริิษััทฯ

อย่่างน้้อย 1 วัันล่่วงหน้้า ก่่อนทำำ�การซื้้�อ/ขาย เพื่่� อเลขานุุการบริิษััท

บริิ ษััท ฯ เคารพในสิิ ทธิิ ข องผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียกลุ่่�มต่่ า งๆ และ
ได้้กำำ�หนดเป็็นแนวปฏิิบััติิไว้้ในจรรยาบรรณของ บริิษััทฯ เพื่่� อให้้เกิิด

ความมั่่� น ใจว่่ า สิิ ทธิิ ต ามกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งใดๆ ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้

ส่่วนเสีีย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ผู้้�บริิหาร ลููกค้้า คู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า-คู่่�สััญญา

เจ้้าหนี้้� ชุุมชนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจะได้้รัับการดููแล และได้้เสริิมสร้้าง

ความร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในกลุ่่�มต่่างๆ ตามบทบาท
และหน้้าที่่� ทั้้�งนี้้� เพื่่� อให้้กิิจการของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินไปด้้วยดีี มีีความ

มั่่�นคงและตอบสนองผลประโยชน์์ที่�่เป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ

ได้้ จัั ดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบทางสัังคม (รายงานการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)
โดยแยกเป็็นเล่่มต่่างหากจากรายงานประจำำ�ปีี

4.1 การกำำ�หนดนโยบายการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

ปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ในปีี ที่�่ ผ่่ า นมาบริิ ษััท ฯ มีีการจััดกิิ จ กรรมพาผู้้�ถืื อ หุ้้�นเยี่่� ย มชม

เพื่่� อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ รัับทราบข้้อมููลการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จของ
บริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเป็็นธรรม

โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ตามหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี รวมทั้้� ง
เพื่่� อให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นได้้ทราบถึึงกระบวนการขั้้น
� ตอนการผลิิตแผ่่นพรีีคาสท์์

และการนำำ� แผ่่ น พรีีคาสท์์ ไ ปใช้้ ใ นโครงการต่่ า งๆ ของบริิ ษััท ฯ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในกระบวนการผลิิต และคุุณภาพของบ้้านพฤกษา

แต่่เนื่่� องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััส COVID-19

ในปีี 2563 บริิ ษััท ฯ จึึงได้้ ง ดการจััดกิิ จ กรรมนี้้� ไ ป อย่่างไรก็็ตาม

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�/แจ้้งข่่าวสาร เผยแพร่่เอกสารเกี่่�ยวกัับแผนธุุรกิิจ

ประจำำ�ปีี และผลประกอบการรายไตรมาสผ่่านทางเว็็ปไซต์์ของบริิษััท

หััวข้้อ นัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่� อให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�นและผู้้�ที่่ส
� นใจได้้รัับทราบข้้อมููล
ข่่าวสารการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ�เสมอ
พนัักงาน

4.1.1 คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

บริิษััทฯ ถืือว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าสููงสุุด และเป็็นปััจจััย

ผู้้�ถืือหุ้้�น

วััฒนธรรมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี รวมทั้้�งส่่งเสริิมการทำำ�งาน

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยตระหนัักดีีว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น

คืือ เจ้้าของกิิจการ ดัังนั้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นสร้้าง
ความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตใน

มููลค่่ าของบริิษััทฯ ในระยะยาวด้้ วยผลตอบแทนที่่� ดีี และต่่ อเนื่่� อง
รวมทั้้ง� ดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสและเชื่่�อถืือได้้ต่อ
่ ผู้้�ถืือหุ้้�น

โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
(1)

ปฏิิ บััติิ หน้้ า ที่่� ด้้ ว ยความซื่่� อสััตย์์ สุุ จ ริิ ต ตลอดจนตััดสิิ น ใจ

ดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ และเป็็นธรรม

ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย เพื่่� อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม

(2) 	นำำ� เสนอรายงานสถานภาพของบริิ ษััท ฯ ผลประกอบการ
ฐานะข้้ อ มููลทางการเงิิ น การบััญชีี และรายงานอื่่� นๆ

(3)

โดยสม่ำำ�เสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง

รายงานให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นทราบอย่่ า งเท่่ า เทีียมกัันถึึงแนวโน้้ ม ใน

อนาคตของบริิ ษััท ฯ ทั้้� ง ในด้้ า นบวกและด้้ า นลบ ซึ่่� ง ตั้้� ง อยู่่�
บนพื้้� นฐานของความเป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนัับสนุุน และมีีเหตุุ

มีีผลอย่่างเพีียงพอ

สำำ�คััญสู่่ค
� วามสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จึึงได้้มุ่่�งพััฒนาเสริิมสร้้าง

เป็็นทีีม และปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพและให้้ความเคารพ
ต่่อความเป็็นปััจเจกชน การว่่าจ้้ าง แต่่งตั้้� งและโยกย้้ายพนัักงาน

จะพิิจารณาบนพื้้� นฐานของคุุณธรรมและการใช้้ทรััพยากรบุุ คคล
ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู งสุุ ด แก่่ บ ริิ ษััท ฯ และถืื อ ปฏิิ บััติิ ต่่ อ พนัักงาน

อย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศ สััญชาติิ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือ

ความเชื่่�อที่่�แตกต่่างกััน

นโยบาย และแนวปฏิิ บััติิเกี่่�ยวกัั บค่่ าตอบแทน สวัั สดิิ การ สิิทธิิ
ประโยชน์์ของพนัักงาน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิ ษััท ฯ มีีความรัับผิิ ด ชอบในการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้ อ มการ

ทำำ� งานให้้ มีี ความปลอดภััยต่่ อ ชีีวิิ ต ร่่ า งกาย และทรััพย์์ สิิ น ของ
พนัักงานอยู่่�เสมอ และยึึดมั่่� นปฏิิ บััติิตามกฎหมายว่่ าด้้ วยแรงงาน

อย่่างเคร่่งครััด

นอกจากนี้้� บริิ ษััท ฯ ยัังจััดให้้ พ นัักงานได้้ รัั บค่่ า ตอบแทน และ

สวััสดิิการอย่่างเหมาะสมกัับสภาพเศรษฐกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับ
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การปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยไม่่มีีการแบ่่งแยกในเรื่่�องของเพศ

ถืื อ เป็็ น ความผิิ ด ทางวิิ นัั ย เว้้ น แต่่ ไ ด้้ ก ระทำำ� ไปตามหน้้ า ที่่�

อายุุ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือความเชื่่�อที่่แ
� ตกต่่างกััน ทั้้ง� นี้้� อััตราค่่าตอบแทน

โดยสุุจริิต หรืือตามกฎหมาย หรืือเพื่่� อประโยชน์์ของส่่วนรวม

และสวััสดิิการของพนัักงาน จะพิิจารณาจากความสามารถในการ

1.1	คุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นตััวของพนัักงานที่่� อ ยู่่� ใ นความ

ทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯในแต่่ละปีี และการวััดผลการปฏิิบััติิงานตาม

ครอบครอง หรืืออยู่่ใ� นการดููแลรัักษาของบริิษััทฯ

Balanced Scorecard สวััสดิิการและสิิทธิป
ิ ระโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�บริิษััทฯ

1.2 การเปิิดเผย หรืือถ่่ ายโอนข้้อมููลส่่วนตััวของพนัักงาน

จััดให้้กัับพนัักงาน มีีดัังต่่อไปนี้้�
:

สู่่� ส าธารณะจะทำำ� ได้้ ต่่ อ เมื่่� อได้้ รัั บความเห็็ น ชอบจาก

สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือ เช่่น ค่่าเช่่าบ้้าน ของเยี่่�ยมกรณีีเจ็็บป่่วย

พนัักงานผู้้�นั้้�น

ต้้องเข้้ารัักษาตััวที่่�โรงพยาบาล เงิินช่่วยเหลืือกรณีีเสีียชีีวิิต และ

1.3	จำำ�กััดการเปิิดเผยและการใช้้ข้อ
้ มููลส่่วนตััวของพนัักงาน

ค่่าพวงหรีีดเพื่่� อเคารพศพ กรณีีพนัักงาน คู่่�สมรส บิิดา มารดา
ของพนัักงานเสีียชีีวิิต การมอบของขวััญในพิิธีีมงคลสมรส และ
:

:
:

การให้้ทุน
ุ การศึึกษาบุุตร

ประกัันสุุขภาพและประกัันชีีวิิต เช่่น การตรวจสุุขภาพพนัักงาน

ประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพ ประกัันอุุบััติิเหตุุ และประกัันชีีวิิต
กลุ่่�มของพนัักงาน

สวััสดิิ การ ซื้้�อที่่� อยู่่�อาศััย การได้้ รัับส่่วนลดพิิเศษกรณีีซื้้� อบ้้าน

ทาวน์์เฮ้้าส์์ คอนโดมิิเนีียมของบริิษััทฯ

กองทุุน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพเพื่่� อเป็็นการเก็็บออมและ

สร้้างหลัักประกัันให้้แก่่พนัักงานและครอบครััว โดยการสะสมเงิิน
เข้้ากองทุุนจะขึ้้�นอยู่่�กัับความสมััครใจและอายุุงานของพนัักงาน

โดยอััตราเงิิ น สมทบของบริิ ษััท ฯ อยู่่� ร ะหว่่ า งร้้ อ ยละ 5 -10
กองทุุนประกัันสัังคม และกองทุุนเงิินทดแทนกรณีีเจ็็บป่่วย/ได้้

:

:

รัับอุุบััติิเหตุุเนื่่� องจากการทำำ�งาน

ค่่าตอบแทนจููงใจ เช่่น ค่่าคอมมิิชชั่่�น โบนััสรายไตรมาสสำำ�หรัับ

พนัักงานขาย และพนัักงานการตลาด โบนััสประจำำ�ปีี และ
ค่่าตอบแทนจููงใจระยะยาว (Long - Term Incentive: LTI)

สิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ เช่่น ค่่าโทรศััพท์์ประจำำ�เดืือน เครื่่�องแบบ
เพื่่� อใส่่ปฏิิบััติิงาน รางวััลสำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีีอายุุงานครบ 10 ปีี
และ 20 ปีี การหยุุดพัักผ่่อนประจำำ�ปีี การลาเพื่่� อกิิจธุุระจำำ�เป็็น

การลาเพื่่� อรัับราชการทหาร การลาคลอดบุุตร และของขวััญใน
เทศกาลปีีใหม่่ ฯลฯ

นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ยัังมีีแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีสำ�หรัั
ำ
บพนัักงาน เนื่่�องจาก

และผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ เท่่าที่่�จำำ�เป็็น

(2)

ความเสมอภาคและโอกาสที่่�เท่่าเทีียม

2.1 บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความเคารพในเกีียรติิ
และศัักดิ์์�ศรีี

2.2 บริิษััทฯ จะคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อว่่าจ้้างให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่างๆ
ด้้ วยความเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณสมบััติิ ของแต่่ละ

ตำำ�แหน่่งงาน คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา ประสบการณ์์และ
ข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็นแก่่งานโดยไม่่มีีข้้อกีีดกัันเรื่่�อง
เพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือความเชื่่�อที่่�แตกต่่างกััน

2.3 บริิษััทฯ จะกำำ�หนดค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
ตามความเหมาะสมกัับสภาพและลัักษณะของงานผลการ

ปฏิิ บััติิงานและความสามารถของบริิษััทฯ ในการจ่่ าย
ค่่าตอบแทนนั้้�น

2.4 บริิ ษััท ฯ โดยหน่่ ว ยงาน Training & Development
จะสนัันสนุุนให้้พนัักงานได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนา

เพื่่�อการปรัับปรุุงประสิิทธิภ
ิ าพในการทำำ�งาน ทั้้ง� การอบรม/

สััมมนาที่่�บริิษััทฯ จััดขึ้้�นภายใน และการอบรมสััมมนา/
กัับหน่่วยงานภายนอก เพราะบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า “พนัักงาน

พฤกษา” คืือ ทรััพยากรที่่�สำ�คัั
ำ ญที่่�สุด
ุ ของบริิษััทฯ ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งพััฒนาพนัักงานทุุกตำำ�แหน่่งให้้มีีความรู้้�

และทัักษะที่่�พััฒนาต่่อยอดไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ

ได้้กำำ�หนดให้้มีีศููนย์์รวมการเรีียนรู้้� และจััดทำำ�เว็็บไซต์์ชื่่�อ

Pruksa Academy โดยมีีวััตถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ เป็็ น การ

บริิษััทฯ เล็็ งเห็็นว่่ าการให้้ความสำำ�คัั ญกัับพนัักงาน ถืื อเป็็นความ

ยกระดัับความรู้้� ทัักษะ ความสามารถของพนัักงาน และ

พนัักงานมีีความสุุขในการทำำ�งาน จะสะท้้อนออกมาในรููปของผลงาน

บริิ ษััท ฯ ทุุ ก คนสามารถเข้้ า ถึึงระบบการฝึึ ก อบรมได้้

รัับผิิดชอบต่่ อสัังคมอัันดัับแรกที่่� บริิษััทฯ พึึงกระทำำ� เพราะการที่่�
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและความยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
(1)

ความเป็็นส่่วนตััว

สิิทธิิเสรีีภาพส่่วนบุุ ค คล ต้้ อ งได้้ รัั บความคุ้้�มครองไม่่ใ ห้้ถูู ก

ล่่วงละเมิิดจากการใช้้ การเปิิดเผย หรืือการถ่่ายโอนข้้อมููล

ส่่วนบุุคคล เช่่น ชีีวประวััติิ ประวััติิสุข
ุ ภาพ ประวััติิการทำำ�งาน หรืือ

ข้้อมููลส่่วนตััวอื่่�นๆ ไปยัังบุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่ย
� วข้้อง ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้เกิิด

ความเสีียหายแก่่เจ้้าของ หรืือบุุคคลอื่่�นใด ทั้้ง� นี้้� การล่่วงละเมิิด
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พััฒนาการทำำ� งานอย่่ า งมืื อ อาชีีพ โดยพนัักงานของ
อย่่างสะดวก ทุุกที่่� ทุุกเวลา ผ่่าน PC Notebook Tablet

และ Smart phone รวมทั้้�งการ Update นโยบาย หรืือ

สาระความรู้้�ใหม่่ๆ ที่่�น่่าสนใจ ผ่่านช่่องทาง Line และ

จััดทำำ� เนื้้� อ หาให้้ เ ป็็ น Micro Learning สรุุ ป นโยบาย
สาระ ความรู้้� เพื่่� อเป็็ น อีีกช่่ อ งทางที่่� น่่ า สนใจ และ

เปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุกคนได้้มีีโอกาสในการพััฒนา

ตนเอง เพื่่� อให้้สามารถรัับผิิดชอบงานในบทบาทหน้้าที่่�

ที่่�สููงขึ้้�นต่่อไป

การกำ�กับดูแลกิจการ

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ จััดหลัักสููตรการฝึึกอบรมภายในจำำ�นวน 19 หลัักสููตร รวม 43 รุ่่�น รวมทั้้�งส่่งพนัักงานไปฝึึกอบรมกัับสถาบััน

ภายนอก (Public Training) จำำ�นวน 12 หลัักสููตร รวม 12 รุ่่�น ซึ่่�งครอบคลุุมพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ระดัับปฏิิบััติิการ ผู้้�บัังคัับบััญชา

ระดัับต้้น ผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับกลาง และผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับสููง ได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมและพััฒนาซึ่่�งครอบคลุุมทุุกสายอาชีีพ เฉลี่่�ย 5.97
ชั่่�วโมงต่่อคน แบ่่งเป็็นพนัักงานหญิิงเฉลี่่�ย 5.02 ชั่่�วโมงต่่อคน และพนัักงานชายเฉลี่่�ย 6.56 ชั่่�วโมงต่่อคน โดยผลประเมิินความพึึงพอใจใน

การฝึึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่่� ยที่่� ร้้อยละ 97.89 และใช้้งบประมาณในการพััฒนาบุุ คคลากรเป็็นจำำ�นวน 5 ล้้ านบาท
โดยหลัักสููตรที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดขึ้้�นสำำ�หรัับพนัักงานเข้้าใหม่่และพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานเดิิมมีีดัังนี้้�
ประเภทพนัักงาน
1. พนัักงานใหม่่

หมวดวิิชา
หมวดวิิชาสำำ�หรัับพนัักงานใหม่่

ชื่่�อหลัักสููตร
1. ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ โดยจััดสอนเรื่่�อง

- แนะนำำ�องค์์กร ผู้้�บริิหาร Pruksa Business Knowledge
Leadership สวััสดิิการพนัักงาน

- การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
- จริิยธรรมพฤกษา (Ethics) จรรยาบรรณธุุรกิิจ
- การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

2. ระบบประเมิินผลงาน

3. CSR

4. การใช้้งานระบบ ESS MSS
5. Corporate IT System

6. ความปลอดภััยในการทำำ�งานก่่อสร้้างทั่่�วไป
2. พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานเดิิม

หมวดวิิชาตามกลุ่่�มอาชีีพ

1. เทคนิิคการปิิดการขายขั้้�นสููง

2. Facebook Live 101 for Sales

3. Facebook Live for Marketing

4. เทคนิิคการตรวจรัับบ้้านของ FM, SE

5. การวิิเคราะห์์สมรรถภาพการบริิหาร Past Performance
Analysis

6. การสุ่่�มชัักตััวอย่่างและการตรวจสอบค่่ากลาง
7. การแก้้ปัญ
ั หาสไตล์์ซึึยาม่่า
หมวดวิิชาด้้านคุุณภาพและ
ความปลอดภััย

หมวดพััฒนาตนเองและบริิหาร

จััดการ (Personal Development

1. คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
2. เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย ระดัับหััวหน้้างาน
3. เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย ระดัับเทคนิิค

1. การวิิเคราะห์์งบการเงิินของพฤกษา สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

& Management)

หมวดวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ

1. MS Excel 2016 สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล

2.	หลัักสููตร Tableau เพื่่� อการวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอข้้อมููล

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน “รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” หมวด การพััฒนาบุุคลากร และการส่่งเสริิม ความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ/
ข้้อมููลการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน)
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2.5 บริิษัท
ั ฯ ตระหนัักว่่า การสื่่�อสารที่่ดีีจ
� ะนำำ�มาซึ่ง�่ ประสิิทธิภ
ิ าพ
และความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน โดยบริิษััทฯ

(3)

จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานได้้ รัั บ แจ้้ ง ข่่าวสารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง

ระบบ ระบบการดููแลพนัักงานใหม่่โดยระบบพี่่�เลี้้�ยง (Mentor

2.6 บริิษัั ทฯ เปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานมีีช่่องทางการสื่่� อสาร

Program) การพััฒนาในรููปแบบการมอบหมายงานที่่ใ� ห้้พนัักงาน

เสนอแนะและร้้ อ งทุุ ก ข์์ ใ นเรื่่� องคัั บ ข้้ อ งใจเกี่่� ย วกัั บ

สามารถฝึึกปฏิิ บััติิจริิงได้้ และมีีกรอบการดำำ�เนิินงานที่่� เป็็น

การทำำ�งาน ซึ่่�งข้้อเสนอต่่างๆ จะได้้รับ
ั การพิิจารณาอย่่าง
ทุุกฝ่่ายและสร้้างความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
(3)

การล่่วงละเมิิด

3.1 	ผู้้�บัังคัั บบััญชาพึึงปฏิิ บััติิตนให้้เป็็นที่่� เคารพนัับถืือของ

พนัักงานและพนัักงานไม่่พึึงกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการ
ไม่่เคารพนัับถืือผู้้�บัังคัับบััญชา

3.2 พนัักงานต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิด หรืือ
คุุกคามไม่่ว่่าจะเป็็นทางวาจา หรืือการกระทำำ�ต่่อผู้้�อื่่�น
บนพื้้� นฐานของเชื้้�อชาติิ เพศ ศาสนา อายุุ ความพิิการ

ทางร่่างกายและจิิตใจ

3.3 เคารพความคิิดเห็็นซึ่่�งกัันและกััน
นโยบายการพััฒนาความรู้้�ศัักยภาพของพนัักงาน

การฝึึกอบรมที่่�มีีทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิจริิง การสร้้าง

วััฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหััวหน้้างานอย่่างเป็็น

อยู่่เ� สมอตามโอกาสและความเหมาะสม

จริิงจัังและกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่

ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจำำ�ปีี โดยหลัั กสููตร

นโยบายชััดเจน ซึ่�ง่ ทั้้�งหมดนี้้�เอื้้�อให้้หัว
ั หน้้างานและพนัักงาน

(4)

สามารถวางแผนเพื่่�อรัับการพััฒนาร่่วมกัันได้้อย่่างเหมาะสม

การจััด Talent & Succession Planning โดยมีีการกำำ�หนด

Talent โดยมีีหััวหน้้างานร่่วมกัั บสายงานทรััพยากรบุุ คคล
เพื่่�อระบุุ ผู้้�ที่่� มีีความสามารถสููง (Talent) ซึ่่�งพิิจารณาจาก

ผลการปฏิิ บััติิงานและคุุณลัั กษณะส่่วนบุุ คคลที่่� มีีศัักยภาพ
ทั้้�งด้้านความสามารถในการบริิหารจััดการและความสามารถ

ในการปฏิิบััติิงาน การระบุุจััดทำำ�แผนทดแทนตำำ�แหน่่งงาน

สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับฝ่่ายขึ้้�นไป (Department, Division,
SBU/BU) โดยการกำำ�หนดทั้้�ง Talent, Successor นั้้�น ยัังคำำ�นึงึ

ถึึงความจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ โดยวิิเคราะห์์เป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์
ระยะยาวขององค์์กรร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ดำำ�เนิิน

การคััดกรองผู้้�ที่่�จะมาทดแทนตำำ�แหน่่งงานสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
ระดัับฝ่่ายขึ้้�นไป ได้้ตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้

บริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวคิิดในการพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีี

(5)	สนัับสนุุนให้้พนัักงานทราบเส้้นทางการเติิบโต (Career Path)

ในหน้้าที่่�ของตนเองอย่่างสมบููรณ์์ ครบถ้้วนและยัังมีีแนวทางการ

ตามสายอาชีีพคืืออะไรและมีีการกำำ�หนดความรู้้� ทัักษะและ

สามารถใช้้ ศัั ก ยภาพในการทำำ� งานได้้ อ ย่่างเต็็ ม ความสามารถ

วางแผนอาชีีพร่่วมกัับหััวหน้้างาน ตลอดจนกำำ�หนดวิิธีีการ

อีีกทั้้�งความรู้้�และทัักษะที่่�พนัักงานได้้รับ
ั นั้้�นยัังเป็็นความรู้้�ที่�่ติิดตััวไป

เป้้าหมายทางอาชีีพที่่�ได้้ตั้้�งไว้้

ความสามารถและมีีแนวทางการพััฒนา เพื่่�อให้้พร้้อมที่่จ
� ะปฏิิบัติ
ั งิ าน

พััฒนาเพื่่�อการเติิ บโตก้้ าวหน้้าในตำำ�แหน่่งงาน ส่่งผลให้้บุุคลากร

เพื่่�อส่่งมอบผลงานที่่�มีีคุุณภาพไปยัังลููกค้้าทั้้� งภายในและภายนอก

ที่่�ชััดเจน โดยพนัักงานจะทราบว่่าตำำ�แหน่่งถััดไปของตนเอง

ตัั ว วัั ด ผลงานของตำำ� แหน่่งถัั ด ไป เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานสามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ง านและวิิ ธีี การพัั ฒ นาตนเอง เพื่่� อให้้ ส ามารถไปสู่่�

กัับพนัักงาน ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปต่่อยอดในการทำำ�งานในอนาคตและ

(6)	สำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรอย่่างสม่ำำ�เสมอ

ทรััพยากรบุุคคลเป็็นผู้้�ดููแลพนัักงาน เพราะตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็น

แผนงานร่่วมกัันทั้้�งองค์์กรในการที่่�จะเพิ่่�มระดัับความผููกพััน

หลัังจากเกษีียณอายุุไปแล้้วได้้อีีกด้้วย โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้สายงาน
สิินทรััพย์์ที่คุ้้�
�่ มค่า่ กัับการลงทุุน โดยมีีวิิธีีการพััฒนาที่่ห
� ลากหลาย อาทิิ
(1)

การจััดทำำ�วิสั
ิ ยทั
ั ศน์
ั ์ พัันธกิิจ วััฒนธรรมพฤกษา (Pruksa Culture)

ค่่านิิยมพฤกษา (Pruksa Value) และกำำ�หนดลัักษณะด้้าน

ภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Competency) เพื่่�อให้้เป็็นแนวทาง

(2)

ในการปฏิิบัติ
ั ิของคนทั้้�งองค์์กร

การเปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุกคนได้้พัฒ
ั นาตนเองผ่า่ นการจััดทำำ�

แผนพััฒนารายบุุคคลประจำำ�ปีี (Individual Development

Plan) ผ่า่ น Model การพััฒนา 70:20:10 โดย 70% เรีียนรู้้�
จากการปฏิิบััติิจริิง (Experiential Learning) 20% เรีียนรู้้�

จากสิ่่�งรอบตัั ว (Learning from Others) 10% เรีียนรู้้�ใน

ห้้องเรีียน (Formal Learning)
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ปีีละ 1 ครั้้�ง โดยผลการสำำ�รวจดัังกล่่าวจะถููกนำำ�มากำำ�หนด

ของพนัักงานต่่อองค์์กรให้้มากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านกิิจกรรม แผนงาน
ที่่� ต้้องดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องและบรรจุุ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ตััวชี้้�วััดผลงานของผู้้�บริิหารด้้วย

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน “รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”

หมวด การพััฒนาบุุคลากร )

การกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการสนัับสนุุนความก้้าวหน้้าทางอาชีีพอย่่างเท่่าเทีียมกััน

นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ จะไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานเกณฑ์์

การพััฒนาตนเอง พนัักงานทุุ ก คนจะต้้ อ งวางแผนการพััฒนา

หรืือแรงงานบัังคัับอย่่างเด็็ดขาด อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังได้้ปฏิิบััติิ

(Individual Development Plan) เพื่่� อสร้้างแรงจููงใจในการพััฒนา

พิิการทำำ�งานในบริิษััทฯ ทุุกๆ ปีี และยัังมีีการจ้้างงานเหมา

ตนเองร่่วมกัับผู้้�บัังคัับบััญชา ในการกำำ�หนดแผนพััฒนาส่่วนบุุคคล

ตามกฎหมายเรื่่�อง การจ้้างคนงานพิิการโดยมีีการจ้้างงานคน

ตนเอง การวางแผน การกำำ�ห นดการเติิ บ โตตามสายอาชีีพที่่�

บริิการให้้ผู้้�พิก
ิ ารที่่�ไม่่สามารถเดิินทางมาทำำ�งานในบริิษััทฯ ได้้

เหมาะสม และมีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยพิิจารณาจากจุุดแข็็งและจุุดอ่่อน
ที่่� ต้้ อ งพััฒนาของพนัักงาน เพื่่� อนำำ� มากำำ�ห นดเป็็ น แผนพััฒนา

รายบุุคคล โดยลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการพััฒนา และใช้้หลัักในการ
พััฒนาแบบ 70:20:10 คืือ
(1)

ให้้ทำำ�งานช่่วยเหลืือสาธารณประโยชน์์ในเขตภููมิิลำำ�เนาของ
(2)

มอบหมายหน้้าที่่ง� านที่่ท้
� า้ ทาย ที่่มุ่่�
� งเพื่่�อการพััฒนา (Experiential

ปฏิิ บััติิ ต่่ อ ทุุ ก คนด้้ ว ยความเคารพในเกีียรติิ แ ละศัักดิ์์� ศ รีี

รวมทั้้�งสิิทธิเิ สรีีภาพส่่วนบุุคคล ต้้องได้้รัับความคุ้้�มครองไม่่ให้้

งานดัังกล่่าว การมอบหมายงานนี้้�เป็็นไปเพื่่� อพััฒนาทัักษะ

ถููกละเมิิ ด จากการใช้้ การเปิิ ด เผยหรืื อ การถ่่ า ยโอนข้้ อ มููล

ภาวะผู้้�นำำ� ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีีบทบาทหลัักในการทำำ�ความ

ส่่วนบุุคคล เช่่น ชีีวประวััติิ ประวััติิสุข
ุ ภาพ ประวััติิการทำำ�งาน

เข้้าใจ ความคาดหวัังต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นเป้้าหมายของงาน

หรืือข้้อมููลส่่วนตััวอื่่�นๆ ไปยัังบุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่ย
� วข้้อง ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้

ความสำำ�เร็็จ สิ่่�งที่่�จะต้้องเรีียนรู้้� และวิิธีีการนำำ�สิ่่ง� ที่่�เรีียนรู้้�ไปใช้้

เกิิ ด ความเสีียหายแก่่ เ จ้้ า ของ หรืื อ บุุ ค คลอื่่� นใด เว้้ น แต่่

รวมถึึงวิิธีีการวััดผลสำำ�เร็็จ

ได้้ กระทำำ�ไปตามหน้้าที่่� โดยสุุจริิต หรืือตามกฎหมาย หรืือ

(2)	จััดให้้พนัักงานได้้ รัับคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือ

เพื่่� อประโยชน์์ของส่่วนรวม โดยหากบุุคคลใดไม่่ได้้รัับความ

ผู้้�เชี่่ย
� วชาญเฉพาะทาง เช่่น มีีพี่่เ� ลี้้�ยง (Coaching & Mentoring)

เป็็นธรรม หรืือถููกละเมิิดสิิทธิ์์� บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้บุุคคลนั้้�น

หรืือได้้รัับการ Feedback จากผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือการประชุุม

สามารถร้้องเรีียนขอความเป็็นธรรมผ่่านช่่องทางต่่างๆ ได้้

ทีีม รวมถึึงการเข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์ในที่่�ประชุุมต่่างๆ เพื่่� อจะ

เพื่่� อให้้ทุก
ุ คนมั่่�นใจว่่าจะไม่่ถููกละเมิิดสิิทธิส่
ิ ว
่ นบุุคคล

ได้้เรีียนรู้้�จากผู้้�อื่่�น ในอััตราส่่วน 20%

เรีียนรู้้�อย่่างเป็็นทางการ (Formal Learning) เช่่น การเข้้า

นอกจากนั้้น
� บริิษััทฯ เห็็นว่่าการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อผู้้�ปฏิิบััติิ

อบรมในหลัักสููตรต่่ า งๆ ในอััตราส่่ ว น 10% โดยกำำ�ห นด

งาน ผู้้�ร่่วมงาน หรืือบุุคคลอื่่�นใดไม่่ว่่าจะเป็็นเพศใด เป็็นการ

แผนการพััฒนารายบุุคคลเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี และระบุุตำำ�แหน่่ง

กระทำำ� ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมและไม่่ ส มควรเป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ดัังนั้้� น

งานที่่�มีีความประสงค์์ที่�่อยากจะทำำ� ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะ

บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดให้้ความผิิดเกี่่�ยวกัับการล่่วงเกิิน หรืือ

ยาวร่่วมกัับผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่� อกำำ�หนดทิิศทางในการพััฒนา

ตำำ�แหน่่งในระดัับเดีียวกััน หรืือการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งในระดัับที่่�
สููงขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

นโยบายที่่�จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิม
ิ นุุษยชน โดย

มีีแนวทางการจััดการด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชน คืือ
(1)

การสรรหา บริิษััทฯ ยึึดหลัักจริิยธรรมในการสรรหาและว่่าจ้้าง

เพื่่� อคััดเลืื อกบุุ คคลและว่่ าจ้้ างให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่ างๆ ด้้ วย
ความเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณสมบััติิของแต่่ละตำำ�แหน่่งงาน

คุุ ณวุุ ฒิิ ท างการศึึกษา ประสบการณ์์ และข้้ อ กำำ�ห นดอื่่� นๆ

เกี่่�ยวกัับความเสมอภาคและโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่่าจะ
คู่่�ค้้า หรืือคู่่�สััญญาในการประกอบธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยจะ

Learning) ในอััตราส่่ ว น 70% ซึ่�่ ง พนัักงานจะได้้ รัั บการ

ตนเองสำำ�หรัับการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอนาคต ทั้้�งการโอนย้้าย

การปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีจรรยาบรรณ

เป็็นการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�แข่่ง

สนัับสนุุนจากองค์์ ก รเพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มในการเข้้ า รัับ

(3)

ผู้้�พิิการโดยบริิษััทฯ จ่่ายเงิินค่่าจ้้างให้้แก่่ผู้้�พิก
ิ ารแทน

คุุกคามทางเพศเป็็นความผิิดวิินััยอย่่างร้้ายแรง

(3)

การปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญใน
ด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนเกี่่ย
� วกัับความเสมอภาคในการจััดซื้้�อ จััดหา

และการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า และคู่่�สััญญา โดยมีีการแข่่งขัันบนพื้้� น

ฐานข้้อมููลที่่�เท่่าเทีียมกััน นอกจากนั้้�นคู่่�ค้้า คู่่�สััญญา จะต้้องไม่่

ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือกระทำำ�การใดที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืนต่่อ

กฎหมายด้้วย เช่่น การใช้้แรงงานเด็็ก การใช้้แรงงานต่่างด้้าว

ที่่�ผิด
ิ กฎหมาย เป็็นต้้น

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน “รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”
หมวด แนวทางการจััดการด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชน)

ที่่�จำำ�เป็็นแก่่งาน โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ หรืือกีีดกััน ในเรื่่�อง
เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว เพศ หรืือความบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย

รายงานประจำ�ปี 2563
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ลููกค้้า

(1)

บริิษััทฯ มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยประสงค์์ที่จ
�่ ะให้้มีีการสร้้างสรรค์์ นำำ�เสนอ

(2)

และบริิหารจััดการสิินค้้าและบริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐาน และ

มีีจริิยธรรม ภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

(1)	ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน

(3)

(4)

ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับมาตรฐาน

ให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่ อเนื่่� องและจริิงจััง รวมทั้้� งเปิิดเผยข่่าวสาร

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้องและ
(2)

ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีี

การที่่� ไ ม่่สุุ จ ริิ ต หรืื อ ไม่่ เ หมาะสม เพื่่� อ ผลประโยชน์์ ใ นการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่แ
�่ ข่่งทางการค้้า

ไม่่ร่ว
่ มในการทำำ�สััญญา หรืือข้้อตกลง อัันอาจจะมีีผลให้้เกิิด

การขจััดคู่่�แข่่งขัันทาง การค้้าอย่่างไม่่สมเหตุุสมผล

คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา

ไม่่บิด
ิ เบืือนข้้อเท็็จจริิง

บริิษััทฯ มีีนโยบายการปฏิิ บััติิ ต่่อคู่่�ค้้าตามหลัักธรรมภิิ บาล (CG)

ทัันต่่อเหตุุการณ์์แก่่ลููกค้้า เพื่่� อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลเพีียงพอในการ

จััดจ้้างผู้้�ออกแบบ จััดจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษานั้้�น บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาส

ให้้ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่ถูู
� กต้้อง เพีียงพอ และ
ตััดสิิ น ใจ โดยไม่่ มีี การกล่่ า วเกิิ น ความเป็็ น จริิ ง ทั้้� ง ในการ
โฆษณา หรืือในการสื่่�อสารช่่องทางอื่่�นๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุ

ให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ ปริิมาณ หรืือ

เงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ

(3)	ตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าด้้ วยความรวดเร็็ว และ

จััดให้้มีีระบบ และช่่องทางการ ติิดต่่อ หรืือร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ตลอด

24 ชั่่� วโมง ผ่่าน www.psh.co.th และ Pruksa Contact

Center 1739

(4)	รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำ�ข้
ำ ้อมููลไปใช้้ใน

ทางที่่มิ
� ช
ิ อบ เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่ต้
� อ
้ งเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก

ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับของกฎหมาย

(5)	มีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นประจำำ� เพื่่� อวััดระดัับ

ความคาดหวัังและความพึึงพอใจของลููกค้้า และนำำ�ผลการ

สำำ�รวจมาวิิเคราะห์์ เพื่่� อทำำ�การปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ หรืือบริิการ

ในการดำำ�เนิินการสรรหา คััดเลืือกคู่่�ค้้า การจััดซื้้�อ จััดจ้้างผู้้�รัับเหมา

ให้้คู่�ค้
่ ้า ผู้้�ขาย ผู้้�รัับจ้้าง ผู้้�ให้้เช่่า ซึ่�ง่ ต่่อไปจะเรีียกว่่า คู่่�ค้้า ทุุกรายเข้้า

มาประมููลงาน หรืื อ เสนอราคา กัับบริิ ษััท ฯ ด้้ ว ยความโปร่่ ง ใส
ยุุติิธรรม เปิิดเผย และเป็็นธรรมกัับคู่่�ค้้าทุุกราย

ในกรณีีที่่�คู่�ค้
่ ้า ได้้รัับการติิดต่่อจากผู้้�บริิหาร พนัักงาน หรืือบุุคคลใดๆ

ในลัักษณะที่่�เป็็นการเรีียกร้้องค่่าตอบแทน หรืือผลตอบแทน หรืือ

ประโยชน์์อื่่�นใด เว้้นแต่่เป็็นการให้้โดยธรรมจรรยา ไม่่ว่่าจะโดยทาง
ตรง หรืือทางอ้้อม เพื่่� อให้้คู่�ค้
่ ้าได้้มาซึ่�่งประโยชน์์ทางธุุรกิิจของตน

เป็็นการตอบแทน หรืือในกรณีีที่่คู่
� �ค้
่ า้ เห็็นว่่า กระบวนการสรรหา และ
คััดเลืื อ กคู่่�ค้้ า ของบริิ ษััท ฯ ไม่่ โ ปร่่ ง ใส ไม่่ เ ป็็ น ธรรมกัับคู่่�ค้้ า หรืื อ

เป็็นการขจััดคู่่�แข่่งทางการค้้า บริิษััทฯ ขอความร่่วมมืือให้้คู่�ค้
่ ้าแจ้้ง

ให้้บริิษััทฯ ทราบทัันทีี พร้้อมเสนอแนะแนวทางปรัับปรุุง เพื่่� อให้้เกิิด

ความโปร่่ ง ใส เป็็ น ธรรมในการจััดซื้้� อ จััดจ้้ า งแก่่ คู่�ค้
่ ้ า ทุุ ก ราย ซึ่่� ง
บริิษััทฯ จะให้้ความเป็็นธรรม และคุ้้�มครองแก่่คู่�ค้
่ า้ ทุุกรายอย่่างเสมอ

ภาค และเท่่าเทีียม

ให้้ ต รงตามความคาดหวัังของลููกค้้ า รวมทั้้� งปรัับปรุุ ง

การสรรหา จััดซื้้� อ จััดจ้้าง และการปฏิิบัติ
ั ิต่่อคู่่�ค้้า

เพื่่� อสร้้างความพึึงพอใจของลููกค้้าในระยะยาวต่่อไป

1.

กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน หรืือการแจ้้งปััญหาของลููกค้้า

คู่่�แข่่ง
บริิษััทฯ มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยประสงค์์ที่�่จะประสบความสำำ�เร็็จอย่่าง
ยั่่�งยืืน และดำำ�รงความเป็็นบริิษััทฯ ชั้้�นนำำ�ในธุุรกิิจภายใต้้การแข่่งขััน
ในอุุตสาหกรรมอย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม โดยการสนัับสนุุนและ

ส่่งเสริิมนโยบายการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่

ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้ คู่่�ค้้าต้้องขายสิินค้้าของบริิษััทฯ เท่่านั้้�น และ

ไม่่มีีนโยบายในการแข่่งขัันทางการค้้า โดยใช้้วิิธีีการใดๆ ให้้ได้้มาซึ่่�ง
ข้้อมููลของคู่่แ
� ข่่งขัันอย่่างผิิดกฎหมายและขััดต่่อจริิยธรรม โดยมีีหลััก
การปฏิิบััติิตััวต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า ดัังนี้้�
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ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี

รายงานประจำ�ปี 2563

บริิษััทฯ ประสงค์์ที่�่จะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไป
อย่่างมีีมาตรฐานภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�

1.1	มีีการแข่่งขัันบนพื้้� นฐานข้้อมููลที่่�เท่่าเทีียมกััน

1.2	มีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินและคััดเลืือกคู่่�ค้า้ และคู่่�สััญญา

1.3	จััดทำำ�รููปแบบสััญญาที่่�เหมาะสม

1.4	จััดให้้มีีระบบการจััดการ และติิดตามเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า มีี
การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาอย่่างครบถ้้วน และ

ป้้ อ งกัันการทุุ จ ริิ ต ประพฤติิ มิิ ช อบในทุุ ก ขั้้� น ตอนของ

กระบวนการจััดหา

1.5.	จ่่ายเงิินให้้คู่�ค้
่ ้าและคู่่�สััญญาตรงเวลา ตามเงื่่�อนไขการ
ชำำ�ระเงิินที่่�ตกลงกััน

การกำ�กับดูแลกิจการ

2.

3.

4.

5.

บริิษััทฯ มุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืน

2.

ของสิินค้้าและบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับมููลค่่าเงิิน คุุณภาพทางด้้าน

ประเทศและระดัับสากล รวมทั้้�งหมั่่�นตรวจตราดููแลมิิให้้ธุุรกิิจของ

กัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ชััดเจนในเรื่่�องคุุณภาพ
เทคนิิค และมีีความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน

บริิษััทฯ เข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิม
ิ นุุษยชน ด้้วย

บริิษััทฯ ห้้ามมิิให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์

การยอมรัับหลัักปฏิิบััติิที่�่เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมโลก เช่่น หลัักสิิทธิิ

หรืือทางอ้้อม

2.1	คู่่�ค้้า ต้้องให้้ความเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน คำำ�นึึงถึึงศัักดิ์์�ศรีี

ใดๆเป็็นการส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ไม่่ว่่าโดยทางตรง
บริิษััทฯ ออกหนัังสืือแจ้้งแก่่นายหน้้า คู่่�ค้า้ และสถาบัันการเงิิน

มนุุษยชนขององค์์การสหประชาชาติิ และกำำ�หนดให้้

ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ความเท่่ า เทีียมกััน ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น เพราะ

ต่่างๆ ว่่าบริิษััทฯ งดรัับของขวััญ ของกำำ�นััล และมีีนโยบายไม่่

ความแตกต่่างทางเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ การศึึกษา

รัับงบสนัับสนุุนจากสถาบัันการเงิินไม่่ว่่าในรููปแบบใด

บริิษััทฯ จะไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง หรืือยอมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร

ความพิิการ และมีีการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานของตนอย่่างเป็็น
ธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย

และพนัักงานเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องในการจััดซื้้�อจััดหากัับคู่่�ค้้า หรืือ

2.2	คู่่�ค้้า ต้้องไม่่มีีการบัังคัับใช้้แรงงานโดยที่่�พนัักงานของตนไม่่

ญาติิ หรืือที่่�ตนเป็็นเจ้้าของ หรืือหุ้้�นส่่วน

2.3	คู่่�ค้้า ต้้องไม่่จ้้างแรงงานเด็็กที่่�อายุุไม่่ถึึงเกณฑ์์ตามที่่�กฎหมาย

คู่่�สััญญาที่่�มีีความเกี่่�ยวพัันกัับตนเอง เช่่นเป็็นครอบครััว หรืือ

6.

จรรยาบรรณด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนและแรงงาน

บริิษััทฯ สนัับสนุุนและเคารพหลัักการด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนทั้้�งในระดัับ

บริิษััทฯ จะไม่่กระทำำ�การ หรืือยอมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ

พนัักงานกระทำำ�การเปิิดเผย หรืือใช้้ข้อ
้ มููลที่่�ได้้ทราบอัันเนื่่�อง
มาจากการจััดซื้้�อจััดหาเพื่่� อประโยชน์์ส่ว
่ นตััวหรืือผู้้�อื่่�น

วิิธีก
ี ารคััดเลืือกประเมิินคู่่�ค้้า

บริิษััทฯ มีีกระบวนการตรวจสอบและประเมิินคู่่�ค้้า เพื่่� อประเมิิน

สมััครใจ

กำำ�ห นด และต้้ อ งจััดให้้ แ รงงานได้้ รัั บความคุ้้�มครองตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนดทุุกประการ

2.4	คู่่�ค้า้ ต้้องจ่่ายค่่าจ้้างและผลประโยชน์์อื่่�นใดที่่พ
� นัักงานของตน
พึึงได้้รัับอย่่างถููกต้้อง เป็็นธรรม ตรงตามกำำ�หนดเวลา

2.5	คู่่�ค้้า ต้้องไม่่ให้้พนัักงานของตนทำำ�งานเป็็นเวลานานเกิินกว่่า
กฎหมายกำำ�หนด หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้ทำำ�งานล่่วงเวลา

ความเสี่่�ยง กำำ�หนดแผนการแก้้ไข ประเมิินผลภายหลัังดำำ�เนิินการ
แก้้ไขตามแผนร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพ การส่่งมอบ การบริิการ

จะต้้องเป็็นไปตามความสมััครใจ

และความปลอดภััยในการผลิิต รวมถึึงข้้อกำำ�หนดขั้้น
� ต่ำำ�ตามกฎหมาย

3.

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็็นต้้น

บริิหารจััดการด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย และอาชีีวอนามััยอย่่าง

แรงงาน กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม และมาตรฐานการจััดการต่่างๆ เช่่น

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุ รกิิจของคู่่�ค้้า
1.

จรรยาบรรณด้้านธุุรกิิจ

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงานที่่�คำำ�นึึงถึึงมาตรฐานการ

ต่่อเนื่่� อง กำำ�หนด และทบทวนนโยบายคุุณภาพ ความปลอดภััย และ

อาชีีวอนามััย รวมถึึงแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีเพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดย

มีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�

บริิ ษััท ฯ มุ่่�งเน้้ น การปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมาย และกฎระเบีียบต่่ า งๆ

3.1	คู่่�ค้้า จะต้้องจััดเตรีียมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ให้้มีีความ

มีีจริิยธรรม โปร่่งใส อย่่างเคร่่งครััด สามารถตรวจสอบได้้ และจะไม่่

อุุ ปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุ คคลให้้แก่่ พนัักงานของตน

ปลอดภััย และมีีสุุขอนามััยให้้แก่่พนัักงานของตน รวมถึึงจััดหา

ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ ม ด้้ ว ยความซื่่� อสััตย์์ สุุ จ ริิ ต
ทำำ�การใดๆ อัันเป็็นวิิธีีที่่ทุ
� จ
ุ ริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ แต่่จะดำำ�เนิินการ

ให้้ได้้มาซึ่�ง่ สิินค้้า และบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

ต่่อบริิษััทฯ ด้้วยความเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนด

3.2

อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม

กรณีีเกิิ ด สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น คู่่�ค้้ า จะต้้ อ งเตรีียมพร้้ อ มต่่ อ
สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น โดยจะต้้ อ งกำำ�ห นดให้้ มีี การประเมิิ น

ให้้มีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�

สถานการณ์์ มาตรการการจััดการด้้านผลกระทบ แผนการ

1.2

และเหมาะสม

1.1

1.3

การรัักษาความลัับระหว่่างกััน

ละเว้้นการกระทำำ�ใดๆ ที่่ก่
� อ
่ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

และ/หรืือ ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

ละเว้้นการละเมิิดสิิทธิใิ นทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา

1.4	กำำ�หนดช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

1.5

เตืือนภััย และจััดให้้มีีการอบรมให้้แก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

3.3	คู่่�ค้้า จะต้้องมีีนโยบายในการอนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างชััดเจน
และมีีความมุ่่�งมั่่� นในการใช้้ ทรัั พยากรต่่ างๆ อย่่ า งมีี

ประสิิทธิภ
ิ าพ มีีการใช้้พลัังงานอย่่างประหยััดและเหมาะสม

การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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3.4	คู่่�ค้้ า จะต้้ อ งปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ย ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�บัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด

5)

พนัักงานต้้ อ งมีีความโปร่่ ง ใสในการเชิิ ญ ชวนคู่่�ค้้ า ให้้ เ สนอ
ราคา หรืือเข้้าประกวดราคา (Transparency in Criteria of

3.5	คู่่�ค้้า จะต้้องมั่่�นใจว่่าในกระบวนการผลิิต มีีการติิดตั้้�งระบบ

กำำ�จัั ดและจััดการของเสีีย การปล่่ อยมลพิิ ษทั้้� งทางอากาศ

บนดิิน และการระบายน้ำำ�ทิ้้�งที่่�เหมาะสม ปลอดภััย โดยจััดให้้

มีีการเฝ้้ า ระวััง ควบคุุ ม และตรวจสอบคุุ ณ ภาพอยู่่� เ สมอ

Invitation to Tender) เพื่่� อให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมกัับ

คู่่�ค้้าทุุกราย

6)

พนัักงานต้้องมีีความโปร่่งใสในการใช้้วิิธีีการพิิจารณาราคา

ที่่�คู่�ค้
่ ้าส่่งเข้้าประกวด (Transparency in Evaluating Bids)

เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าของเสีียและผลิิตผลจากการผลิิตที่่�ปล่่อยออก

และสามารถชี้้� แ จงได้้ ว่่ า พิิ จ ารณาการประกวดราคาตาม

สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมจะไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษใดๆ ทั้้�งในระยะสั้้�นและ

ระยะยาว
4.

จริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎหมาย

หลัักเกณฑ์์ อย่่างไร และคู่่�ค้้ารายใดชนะการประกวดราคา
(Transparency in Evaluating the Successful Supplier)

7)

พนัักงานต้้องป้้องกัันข้้อมููลความลัับของบริิษััทฯ ขณะดำำ�เนิิน

การติิดต่่อธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด โดยต้้องรัักษาข้้อมููล

4.1	คู่่�ค้้า ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยคุุณธรรม จริิยธรรม และปฏิิบััติิตาม

ต่่ างๆ ที่่� ได้้ รัับจากผู้้�เสนอราคา หรืือเข้้าร่่วมประกวดราคา

กฎหมายอย่่างเคร่่งครััด

4.2	คู่่�ค้า้ ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปราศจากการให้้สิน
ิ บนในทุุกรููปแบบ
4.3	คู่่�ค้้า ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม

แต่่ละรายไว้้เป็็นความลัับและไม่่เปิิดเผยให้้ผู้้�อื่่�นทราบ

8)

บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่อ
่ คู่่�ค้า้ อย่่างเคร่่งครััด

กรณีีที่่� ไ ม่่ ส ามารถปฏิิ บััติิ ต ามเงื่่� อนไขได้้ จะรีีบแจ้้ ง ให้้ คู่�ค้
่ ้า

4.4	คู่่�ค้้า ต้้องมีีการจััดทำำ�บััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกิิจอย่่าง

ทราบล่่วงหน้้า เพื่่� อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา

ถููกต้้อง และครบถ้้วน

4.5	คู่่�ค้้า ต้้องปกป้้องข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของลููกค้้า

โดยใช้้หลัักของความสมเหตุุสมผล

9)

บริิษััทฯ ไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการเอาเปรีียบคู่่�ค้้า
โดยจะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์และความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน

ความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้า (Supplier Relationship Management)

ด้้ า นชื่่� อ เสีียงและภาพพจน์์ ข องบริิ ษััท ฯที่่� มีีต่่ อ สายตาของ

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงการปฏิิ บััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม โดยตั้้� งอยู่่�

บนพื้้� นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่เ� ป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย บริิษััทฯ
จึึงให้้ ข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น จริิ ง รายงานที่่� ถูู กต้้ อ ง ปฏิิ บััติิ ต ามพัันธสััญญา

10)

การเจรจาแก้้ ไ ขปัั ญ หาเพื่่� อหาทางออกที่่� ตั้�้ ง อยู่่� บ นพื้้� นฐานของ

ความสััมพัันธ์์ทางธุุ รกิิ จ รวมทั้้� งหลีีกเลี่่� ยงสถานการณ์์ที่�่ ทำำ�ให้้เกิิ ด

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1)

พนัักงานต้้องรัักษาความลัับที่่�ได้้รัับจากคู่่�ค้้า เช่่น ข้้อมููลราคา

สิิทธิบััต
ิ ร ตารางการผลิิตและข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ จะเปิิดเผยได้้

ต่่ อเมื่่�อได้้ รัับอนุุญาต (Respect the Confidentiality of

2)

พนัักงานต้้ อ งทำำ� การเรีียกสอบราคา เปรีียบเทีียบราคา

คุุณภาพ เงื่่�อนไขต่่างๆ เพื่่� อให้้มั่่�นใจได้้ถึึงความยุุติิธรรมใน

Auctions” ซึ่�ง่ เป็็นการกระทำำ�ที่่�ฉ้อ
้ ฉล กล่่าวคืือ เปิิดเผยราคา

ของคู่่�ค้้ารายที่่� 1 เพื่่� อให้้คู่�ค้
่ ้ารายที่่� 2 สู้้�ราคา แล้้วนำำ�ราคาใหม่่
ของคู่่�ค้้ารายที่่� 2 ไปต่่อรองกัับคู่่�ค้้ารายที่่� 1 เพื่่� อให้้เสนอราคา

4)

ต่ำำ�กว่่า เป็็นต้้น

พนัักงานต้้ อ งรัักษาความสััมพัันธ์์ กัั บคู่่�ค้้ า ในเชิิ ง ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ย

ความเสมอภาค ไม่่เรีียกร้้อง ไม่่รัับทรััพย์์สิน
ิ หรืือผลประโยชน์์

ใดๆ ที่่�ไม่่สุจ
ุ ริิตในการค้้ากัับคู่่�ค้้าทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม

พนัักงานต้้ อ งปฏิิ บััติิ ต่่ อ คู่่�ค้้ า ทุุ ก รายอย่่ า งเสมอภาคและ

ยุุติิธรรม เช่่น ได้้รัับแจ้้งข่่าวการประกวดราคาเหมืือนกัันและ

ในเวลาเดีียวกััน
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12)

Information)

การแข่่งขััน และไม่่สอบ หรืือประกวดราคาแบบ “Covert

3)

11)

รายงานประจำ�ปี 2563

บุุคคลภายนอก

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้พนัักงานผู้้�ดำำ�เนิินการจััดหาจะต้้องให้้ข้อ
้ มููล

ที่่�ถููกต้้อง ชััดเจน ครบถ้้วนแก่่คู่�ค้
่ ้าด้้วยวิิธีีการที่่�เปิิดเผยและให้้
โอกาสแก่่คู่�ค้
่ ้าอย่่างเท่่าเทีียมกััน

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้พนัักงานผู้้�ดำำ�เนิินการจััดหารัับฟัังความคิิด
เห็็ น ข้้ อ เสนอแนะใดๆ ที่่� คู่�ค้
่ ้ า ร้้ อ งเรีียน หรืื อ แนะนำำ� เพื่่� อ
ปรัับปรุุงแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในการปฏิิบััติิงาน

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้พนัักงานมีีการเจรจาต่่อรองบนพื้้� นฐานของ

ความสััมพัันธ์์เชิิงธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรมของทั้้�งสองฝ่่ายอย่่างเปิิด
เผยและมีีหลัักฐานที่่�ชััดเจน

การร้้องเรีียน
1.

การแจ้้งข้้อร้้องเรีียน

กรณีีที่่�พบว่่า ผู้้�บริิหาร พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และ/หรืือ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับบริิษััทฯ มีีพฤติิกรรมอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ซึ่�ง่ ส่่อไปในทางทุุจริิต ไม่่

เป็็นธรรม หรืือเรีียกร้้องค่่าตอบแทนดัังกล่่าว คู่่�ค้้าทุุกรายสามารถ
แจ้้งให้้บริิษััทฯ ทราบทัันทีีผ่่านช่่องทาง
: ทางไปรษณีีย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม หรืือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็อ
็ ก ชั้้น
� 24

ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุุงเทพมหานคร 10400

การกำ�กับดูแลกิจการ

: ทางโทรศััพท์์: 1739

: ทางเว็็บไซต์์: www.psh.co.th (หััวข้้อร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแส
ขอความเป็็นธรรม ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน)

: Line ID: @pruksacg

: E-mail: cg@pruksa.com
นอกจากผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนจะมีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยองค์์กรแล้้ว

ผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนยัังจะได้้รัับเงิินรางวััลมููลค่่าสููงสุุด 30,000 บาท
(สามหมื่่� นบาท) ต่่อเรื่่�อง พร้้อมใบประกาศเกีียรติิคุุณความดีีจาก
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม อีีกด้้วย
2.

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
ตรวจสอบ

ผู้้�ร้้ อ งเรีียนหรืื อ ผู้้�ที่่� ใ ห้้ ค วามร่่ ว มมืื อ ในการตรวจสอบ จะได้้ รัั บ
ความคุ้้� มครองตามที่่� กำำ�ห นดไว้้ ในนโยบายรัับข้้ อ ร้้ อ งเรีียน

เจ้้าหนี้้�
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับเจ้้าหนี้้� โดยเฉพาะ
เรื่่�องเงื่่�อนไขค้ำำ�ประกััน การบริิหารเงิินทุุนและกรณีีที่่�เกิิดการผิิดนััด

ชำำ�ระหนี้้�ไว้้อย่่างชััดเจน ไม่่ว่่าจะเป็็นเจ้้าหนี้้�ทางการค้้า หรืือเจ้้าหนี้้�

สถาบัันการเงิิน โดยไม่่ให้้มีีการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� รวมถึึงการปฏิิบััติต
ิ าม
เงื่่�อนไขที่่�เจ้้าหนี้้�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด ดัังนี้้�
(1)

(2)

(3)

(Whistleblower Policy) โดยมีีหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�

2.1	ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง

สามารถเลืือกที่่จ
� ะไม่่เปิิดเผยตนเองได้้ หากเห็็นว่่าการเปิิดเผย

นั้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดความไม่่ปลอดภััย หรืือเกิิดความเสีียหายใดๆ

แต่่ ห ากมีีการเปิิ ด เผยตนเอง ก็็ จ ะทำำ� ให้้ บ ริิ ษััท ฯ สามารถ

รายงานความคืืบหน้้า ชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงให้้ทราบ หรืือบรรเทา

ความเสีียหายได้้สะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

2.2	ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง

บริิษััทฯ จะไม่่เปิิดเผย ชื่่�อตััว ชื่่�อสกุุล ที่่�อยู่่� ภาพ หรืือข้้อมููล

อื่่�นใดที่่�สามารถระบุุ ตัั วผู้้�แจ้้งได้้ ดำำ�เนิินการสืืบสวนว่่า มีีมููล
ความจริิงเพีียงใดหรืือไม่่

2.3	ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนต้้องเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นความลัับ และ
เปิิดเผยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และความ

เสีียหายของผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่ใ�่ ห้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ

2.4

ข้้อเท็็จจริิง แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กรณีีที่่�ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ

ข้้อเท็็จจริิง เห็็นว่่าตนอาจได้้รัับความไม่่ปลอดภััย หรืืออาจเกิิด

ความเดืือดร้้อนเสีียหาย ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
ในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงสามารถร้้องขอให้้บริิษััทฯ กำำ�หนด
มาตรการคุ้้�มครองตามความเหมาะสม หรืื อ บริิ ษััท ฯ อาจ

กำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครอง โดยผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความ

ร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงไม่่ต้้องร้้องขอก็็ได้้ หาก

เห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหาย
หรืื อ ความไม่่ ป ลอดภััย ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บความเดืื อ ดร้้ อ นเสีียหาย

จะได้้ รัั บการบรรเทาความเสีียหายด้้ ว ยกระบวนการที่่� มีี

ความเหมาะสมและเป็็นธรรม

ชำำ�ระหนี้้�คืืนต่่อเจ้้าหนี้้�ตรงต่่อเวลาตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดเพื่่� อ

มิิให้้เกิิดการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�

ในการชำำ�ระหนี้้� เงิินกู้้�ยืืม ดอกเบี้้�ยและความรัับผิิดชอบในหลััก

ประกััน หรืือการค้ำำ�ประกัันต่่างๆ บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในสััญญา หรืือ
เงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด

เมื่่� อมีีเหตุุ สำ�คัั
ำ ญอัันอาจกระทบต่่ อ สถานะการเงิิ น โดยมีี
นััยสำำ�คััญและอาจกระทบต่่อหนี้้�ที่ต้
�่ อ
้ งชำำ�ระ บริิษััทฯ จะบริิหาร

เงิินทุุนโดยจะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่� อร่่วมกัันหาวิิธีีป้้องกััน

(4)

(5)

หรืือแก้้ไข เพื่่� อไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย

ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�เจ้้าหนี้้�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด

นอกจากนี้้� เพื่่� อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นต่่อเจ้้าหนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้

ความสำำ�คัั ญกัับการบริิ ห ารจััดการเงิิ น ทุุ น ให้้ มีี โครงสร้้ า ง

ทางการเงิินที่่�เหมาะสม มีีการสื่่�อสารกัับเจ้้าหนี้้�ถึึงสถานะของ

ธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ�เสมอ และมุ่่�งมั่่�นในการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่�่

ดีีกัับเจ้้าหนี้้�

ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบที่่�มีี
ต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้บรรษััทภิิบาลที่่ดีี
� มาอย่่างต่่อเนื่่� อง

ด้้วยตระหนัักดีีว่่าเราเปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่�งของสัังคม ที่่�จะร่่วมก้้าว

เดิิ นไปสู่่�การพััฒนาสัังคม และสิ่่�งแวดล้้ อมเพื่่� อความยั่่� งยืืนสืืบไป
บริิ ษััท ฯ จึึงได้้ ป รัับเปลี่่� ย นรููปแบบการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR) มุ่่�งสู่่ก
� ารพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

(Sustainable Development : SD) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่�่ 2 พร้้อมทั้้�ง

กำำ�ห นดเป็็ น นโยบายด้้ า นการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น เพื่่� อเป็็ น กรอบและ
กระบวนการในการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ให้้คณะกรรมการบริิษััท

ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนยึึดถืือปฏิิบััติิโดยทั่่� วกััน ควบคู่่�ไปกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ใส่่ใจในการส่่งมอบที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ดีีที่่�สุุด เพื่่� อช่่วย

ยกระดัับมาตรฐานคุุณภาพความสุุขที่่� แท้้ จริิงของการใช้้ชีีวิิตของ

คนไทย พร้้อมสร้้างโอกาสที่่�ดีีให้้กัับสัังคมและชุุมชน ใส่่ใจดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืนโดยรวม ดัังนี้้�

1.	มีีนโยบายการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น (SD)
เพื่่� อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการนำำ�ความเชี่่�ยวชาญ

ของบริิษััทฯ มาใช้้สร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจให้้แก่่องค์์กรและ
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมกััน พร้้อมลดผลกระทบทางด้้าน

สิ่่�งแวดล้้อม โดยยึึดถืือเป็็นแนวทางปฏิิบััติิภายในองค์์กร
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2.	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััทฯ มีีจิิตสำ�นึึ
ำ กและความรัับผิิดชอบ
3.

ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

เคารพต่่อขนบธรรมเนีียมประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละ
ท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทฯ เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่� อเป็็นแนวทางใน
การปฏิิบััติิของพนัักงาน และถ่่ายทอดไปยัังพนัักงานทุุกระดัับ ดัังนี้้�
1.

4.	ดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมเพื่่� อร่่ ว มสร้้ า งสรรค์์ สัั งคม ชุุ ม ชน และ

5.

หน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน

ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้� นที่่�ที่�่

บริิษััทฯ เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี

7.	ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่�่มีี

บริิ ษััท ฯ มีีเจตนารมณ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ให้้ ถูู กต้้ อ งตาม

3.

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการฝึึกอบรมเพื่่� อเพิ่่�มทัักษะความรู้้� ความ

4.

ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์์สิน
ิ อัันเนื่่� อง

ในปีี 2563 บริิ ษััท ฯ ได้้ นำ�ำ ความเชี่่� ย วชาญจาก Core Business
สู่่ก
� ารยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงชุุมชนและ

สัังคมให้้มีีชีีวิิตที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านการดำำ�เนิินงาน 3 ด้้าน

หลัักๆ คืือ 1. Heart to Home : ใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็น

อยู่่ที่
� �่ดีี 2. Heart to Earth : ใส่่ใจผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 3. Heart

to Society : ใส่่ใจสัังคมและให้้โอกาสที่่�ดีี (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมในหมวด การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน)

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการพััฒนายกระดัับมาตรฐานการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยการจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิิน

การด้้ า นการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น ที่่� ค รอบคลุุ ม ทั้้� ง ในมิิ ติิ ข องเศรษฐกิิ จ

สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global

Reporting Initiative ฉบัับล่่าสุุด GRI Standards และเพื่่� อสนัับสนุุน

การพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น ที่่� ต อบสนองต่่ อ เป้้ า หมายการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น

(Sustainable Development Goals) ได้้ อย่่างเป็็นรููปธรรมและ
ชััดเจน (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน “รายงานการพััฒนาอย่่าง

ยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563”)

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายให้้ บริิ ษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กัั ด

(มหาชน) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทย่อ
่ ย ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมความปลอดภััยให้้แก่่

พนัักงาน เพื่่� อป้้องกัันการเกิิดอุุบััติเิ หตุุ การบาดเจ็็บ และการเจ็็บป่่วย
ในการทำำ� งาน และควบคุุ ม ความไม่่ ป ลอดภััยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับการ
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท ฯ โดยได้้ กำำ�ห นดนโยบายความปลอดภััย

กฎหมายและข้้อกำำ�หนดด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
สามารถในด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รวมทั้้�งเสริิม
สร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กให้้แก่่พนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ�เสมอ

บริิษััทฯ จะสนัับสนุุนงบประมาณและทรััพยากร อาทิิ บุุคลากร
เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ป้อ
้ งกััน และอื่่�นๆ ให้้เพีียงพอเหมาะสม รวม

ถึึงการรัักษาไว้้ซึ่�่งสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี อีีกทั้้�งการดููแลป้้องกััน

มาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่าง

เต็็มที่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ปลอดภััยทั้้�งของตนเองและผู้้�อื่่�น

2.

6.	ดำำ�เนิินการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ ควบคุุมการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน
ควบคุุมการปล่่อยของเสีียให้้อยู่่ใ� นเกณฑ์์ค่่ามาตรฐาน

รัับผิิดชอบอัันดัับแรกของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับและต้้อง

ให้้ ค วามร่่ ว มมืื อ ปฏิิ บััติิ ต ามกฎระเบีียบ เพื่่� อให้้ เ กิิ ด ความ

สิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อให้้ชุุมชนที่่� บริิษััทฯ ตั้้� งอยู่่�

มีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีีขึ้�้ น ทั้้� ง ที่่� ดำำ� เนิิ น การเองและร่่ ว มมืื อ กัับ

บริิ ษััท ฯ ถืื อ ว่่ า ความปลอดภััยในการทำำ� งาน เป็็ น หน้้ า ที่่�

5.

อุุบััติิการณ์์และโรคที่่�เกิิดจากการทำำ�งานของพนัักงานทุุกคน

บริิษััทฯ จะติิดตามและทบทวนการดำำ�เนิินงานด้้านชีีวอนามััย
และความปลอดภััย เพื่่� อการพััฒนาปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่� อง

การที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััย สุุขอนามััยภายใน
บริิษััทฯ ตลอดจนชุุมชนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบ ด้้วยตระหนััก

ดีีว่่า เราเปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่�งของสัังคม ที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่ก
� าร
พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทฯ จึึงได้้

ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่� อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่� อง ควบคู่่�ไปกัับการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�
1.	มุ่่�งมั่่� น สนัับสนุุ น ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมของบริิ ษััท ฯ ควบคู่่�
ไปกัั บการปฏิิ บััติิ ตามกฎหมาย ความปลอดภัั ย และ

ข้้ อ กำำ�ห นดอื่่� นๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง อาทิิ เ ช่่ น การจััดทำำ� รายงาน
วิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อวิิ เ คราะห์์ ประเมิิ น

ผลกระทบ และกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและลดผลกระทบ

ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบโครงการ ซึ่�่งแบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่

ก่่ อนก่่ อสร้้างโครงการ ระหว่่ างการก่่ อสร้้างโครงการ และ

ช่่วงดำำ�เนิินโครงการ ซึ่�ง่ การดำำ�เนิินงานทั้้�ง 3 ระยะ ครอบคลุุม

องค์์ประกอบทางสิ่่�งแวดล้้อมและคุุณค่่าต่่างๆ ดัังนี้้�

-	ทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อมทางกายภาพ เช่่น คุุณภาพอากาศ

มลพิิษทางอากาศ เสีียง ความสั่่�นสะเทืือน การพัังทลาย
ของดิิน คุุณภาพน้ำำ�

-	ทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อมทางชีีวภาพ เช่่น ระบบบำำ�บััดน้ำำ�เสีีย
ระบบนิิเวศวิิทยาสัังคมเมืือง

-	คุุ ณค่่ า การใช้้ ป ระโยชน์์ ข องมนุุ ษ ย์์ เช่่ น น้ำำ� ใช้้ น้ำำ� เสีีย
การระบายน้ำำ� การป้้องกัันน้ำำ�ท่่วม การจััดการขยะมููลฝอย
ระบบไฟฟ้้า การป้้องกัันอััคคีีภััย

-	คุุณค่่าต่่อคุุณภาพชีีวิิต เช่่น ผลกระทบต่่อสุุขภาพ สัังคม
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
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การกำ�กับดูแลกิจการ

2.	กำำ�ห นดให้้ ค วามปลอดภััยในการทำำ� งานถืื อ เป็็ น หน้้ า ที่่�
รัับผิิดชอบอัันดัับแรกในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทุุกคน

3.	กำำ�ห นดให้้ ผู้้�บัั งคัับบััญชาทุุ ก ระดัับต้้ อ งกระทำำ�ต นเป็็ น แบบ

คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน (คปอ.)

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน (คปอ.)

อย่่างที่่�ดีี เป็็นผู้้�นำำ� อบรม ฝึึกสอน จููงใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิงาน
ด้้วยความปลอดภััย

4.	กำำ�หนดให้้พนัักงานทุุกคนต้้ องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของ

ตนเอง เพื่่� อนร่่วมงาน ตลอดจนทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ เป็็น
สำำ�คััญตลอดเวลาที่่�ปฏิิบััติิงาน

5.	กำำ�หนดให้้พนัักงานทุุกคนต้้องดููแล ทำำ�ความสะอาด และความ

เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยในพื้้� นที่่ที่
� ป
�่ ฏิิบััติงิ านของตนเองอยู่่เ� สมอ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
กรรมการและเลขานุการ

6.	มุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรมความปลอดภััยที่่�ช่่วยกระตุ้้�นส่่ง

เสริิมและพััฒนาจิิตสำ�นึึ
ำ กของพนัักงานให้้เกิิดความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน

7.	มุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนให้้มีีการทบทวน ปรัับปรุุง และพััฒนาระบบ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

การบริิหารงานความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่� อง

8.	มุ่่�งมั่่�นหาหนทางในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการ

ตรวจ ติิดตามและควบคุุมการปล่่อยและการระบายออกของ
มลพิิษ รวมถึึงการจััดการของเสีียอัันตรายและไม่่อัันตรายเพื่่� อ

9.

รัักษาแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ

ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมถึึง
ป้้องกัันมลภาวะทางน้ำำ� อากาศ ของเสีีย และมลภาวะอื่่�นๆ ที่่�

เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ ให้้ส่่งผลกระทบน้้อย
ที่่�สุด
ุ ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงปฏิิบััติิตามมาตรฐานความปลอดภััยสากลอย่่าง

บริิษััทฯ จััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพ

แวดล้้อมในการทำำ�งาน ซึ่่�งมาจากการแต่่งตั้้�ง (ระดัับบัังคัับบััญชา)

และมาจากการเลืื อกตั้้� งของสมาชิิกในองค์์ กร (ระดัับปฏิิ บััติิการ)

รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 25 คน เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย

อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานเป็็ น ไปอย่่ า ง
มีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยมีีบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

1.	พิิจารณานโยบายและแผนงานด้้ านความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน รวมทั้้�งความปลอดภััยนอกงาน เพื่่� อป้้องกัันและลด

เคร่่งครััด โดยนำำ�ระบบการจััดการอาชีีว อนามััยและความปลอดภััย

การเกิิดอุุบััติิเหตุุ การประสบอัันตราย การเจ็็บป่่วย หรืือการ

มาประยุุ กต์์ ใช้้ในบริิษััทฯ จนได้้ รัับการรัับรองมาตรฐาน OHSAS

เกิิดเหตุุเดืือดร้้อนรำ��คาญ อัันเนื่่�องจากการทำำ�งานหรืือความ

18001:2007 รวมถึึงมาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐาน

สากลในกระบวนการก่่อสร้้างคอนโดมิิเนีียม โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ

ได้้นำ�ำ กฎเหล็็กด้้านความปลอดภััยมาควบคุุมงานที่่�มีีความเสี่่ย
� งสููงทั้้�ง
แนวสููง แนวราบ และโรงงาน รวมทั้้�งนำำ�ระบบ Safety Report Online
ในการรายงานผ่่ า นมืื อ ถืื อ และสรุุ ป เป็็ น Safety Management

Performance เพื่่� อเป็็นการ Monitor ระบบความปลอดภััยในภาพ
รวม ส่่งผลให้้มาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งานเป็็นมาตรฐาน

เดีียวกัันถููกต้้องตามหลัักบริิหารจััดการและกฎหมาย ดัังนั้้�น จะเห็็น

ได้้ ว่่ า บริิ ษััท ฯ ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญในเรื่่� องความปลอดภััย โดยมีี

กระบวนการควบคุุ ม ทุุ ก ส่่ ว นงานทั้้� ง บ้้ า นเดี่่� ย ว ทาวน์์ เ ฮ้้ า ส์์ และ
คอนโดมิิเนีียม

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการ

2.

ไม่่ปลอดภััยในการทำำ�งานเสนอต่่อผู้้�บริิหาร

รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรืือแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไข
ให้้ถููกต้้องตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน

และมาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งานต่่อผู้้�บริิหารเพื่่� อ

ความปลอดภััยในการทำำ�งานของพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และ
บุุคคลภายนอก ที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงาน หรืือเข้้ามาใช้้บริิการใน

สถานประกอบการ

3.	ส่่งเสริิมสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ของบริิษััทฯ

4.	พิิ จ ารณาข้้ อ บัังคัับและคู่่�มืื อ ว่่ า ด้้ ว ยความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน รวมทั้้�งมาตรฐานด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ของสถานประกอบกิิจการเสนอต่่อผู้้�บริิหาร

5.	สำำ�รวจการปฏิิบััติิการด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน และ
ตรวจสอบสถิิติิการประสบอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นในบริิษััทฯ อย่่าง

น้้อยเดืือนละหนึ่่�งครั้้�ง
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6.	พิิ จ ารณาโครงการหรืื อ แผนการฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับความ

6.

บริิษััทฯ มีีการตรวจสอบการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ�เสมอผ่่านการ

เกี่่ย
� วกัับบทบาทหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบในด้้านความปลอดภััย

7.

บริิ ษััท ฯ มีีการประชุุ ม ความปลอดภััยทุุ ก เดืื อ น เพื่่� อ แก้้ ไ ข

ผู้้�บริิหาร

8.

ปลอดภััยในการทำำ�งาน รวมถึึงโครงการหรืือแผนการอบรม

ของพนัักงานและบุุคลากรทุุกระดัับ เพื่่� อเสนอความเห็็นต่่อ

7.

วางระบบการรายงานสภาพการทำำ�งานที่่�ไม่่ปลอดภััยให้้เป็็น

หน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับต้้องปฏิิบััติิ

8.	ติิดตามผลความคืืบหน้้าเรื่่�องที่่�เสนอต่่อผู้้�บริิหาร
9.

10.
11.

รายงานผลการปฏิิบััติงิ านประจำำ�ปีี รวมทั้้�งระบุุปัญ
ั หาอุุปสรรค

และข้้อเสนอแนะในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเมื่่�อ
ปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ครบหนึ่่�งปีี เพื่่� อเสนอต่่อผู้้�บริิหาร

ทำำ� Site Walk โดยผู้้�บริิหารโครงการเป็็นผู้้�นำำ�ตรวจ
ปััญหาความปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�นในโครงการก่่อสร้้าง

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แคมป์์คนงานมาตรฐาน เพื่่� อให้้ถููกต้้องตาม

กฎหมายและเป็็นรููปแบบมาตรฐานเหมืือนกัันทุุกโครงการ

ก่่อสร้้าง และยัังเป็็นโครงการตััวอย่่างสำำ�หรัับศึึกษาดููงานจาก

9.

หน่่วยงานภายนอก

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�กฎ ระเบีียบ ความรู้้�ต่่างๆ ด้้านความปลอดภััย
และมาตรฐานการทำำ�งาน แปลเป็็นภาษาต่่างๆ รวม 4 ภาษา

เพื่่� อให้้แรงงานชาวต่่างชาติิสามารถทำำ�ความเข้้าใจ

ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน

10.

บริิษััทฯ จััดทำำ�ชุุมชนสััมพัันธ์์กัับพื้้� นที่่�รอบโครงการ เพื่่� อให้้

ปฏิิบััติงิ านด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานอื่่�นตามที่่ผู้้�
� บริิหาร

11.

บริิ ษััท ฯ จััดให้้ มีี การตรวจสอบความพร้้ อ มใช้้ ง านของ

ของบริิษััทฯ
มอบหมาย

การดำำ�เนิินการป้้องกัันโรค COVID-19

12.

จากสถานการณ์์ COVID-19 ปััจจุุ บัันบริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่� อ
ป้้องกัันและลดผลกระทบแก่่พนัักงานโดยมีีการแจกหน้้ากากอนามััย

ให้้กัับพนัักงานทุุกคน และจััดเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือประจำำ�จุุดต่่างๆ

13.

เกิิดทััศนคติิที่�่ดีีต่่อชุุมชน และสนัับสนุุนช่่วยเหลืือชุุมชน

เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ เพื่่� อให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อ
ชีีวิิตและทรััพย์์สิน
ิ

บริิษััทฯ มีีการสื่่�อสารด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ในหลายช่่องทาง อาทิิ SMS E-Mail บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์

ให้้กัับพนัักงานและบุุคคลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััทฯ มีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�กัับพนัักงาน เพื่่� อให้้ทราบ

ทั้้�งสำำ�นัักงานบริิษััทฯ สำำ�นัักงานขาย และโครงการก่่อสร้้าง และมีีการ

หลัักการที่่�ถููกต้้องในการปฏิิบััติิงานในลัักษณะงานต่่างๆ การ

ทางสัังคม สำำ�หรัั บคู่่�ค้้ า มีีการกำำ�ห นดมาตรการคััดกรองกัับคู่่�ค้้ า ที่่�

อย่่างต่่อเนื่่� อง

สวมใส่่อุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันอย่่างถููกวิิธีี ตั้้�งแต่่เริ่่�มงาน และทบทวน

จััดให้้มีีจุด
ุ สแกนอุุณหภููมิร่ิ า่ งกายก่่อนเข้้าพื้้� นที่่� และให้้มีีการเว้้นระยะ
ทำำ�งานกัับบริิษััท รวมถึึงจััดให้้มีีการตรวจหาเชื้้�อ COVID-19 กัับ

14.

แรงงานที่่�จะเข้้ามาทำำ�งานกัับบริิษััทฯ และมีีการกำำ�หนดแผนฉุุกเฉิิน
เพื่่� อรัับมืือกัับสถานการณ์์ COVID-19

การดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
1.

2.
3.

4.
5.

บริิษััทฯ มีีการประเมิินความเสี่่�ยงในกิิจกรรมต่่างๆ ในองค์์กร

เพื่่� อควบคุุมและป้้องกัันความเสี่่ย
� งที่่อ
� าจเกิิดขึ้้น
� ไม่่ให้้ส่ง่ ผลต่่อ

15.

16.

อัันตรายทางร่่างกาย โรคต่่างๆ และสภาพจิิตใจของพนัักงาน
บริิ ษััท ฯ ได้้ มีี การประเมิิ น ความสอดคล้้ อ งกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

17.

บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ ระบบ Safety Management Performance
เพื่่� อติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของโครงการ
ก่่อสร้้างแนวราบ เพื่่� อดููแนวโน้้มด้้านความปลอดภััย

18.

บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งบุุคลากรถ่่ายทอดความรู้้�ความปลอดภััยใน

การทำำ�งานที่่�โครงการก่่อสร้้าง

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการอบรมพนัักงานผ่่านรููปภาพด้้วยสื่่�อ OPL

19.

(One Point Lesson)

20.

บริิษััทฯ มีีการซ้้อมรัับเหตุุฉุก
ุ เฉิินในสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�อาจ

เกิิ ด ขึ้้� น เพื่่� อให้้ พ นัักงานเข้้ า ใจในขั้้� น ตอนการดำำ� เนิิ น งาน

วิิธีีการแจ้้ง วิิธีีการประสานงาน รวมถึึงบทบาทหน้้าที่่�

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน

เพื่่� อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้หากฝ่่าฝืืน
มีีบทลงโทษทางวิินััย

บริิษััทฯ มีีการสอบสวนอุุบััติิการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นทุุกครั้้�ง เพื่่� อหา
สาเหตุุที่�่แท้้จริิงของอุุบััติิการณ์์นั้�้นๆ และเข้้าไปดำำ�เนิินการ

ควบคุุมให้้ตรงจุุด ป้้องกัันการเกิิดซ้ำำ�

บริิษััทฯ มีีการทบทวนการจััดการโดยผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่� อ

ให้้มั่่น
� ใจในระบบบริิหารจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

มีีความเหมาะสม พอเพีียง และมีีประสิิทธิผ
ิ ล

บริิษััทฯ มีีการให้้ความรู้้�กัับพนัักงาน (Safety Talk) ที่่�ปฏิิบััติิ

งานในโครงการ มีีการจััดทำำ� Training Need ตามกิิจกรรมที่่�
มีีความเสี่่�ยง ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรม

บริิษััทฯ มีีการตรวจสารเสพติิดพนัักงาน และผู้้�รัับเหมาจาก

หน่่วยงานภายนอกอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อป้้องกัันความเสี่่ย
� งต่่อ
อาชญากรรม และการกระทำำ�ผิด
ิ ต่่อกฎหมาย

บริิษััทฯ มีีการตรวจวััดสภาพแวดล้้ อมทั้้� งในสำำ�นัักงานและ
โครงการเพื่่� อ คอยติิ ด ตามสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานให้้

เหมาะสมกัับพนัักงาน
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21.
22.

บริิษััทฯ ประสานงานกัับโรงพยาบาลในการส่่งตััวพนัักงาน

เข้้ารัักษาทัันทีีที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุหรือ
ื เจ็็บป่่วย

บริิษััทฯ มีีการติิ ตตามคุุ ณ ภาพอากาศที่่� ส่่งผลต่่ อ พนัักงาน

ทุุ ก วัันเพื่่� อแจ้้ ง เตืื อ นการปฏิิ บััติิ ตัั วของพนัักงาน รวมทั้้� ง

สนัับสนุุนงบประมาณในการแจกหน้้ากากกัันฝุ่่�นขนาดเล็็ ก

23.

24.

ให้้กัับพนัักงาน

บริิษััทฯ จััดทำำ�มาตรการลดฝุ่่�นขนาดเล็็กที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ชุุมชนโดยการสเปรย์์น้ำ�ำ ปกคลุุมแหล่่งกำำ�หนิิดฝุ่่�นและจััดเก็็บ

สิ่่�งที่่�อาจส่่งผลกระทบอยู่่เ� สมอ

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจสอบเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ในการ

ทำำ�งานเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์ และมีีการติิดสติิกเกอร์์ (Tag)
เป็็นหลัักฐานผ่่านการตรวจสอบ

ระเบีียบปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพ

แวดล้้อมในการทำำ�งาน

6.

7.

1.

กำำ�ห นดมาตรฐานระเบีียบการปฏิิ บััติิ ง านความปลอดภััย

2.

ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

10.
11.

12.

13.

3.

15.

พนัักงานบริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

16.

นโยบายการดำำ�เนิินการเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน เป็็น
นโยบายเพื่่� อกำำ�หนดมาตรฐานระเบีียบการดำำ�เนิินงาน เมื่่�อมีี
อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน การรายงานอุุบััติิเหตุุ การสอบสวน

4.

ปลอดภััยในแนวราบ

ปลอดภััยที่่�มีีความอัันตรายสููง เกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า และเครื่่�องจัักร

เป็็นมาตรการควบคุุมการทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง

มาตรฐานตู้้�ไฟฟ้้าชั่่�วคราวในโครงการก่่อสร้้าง เป็็นมาตรฐาน
ตู้้�ไฟฟ้้าในบริิษััทฯ ให้้ทุก
ุ โครงการใช้้มาตรฐานเดีียวกััน

ประกาศคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และ

สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) เรื่่�อง กฎเหล็็ก ด้้านความ

สำำ�หรัับงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง

นโยบายความปลอดภััยในการทำำ�งานสำำ�หรัับผู้้�รัับเหมา เป็็น

นโยบายมาตรฐานการทำำ�งานของผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานให้้
บริิษััทฯ

นโยบายในการรัับมืื อฝุ่่�นที่่� ส่่ง ผลกระทบต่่ อ พนัักงาน และ

โครงการก่่ อสร้้าง เพื่่� อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานกรณีี

ค่่าฝุ่่�นเกิินมาตรฐาน

ประกาศบริิษััทฯ เรื่่�องแนวทางการปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย

เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยสำำ�หรัับการ

ทำำ�งานของพนัักงานซึ่�ง่ จะมีีบทลงโทษหากไม่่ปฏิิบััติิตาม

ประกาศบริิ ษััท เรื่่� องมาตรการป้้ อ งกัันและเฝ้้ า ระวัังการ
แพร่่ระบาดของโรค COVID-19 จากแรงงานต่่างด้้าว

ระเบีียบข้้อบัังคัับเพื่่� อคััดกรองเชื้้�อ COVID-19 ของแรงงานที่่�

เข้้ามาปฏิิบััติิงานที่่�โครงการ/โรงงาน

การควบคุุมการปฏิิบัติ
ั ิงานให้้เกิิดความปลอดภััย

อุุบััติิเหตุุ การป้้องกัันแก้้ไขเพื่่� อไม่่ให้้เกิิดซ้ำำ�

บริิษััทฯ มีีการควบคุุมการปฏิิ บััติิงานในกิิ จกรรมต่่ างๆ ที่่� มีีความ

เพื่่� อกำำ�หนดมาตรฐานอุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่่วนบุุคคล (PPE)

Work) งานที่่�อัับอากาศ (Confined Space) และงานอื่่�นๆ โดยมีี

นโยบายอุุ ปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุ คคล เป็็นนโยบาย
ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในบริิษััทฯ ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมที่่�

5.

14.

เพื่่� อกำำ�หนดมาตรฐานระเบีียบการปฏิิบััติิงานความปลอดภััย
ในการทำำ�งานแนวราบครอบคลุุมการทำำ�งานทั้้�งในส่่วนของ

เป็็นมาตรฐานวิิธีีการปฎิิบััติิงานสำำ�หรัับผู้้�รัับเหมาเพื่่� อความ

ปลอดภััย เป็็ น ประกาศเพื่่� อ เป็็ น มาตรฐานการดำำ� เนิิ น งาน

นโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้ อ มในการก่่ อ สร้้ า งในแนวราบเป็็ น นโยบาย

ในโครงการก่่อสร้้างแนวราบ

ประกาศบริิษััทฯ เรื่่�อง มาตรการในการดำำ�เนิินงานด้้านความ

ในการทำำ� งานแนวสููงครอบคลุุ ม การทำำ� งานทั้้� ง ในส่่ ว นของ

พนัักงานบริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา ผู้้�ควบคุุมงาน ที่่�ปรึึกษา และอื่่�นๆ

แนวราบ เป็็นมาตรฐานแนวทางการดำำ�เนิินงานระบบ Safety

9.

นโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้ อ มในการก่่ อ สร้้ า งในแนวสููงเป็็ น นโยบายเพื่่� อ

การประเมิินและรัับรองมาตรฐาน Safety Certify สำำ�หรัับ

ระเบีียบข้้อบัังคัับมาตรการเพื่่� อความปลอดภััยในแนวราบ

ประสิิทธิภ
ิ าพและครอบคลุุมการปฏิิบััติิงานตามมาตรฐานครบถ้้วน
เชิิงนโยบาย ดัังนี้้�

โครงการ

8.

เพื่่� อให้้ ก ารดำำ� เนิิ น งานด้้ า นอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยมีี
และมีีการปฏิิบััติต
ิ รงกัันทุุกภาคส่่วน จึึงมีีการกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติงิ าน

แผนการจััดการความปลอดภััยประจำำ�โครงการ เป็็นคู่่�มืือวิิธีี

การบริิหารจััดการด้้ านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยใน

ปฏิิบััติิงาน

ระเบีียบข้้ อ บัังคัับมาตรการเพื่่� อความปลอดภััยสำำ�หรัั บ

ผู้้�รัับจ้้ า งก่่ อ สร้้ า งโครงการ เป็็ น เอกสารประกอบสััญญา

(Term of Reference: TOR) โดยระบุุ ระเบีียบปฏิิ บััติิด้้าน

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�รัับเหมาที่่�รัับจ้้าง
ก่่อสร้้างให้้กัับบริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิตาม

เสี่่�ยงสููง ไม่่ว่่าจะเป็็นงานความร้้อน (Hot Work) งานที่่�สููง (High
ข้้อบัังคัับสำำ�หรัับการปฏิิ บััติิงานที่่� ชััดเจน ในปััจจุุ บัันมีีกฎระเบีียบ

ข้้ อ บัังคัับงานอยู่่� 46 ประเภทกิิ จ กรรมที่่� ดำำ� เนิิ น งานในบริิ ษััท ฯ
โดยมีีการตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน แต่่ละประเภทอย่่างสม่ำำ�เสมอ
และมีีรายงานการตรวจสอบชััดเจน ดัังนี้้�
1.

กฎระเบีียบความปลอดภััยเรื่่�องการสวมใส่่ PPE

3.

กฎระเบีียบความปลอดภััยเรื่่�องการป้้องกัันไฟไหม้้

2.

กฎระเบีียบความปลอดภััยการทำำ�งานของแม่่บ้า้ น
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4.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานบนที่่�สููง

41.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการป้้องกัันสึึนามิิ

6.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการป้้องกัันการตกหลุุม

43.

แผนการจััดการความปลอดภััยประจำำ� โครงการ (Project

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการใช้้ลิิฟท์์โดยสาร

44.

ระเบีียบข้้ อ บัังคัับมาตรการเพื่่� อความปลอดภััยสำำ�หรัั บ

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการยกและเคลื่่�อนย้้ายสิ่่�งของ

45.

5.

7.

8.
9.

10.
11.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานในที่่�อัับอากาศ

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับความร้้อน
กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับเครื่่�องมืือไฟฟ้้า

(Office)

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการจััดการทางเดิิน

12.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการควบคุุมจราจร

14.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการใช้้นั่่�งร้้าน

13.
15.

กฎระเบีียบความปลอดภััยเรื่่�องการควบคุุมยานยนต์์

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานโดยใช้้ Caissons

18.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานโดยใช้้ Bored Pile

19.

20.

21.

28.
29.
30.
31.

32.

39.
40.
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ผู้พบเห็นเหตุการณ์
หัวหน้างาน
แนวราบ : PE, PM
แนวสูง : CM, PMC
โรงงาน : PCF Manager
Support: Manager

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการควบคุุมขยะอัันตราย

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการควบคุุมถนนในพื้้� นที่่�

ก่่อสร้้าง

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการติิดตั้้�งโครงสร้้างเหล็็ก

จป.วิชาชีพ
สายงาน (ถ้ามี)

VP
หรือเทียบเท่า

จป.วิชาชีพ
สำ�นักงานใหญ่

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับเครื่่�องตััดไม้้
กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการรื้้�อถอน

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานขุุดเจาะ (เข็็มเจาะ)

EVP

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานโดยใช้้เครื่่�อง Vibro

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานรัังสีี

38.

Start

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการควบคุุมฝุ่่�น

35.
37.

ปลอดภััยในบริิษััทฯ

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับสารเคมีีอัันตราย

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการติิดตั้้�ง Tower Crane

36.

การดำำ�เนิินงานเมื่่�อเกิิดอุุบััติิการณ์์ ด้้านอาชีีวอนามััยและความ

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับ Mobile Crane

33.
34.

มาตรการความปลอดภััยงานความเสี่่�ยงสููง และบทลงโทษ

โซ่่ สลิิง

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการควบคุุมเสีียง

26.

ระเบีียบข้้อบัังคัับมาตรการเพื่่� อความปลอดภััยในแนวราบ

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัั บการทำำ� งานกัับสายพาน

24.

27.

ผู้้�รัับจ้้างก่่อสร้้าง

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับ Hoists

25.

Safety Plan)

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานโดยใช้้ Pile Driving

22.
23.

46.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานใน Office

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการทำำ�งานขุุดเจาะ Footing

16.
17.

42.

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการติิดตั้้�ง Precast

MD/C Level

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการใช้้คอมพิิวเตอร์์ (Office)
กฎระเบีียบเรื่่�องการควบคุุมสารเสพติิดและแอลกอฮอล์์ (Office)

กฎระเบีียบความปลอดภััยกรณีีไฟไหม้้อาคารสููง (Office)

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการป้้องกัันแผ่่นดิิ นไหว
บนอาคารสููง (Office)

กฎระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับการใช้้เครื่่�องถ่่ายเอกสาร
(Office)
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CEO

คณะทำ�งาน

IRT HO

การกำ�กับดูแลกิจการ

การป้้องกัันความเสี่่�ยงจากโรคร้้ายจากการทำำ�งาน

ความปลอดภััยการใช้้วััตถุุดิิบ วััสดุุ อุุปกรณ์์ และสารเคมีี

บริิษััทฯ จััดให้้มีีทีีมแพทย์์จากโรงพยาบาลชั้้�นนำำ� มาตรวจสุุขภาพ

1.

ประจำำ�ปีีให้้กัั บพนัักงานทุุกระดัับทั้้� งฝ่่ายปฏิิ บััติิการและผู้้�บริิหาร

เพื่่�อให้้มีีอาชีีวอนามััยที่่ดีี
� ในการปฏิิบััติงิ าน นอกจากนี้้� การลดความเสี่่ย
� ง

ต่่ อโรคและความเสี่่�ยงต่่ อการได้้ รัับอุุ บััติิเหตุุที่�่ เกิิ ดจากการทำำ�งาน

เป็็นนโยบายหลัักในการดููแลพนัักงาน จึึงมีีการกำำ�หนดมาตรการการ

2.

ดููแลที่่เ� หมาะสมครอบคลุุมกัับทุุกสภาพการทำำ�งานของพนัักงาน ดัังนี้้�
1.
2.

บริิษััทฯ มีีการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยง

ตามกิิจกรรมการทำำ�งานที่่�พนัักงานสััมผััส

ทางเดิินหายใจ บริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพก่่อนเริ่่�มงาน
จััดเตรีียมหน้้ากากป้้องกัันอัันตรายจากฝุ่่�นละออง และจััดให้้

3.

มีีอุุปกรณ์์ปฐมพยาบาลเบื้้� องต้้น เป็็นต้้น

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้พนัักงานตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่ย
� งด้้วย

แพทย์์อาชีีวเวชศาสตร์์ทุุกปีีเพื่่� อติิดตามผลกระทบที่่�เกิิดจาก

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน และกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขป้้องกััน
การป้้องกัันอัันตรายในงานที่่�มีค
ี วามเสี่่�ยงสููง
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมกิิจกรรมการทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ดัังนี้้�
1.

2.

จำำ�แนกประเภทสารเคมีี และมีีการให้้ความรู้้�พนัักงานเกี่่�ยวกัับ

3.

ชััดเจน ตามระเบีียบปฏิิบััติิและมาตรฐานของบริิษััทฯ

บริิ ษััท ฯ มีีการตรวจสอบวััสดุุ อุุ ป กรณ์์ จ ากผู้้�ผลิิ ต (Audit

Supplier) เพื่่� อเป็็นการตรวจสอบให้้ได้้วััตถุดิ
ุ ิบที่่�ได้้มาตรฐาน

ตามที่่�บริิษััทฯ ต้้องการ

การฝึึกอบรมเพื่่�อสร้้าง จิิตสำำ�นึึก ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม

ในปีี 2563 เพื่่� อเพิ่่�มความตระหนัักและสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กให้้กัับพนัักงาน
บริิษััทฯ จััดให้้มีีการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

8 หลัักสููตร เพื่่� อให้้ มั่่� น ใจว่่ า พนัักงานรวมถึึงบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง

ได้้รัับความรู้้� ความปลอดภััย ปราศจากอุุบััติิเหตุุและโรคจากการ

ทำำ�งาน จากศููนย์์ฝึึกอบรมที่่�ขึ้�้นทะเบีียนกัับกระทรวงแรงงานและ
ผู้้�ผ่่านการอบรมจะได้้ รัับประกาศนีียบััตรรัับรอง โดยมีีหลัักสููตร

จััดฝึึกอบรมดัังนี้้�

จิิตสำ�นึึ
ำ กความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ด้้านความปลอดภััยและประเมิินความปลอดภััยในโครงการ

3.

เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับบริิหาร (จป.บริิหาร)

ก่่ อสร้้างต่่ างๆ ทุุกไตรมาสเพื่่� อเป็็นการสร้้าง Leadership

2.

ก่่อสร้้างต่่างๆ

4.

เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับหััวหน้้างาน (จป.หััวหน้้างาน)
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับเทคนิิค (จป.เทคนิิค)

ด้้านไฟฟ้้าได้้มีีการออกแบบระบบไฟฟ้้าชั่่�วคราวในโครงการ

5.

คณะกรรมการความปลอดภััยในการทำำ�งาน (คปอ.)

ในการป้้องกัันกระแสไฟฟ้้าดููด ไฟฟ้้าช็็อต ไฟฟ้้าเกิิน และ

7.

การรัับมืือเหตุุฉุก
ุ เฉิิน

ก่่ อสร้้าง ตู้้�ไฟฟ้้าชั่่� วคราวมีีระบบตััดไฟฟ้้าอััตโนมััติิ ELCB

6.

ออกแบบระบบไฟฟ้้าบ้้านพัักอาศััยของคนงานให้้ปลอดภััยใน

8.

โดยนำำ�ระบบ log out มาใช้้งาน

งานความเสี่่ย
� งสููงอื่่�นๆ ได้้แก่่ ด้้านการทำำ�งานบนที่่สูู
� ง งานเกี่่ย
� วกัับ

ความร้้อน งานที่่�อัับอากาศ และงานขุุดเจาะได้้มีีการกำำ�หมด

การทำำ�งานให้้เกิิดความปลอดภััยตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มงาน ระหว่่าง

ปฏิิ บััติิ ง าน และหลัังปฏิิ บััติิ ง าน เพื่่� อเป็็ น มาตรฐานความ

5.

บริิ ษััท ฯ มีีการควบคุุ ม การจััดเก็็ บ สารเคมีีที่่� ใ ช้้ โดยมีีการ

1.

มาตรฐานให้้ใช้้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุุม

4.

ที่่�เป็็นมลพิิษ (VOCs) จำำ�พวก Formaldehyde

ผู้้�บริิหารลงพื้้� นที่่� เพื่่� อตรวจสอบความปลอดภััยในโครงการ

การพัักอาศััย จััดทำำ�มาตรฐานในการซ่่อมบำำ�รุุงระบบไฟฟ้้า
3.

ผู้้�ปฏิิบััติงิ าน เช่่น เลืือกใช้้วััสดุุและเฟอร์์นิเิ จอร์์ที่ไ�่ ม่่มีีสารระเหย

Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีีต่่างๆ มีีป้้ายบ่่งชี้้�

ไซต์์งานก่่อสร้้าง พนัักงานในโรงงาน ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ

อัันเกิิ ดจากฝุ่่�นละออง เสีียงดััง เสี่่�ยงต่่ อการเป็็นโรคระบบ

บริิษััทฯ มีีการเลืื อกวััตถุุดิิบที่่� ไม่่เป็็นอัันตรายต่่ อลููกค้้ าและ

อบรมเรื่่�องดัับเพลิิงขั้้�นต้้น

กฎเหล็็กด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน

การสร้้างจิิตสำำ�นึึกความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานและคู่่�ค้้า
บริิษััทฯ จััดฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะความรู้้�ความสามารถด้้านอาชีีวอนามััย

และกฎเหล็็ กความปลอดภััยในการทำำ�งานที่่� มีีความเสี่่�ยงสููงให้้กัั บ

พนัักงานและคู่่�ค้้ า เพื่่� อสามารถปฏิิ บััติิ ง านได้้ อ ย่่ า งถููกต้้ อ งและ

ปลอดภััย เพื่่� อลดความสููญเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต

ปลอดภััยที่่�ใช้้ทั้�้งองค์์กร

การตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่ย
� ง เป็็นการตรวจสอบเพื่่� อคอย

ติิดตามกิิจกรรมการทำำ�งานมีีการส่่งผลต่่อสุุขภาพหรืือไม่่

บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุ งมาตรฐานการทำำ�งานและมีีการกำำ�หนด

บทลงโทษกรณีีไม่่ ป ฏิิ บััติิ ต ามมาตรฐานความปลอดภััย

โดยบัังคัับทั้้�งองค์์กรและคู่่�ค้้า ซึ่�ง่ คู่่�ค้้าจะเป็็นเอกสารแนบท้้าย

สััญญาจ้้าง
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นโยบายการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ

การซ้้อมรัับมืือเหตุุฉุุกเฉิิน

โรงงานพฤกษาพรีีคาสท์์ นวนคร และลำำ�ลููกกา มีีกิิจกรรมที่่ล
� ดผลกระทบ

บริิษััทฯ ได้้จััดอบรมดัับเพลิิงขั้้น
� ต้้น มีีจำำ�นวนพนัักงานผ่่านการอบรม

ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพ ดัังนี้้�
1.
2.
3.

การคััดแยกขยะและกำำ�จััดตามระบบอุุตสาหกรรม เพื่่�อสามารถ

เกิินร้้อยละ 55 ของพนัักงานทั้้�งหมด ซึ่�ง่ มากกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด
และมีีการซ้้อมรัับเมืือเหตุุฉุก
ุ เฉิิน ควบคู่่�กัันไป โดยมีีการซ้้อมการแจ้้ง

นำำ�ขยะที่่� Reuse และ Recycle ได้้นำ�ำ ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ

เหตุุฉุก
ุ เฉิินอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อลดความเสี่่ย
� งหากเกิิดเหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน

และการนำำ�กระดาษมา Reuse ใช้้ 2 หน้้า

กัับสถานะการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�น

การลดใช้้กระดาษ โดยใช้้ระบบจััดเก็็บเอกสารด้้วยคอมพิิวเตอร์์
การจััดทำำ�สวนสุุขภาพ และการปลููกต้้นสนตามแนวร่่องระบายน้ำำ�

พนัักงานสามารถปฏิิบััติต
ิ ามขั้้น
� ตอนได้้อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม พร้้อมรัับ

แผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย

4.

ระบบไฟแสงสว่่างที่่�ใช้้ระบบอััตโนมััติิในการเปิิด-ปิิดไฟ ใน

5.

ลดความเข้้มของไฟส่่องสว่่างในจุุดที่่ไ� ม่่มีีผู้้�ปฏิิบััติงิ าน โดยการ

1.

แผนการตรวจตรา

เพื่่� อประหยััดการใช้้พลัังงาน

3.

แผนการรณรงค์์

6.
7.
8.
9.

สำำ�นัักงานในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ

ลดวััตต์์ และเปลี่่ย
� นชนิิดของหลอดไฟจาก High Bay เป็็น LED

ลดจำำ�นวนเที่่�ยวขนส่่งแผ่่น Precast เกิิดจากการ Improve
Pack ชิ้้�นงาน

กำำ�หนดให้้รถบรรทุุกขนส่่งสิินค้้ าดัับเครื่่�องยนต์์ ตลอดเวลา
ในการ Load แผ่่นพรีีคาสท์์

ให้้ใช้้จัักรยานในการเดิินทางภายในโรงงานแทนการใช้้รถยนต์์

ส่่วนตััว

ติิ ด ฟิิ ล์์ ม กรองแสงภายในสำำ�นัั กงานเพื่่� อ ลดความร้้ อ นจาก

ภายนอก เพื่่� อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า เช่่น เครื่่�องปรัับอากาศ

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มใน “รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่� งยืืน
ประจำำ�ปีี 2563” )
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บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย ประกอบด้้วย

2.
4.
5.
6.

แผนการอบรม

แผนการดัับเพลิิง

แผนการอพยพหนีีไฟ
แผนบรรเทาทุุกข์์

ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีพนัักงานที่่� ผ่่านการอบรมดัับเพลิิ งขั้้�นต้้ นที่่�

ร้้อยละ 55 ซึ่�ง่ สููงกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้และบริิษััทฯ มีีทีีมอพยพ
หนีีไฟประจำำ�ชั้น
�้ เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับสภาพอาคาร โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�

การกำ�กับดูแลกิจการ

1.

ผู้้�บริิ ห ารอพยพประจำำ�ชั้�้ น (Emergency Commander)

ทำำ�หน้า้ ที่่�

• เป็็นผู้้�ตััดสิินใจให้้อพยพเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุก
ุ เฉิิน

• เป็็นผู้้�แจ้้งหััวหน้้าทีีมอพยพและสมาชิิก (พนัักงาน) ในทีีม

2.

ให้้อพยพไปสู่่�ทางออกฉุุกเฉิิน (Fire Exit)

หััวหน้้าทีีมอพยพ 1 (Floor warden I) ทำำ�หน้า้ ที่่�
• ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งผู้้�บริิหารอพยพประจำำ�ชั้�น
้

• ให้้ความรู้้�กัับสมาชิิก (พนัักงาน) เกี่่�ยวกัับการอพยพกรณีี
เหตุุฉุก
ุ เฉิิน

• เป็็นผู้้�นำำ�สมาชิิก (พนัักงาน) ในทีีมอพยพตามทางออก
ฉุุกเฉิิน (Fire Exit) โดยถืือธงหนีีไฟนำำ�ไปสู่่�จุุดรวมพล

โดยบริิ ษััท ฯ ได้้ ซ้้ อ มอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี เพื่่� อ ให้้ พ นัักงานรู้้�วิิ ธีี

การปฏิิ บััติิตัั วเมื่่�อเกิิ ดเหตุุฉุุกเฉิิน รู้้�จัักทางหนีีไฟของชั้้�นที่่� ตนเอง

ปฏิิบััติิงาน รวมถึึงผู้้�บริิหารอพยพ และ หััวหน้้าทีีมอพยพ 1 และ 2
ได้้ทำำ�การซ้้อมการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่� รวมถึึงเป็็นการทดสอบระบบรัับเหตุุ

ฉุุกเฉิินของอาคาร ทั้้�งทางหนีีไฟอาคาร ระบบรัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ
และมีีสื่่� อวิิดิิทััศน์์เพื่่� อให้้พนัักงานและผู้้�มาติิดต่่อบริิษััทฯ สามารถ

เข้้าใจและปฏิิบััติิตามได้้

มาตรการความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับภาวะฉุุกเฉิิน
1.	จััดให้้ มีี เครื่่�อ งดัับเพลิิ ง ติิ ด ตั้้� ง ไว้้ ทุุ ก ๆ 20 ตารางเมตร เป็็ น
ชนิิดปราศจากสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ในบริิเวณ

• ตรวจนัับรายชื่่�อสมาชิิก ณ จุุดรวมพล ว่่ามีีติิดค้้างหรืือไม่่

ที่่� จะนำำ� ออกมาใช้้ ไ ด้้ สะดวก มีีสััญลัั กษณ์์ ชัั ดเจนเพื่่� อ

• รายงานผลต่่อผู้้�บริิหารอพยพประจำำ�ชั้�้น และหน่่วยงาน
3.

ความปลอดภััย

หััวหน้้าทีีมอพยพ 2 (Floor warden II) ทำำ�หน้า้ ที่่�

• รายงานผลต่่อผู้้�บริิหารอพยพประจำำ�ชั้�้น และหน่่วยงาน
ความปลอดภััย

• ให้้ความรู้้�กัับสมาชิิก (พนัักงาน) เกี่่�ยวกัับการอพยพกรณีี
4.

เหตุุฉุก
ุ เฉิิน

สมาชิิกประจำำ�ทีีม ทำำ�หน้า้ ที่่�

• ปฏิิบััติิตามแนวทางการอพยพฉุุกเฉิินอย่่างเคร่่งครััด

• อพยพไปสู่่�จุุดรวมพล

• รายงานตััวต่่อหััวหน้้าทีีมอพยพ
คุุณสมบััติิของหััวหน้้าทีีมอพยพ 1 และ 2 มีีดัังนี้้�

1.
2.

สามารถระงัับเหตุุเพลิิงไหม้้เบื้้� องต้้นได้้ (ผ่่านการอบรมดัับเพลิิง

ขั้้�นต้้น)

สามารถช่่วยเหลืือสมาชิิกในทีีมจากการบาดเจ็็บในเบื้้� องต้้นได้้

(ผ่่านการอบรมหลัักสููตรการปฐมพยาบาลและช่่วยเหลืือชีีวิิต
เบื้้� องต้้น)

ความสะดวกและรวดเร็็ว เมื่่�อเวลาจำำ�เป็็น

2.	จััดให้้ มีี ระบบไฟฉุุ ก เฉิิ น และป้้ า ยทางออกฉุุ ก เฉิิ น นำำ�ท าง
กรณีีเกิิดเหตุุ

3.	จััดให้้มีีไฟฉายสำำ�รองติิดอยู่่บ
� ริิเวณทางออกฉุุกเฉิินทุุกจุุด

4.	จััดให้้มีีป้า้ ยเตืือน (Safety Sign) ตามจุุดต่่างๆ

5.	จััดให้้มีีทางหนีีไฟที่่� เหมาะสม สะดวกให้้พนัักงานหนีีไฟได้้
โดยรวดเร็็วเมื่่�อเกิิดไฟไหม้้

6.	จััดให้้ มีีสัั ญญาณเตืื อ นไฟ/ควััน อััตโนมััติิ ติิ ด ตั้้� ง ไว้้ ทุุ ก ห้้ อ ง
ถ้้าเป็็นไปได้้

7.	มีีเครื่่�องดัับเพลิิ งที่่� เหมาะสม พร้้อมใช้้ติิดตั้้� งไว้้ ในบริิเวณที่่�
จััดเก็็บสารเคมีี และ/หรืือ เชื้้�อเพลิิง

8.	มีีป้้ายห้้ามสููบบุุหรี่�่หรืือใช้้ไฟ ติิดตั้้�งไว้้ในบริิเวณสถานที่่�เก็็บ
9.

สารเคมีี /เชื้้�อเพลิิง

สายไฟฟ้้ า ที่่� ใ ช้้ ใ นสำำ�นัั กงาน และในสถานที่่� เ ก็็ บ เชื้้� อ เพลิิ ง
เป็็นสายไฟฟ้้าหุ้้�มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้้าสากลกำำ�หนด

10.	มีีการตรวจสอบความพร้้อมใช้้อุุปกรณ์์รัับเหตุุอย่่างสม่ำำ�เสมอ

11.	จััดให้้มีีหััวหน้้าทีีมอพยพประจำำ�จุุดต่่างๆ กรณีีเกิิดเหตุุฉุก
ุ เฉิิน

12.	จััดให้้ มีี การจััดฝึึ ก อบรมดัับเพลิิ ง ขั้้� น ต้้ น ประจำำ�ทุุ ก เดืื อ น
เพื่่� อให้้พนัักงานสามารถใช้้อุุปกรณ์์รัับเหตุุเป็็นและ ถููกต้้อง

13.	จััดให้้มีีการซ้้อมรัับเหตุุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีีไฟ
เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี

บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ ผลจากการเก็็บสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ในทุุกๆ ปีี มาเป็็น

หนึ่่�งในแผนการพััฒนาที่่�สำ�คัั
ำ ญที่่�มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุให้้
เป็็นศููนย์์ (Zero Accident) เพื่่� อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในการทำำ�งาน

ของพนัักงาน ซึ่�ง่ เป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ ใส่่ใจและให้้ความสำำ�คััญเสมอ
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สรุุปสถิิติิการเกิิดอุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�งาน ปีี 2560 – 2563

จากข้้อมููลสถิิ ติิในปีี 2563 จะเห็็นได้้ ว่่า

ภาพรวมแนวโน้้มอััตราการบาดเจ็็บลดลง

อััตราวัันขาดงานลดลงเมื่่� อเทีียบกัับปีีที่�่

ผ่่านมา

4.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ มีีการรณรงค์์ในเรื่่�อง การประหยััดพลัังงาน การใช้้ทรััพยากร

อย่่างคุ้้�มค่่ า และการนำำ�ทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่ โดยกำำ�หนดให้้

ผู้้�บริิ ห ารและพนัักงานมีีหน้้ า ที่่� ต้้ อ งช่่ ว ยกัันควบคุุ ม และสำำ�นึึ กใน

การใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการนำำ�

ทรััพยากรธรรมชาติิที่�่ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ ลดปริิมาณ

ของเสีียต่่างๆ เพื่่� อป้้องกััน หรืือ ลดการเกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รวมทั้้�ง ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนรู้้�ถึึงคุุณค่่าของการใช้้ทรััพยากร

เพื่่� อให้้ นำ�ำ มาซึ่่� ง การใช้้ ทรัั พยากรอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและเกิิ ด
ประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีแนวปฎิิบััติิตามรายละเอีียดดัังนี้้�
(1)	ด้้านพลัังงาน

- การปิิดแอร์์และปิิดไฟช่่วงพัักเที่่�ยง

- การเปิิดไฟเฉพาะจุุดที่่�ต้้องการใช้้งาน
- การเดิินขึ้้�นลงบัันไดในชั้้�นที่่�ไม่่สููง

- การใช้้รถร่่วมกัันในทางเดีียวกััน
(2)	ด้้านคุุณภาพน้ำำ�

- การนำำ�ระบบ Solar Cell มาใช้้กัับระบบแสงสว่่างและระบบ

สููบน้ำำ� เพื่่� อทำำ�การ Reused น้ำำ� สำำ�หรัับรดน้ำำ�ต้้นไม้้ ดููแลสวน

ในพื้้� นที่่� โ รงงานเพื่่� อลดการใช้้ ทรัั พยากรไฟฟ้้ า และใช้้
ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างคุ้้�มค่่า

- การนำำ�หิินทรายที่่�คััดแยกจากระบบ Recycling System

นำำ� กลัับมาใช้้ ใ นกระบวนการผลิิ ต คอนกรีีตใหม่่ เ ป็็ น

ร้้อยละ 2 ของการใช้้ปริิมาณหิินทรายทั้้�งหมด และน้ำำ�ปููนที่่�

ผ่่านจากระบบ Recycling System นำำ�กลัับมาผสมผลิิต
คอนกรีีตใหม่่ เ ป็็ น ร้้ อ ยละ 25 ของปริิ ม าณการใช้้ น้ำ�ำ ใน
การผลิิตทั้�้งหมด ทำำ�ให้้ไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ�เสีียสู่่�ชุุมชนหรืือ

ที่่�สาธารณะ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

- การนำำ�กากที่่�ได้้จากบ่่อตกตะกอนไปถมที่่�ดิิน หรืือถมถนน

(1)

สิ่่� ง แวดล้้ อ มและถืื อ เป็็ น Green Factory แห่่ ง แรกของ

(2)

ทำำ� ให้้ ไ ม่่ มีี เศษวััสดุุ เ หลืื อ ทิ้้� ง จากการผลิิ ต ซึ่่� ง เป็็ น มิิ ต รกัับ
ประเทศไทยที่่� นำ�ำ ระบบนี้้� ม าใช้้ ใ นอุุ ต สาหกรรมการผลิิ ต

Precast Concrete

ทรััพย์์สิินทางปััญญาอื่่� นๆ หรืือกฎหมาย หรืือข้้อบัังคัับที่่� มีี

ลัักษณะคล้้ า ยคลึึงกััน ซึ่�่ ง รวมไปถึึงติิ ด ตั้้� ง หรืื อ เผยแพร่่

กระบวนการผลิิต เพื่่� อลดปริิมาณของเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่น

ผลิิตภััณฑ์์ซอฟต์์แวร์์เถื่่�อน หรืือซอฟต์์แวร์์ที่�่ไม่่ได้้รัับอนุุญาต

เศษน้ำำ�มัันที่่�เหลืือจากโต๊๊ะหล่่อแบบ

(3)

- การใช้้เหล็็กเสริิมและวััสดุุอื่่�นๆ โดยโรงงานพฤกษา พรีีคาสท์์

Welding Plant และ Automated Mesh Welding Plant

(4)

with Automated Placing สำำ�หรัับโรงงานแห่่งใหม่่มา

สามารถลด Waste การใช้้เหล็็กเสริิม ทำำ�ให้้มีีการใช้้วััสดุุ
สำำ�หรัับการผลิิตอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

- การใช้้คอนกรีีตปริิมาณสููง และเป็็นต้้นทุุนหลัักในการผลิิต

Precast Concrete ส่่งผลให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรในปริิมาณสููง

ซึ่่� ง อาจจะส่่ ง ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในหลายๆ ด้้ า น

บริิษััทฯ จึึงได้้มีีแนวคิิดลดปริิมาณการใช้้ซีีเมนต์์ในส่่วนผสม
คอนกรีีต แต่่ยัังคงความแข็็งแรงของโครงสร้้างตามหลััก

วิิศวกรรม ซึ่�่งจากแนวคิิดในการประกวด SGA (กิิจกรรม

เพื่่� อประโยชน์์ ส่่ ว นตััว หรืื อ เพื่่� อประโยชน์์ ข องบุุ ค คลอื่่� น

โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

พนัักงานต้้องเคารพ และไม่่นำ�ำ ผลงานซึ่่�งเป็็นทรััพย์์สิินทาง

ปััญญาของผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าทั้้�งหมด หรืือบางส่่วนไปใช้้ โดยไม่่ได้้รัับ

บริิษััทฯ มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชััน และห้้ามจ่่ายสิินบน
ทุุกรููปแบบ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1)

การให้้และรัับ ของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่� ่น

1.1	ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคลในครอบครััว

ให้้และรัับของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่่�น แก่่คู่�ค้
่ ้า

ตััวแทนทางธุุรกิิจ หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

เรื่่�อง การลดขนาด key joint ส่่งผลให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยน
ซีีเมนต์์ลง และทำำ�ให้้ต้น
้ ทุุนการผลิิตลดลง โดยซีีเมนต์์ลดลง

ไม่่นำ�ทรัั
ำ
พย์์สิินทางปััญญาประเภทต่่างๆ ของบริิษััทฯ ไปใช้้

4.4 นโยบายในการต่่อต้้านการทุุจริิต
การคอร์์รััปชััน และห้้ามจ่่ายสิินบน

สร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ จากความคิิดริิเริ่่�มของพนัักงาน)
ส่่วนผสมของคอนกรีีตในการผลิิต ทำำ�ให้้ลดการใช้้ปริิมาณ

อย่่างถููกต้้องให้้กัับทางบริิษััทฯ

อนุุญาตจากเจ้้าของ

ใช้้งาน ทำำ�ให้้การผลิิตเหล็็กเสริิมสำำ�หรัับการผลิิตชิ้้�นงาน

พรีีคาสท์์ทุก
ุ แผ่่น ถููกต้้อง แม่่นยำำ� สมบููรณ์์ทุก
ุ ชิ้้�นงาน และ

พนัักงานที่่�ใช้้เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ต้้องลงลายมืือชื่่�อรัับรองว่่า

คุ้้�มครองโดยลิิ ข สิิ ทธิ์์� ความลัับทางการค้้ า สิิ ทธิิ บััต ร หรืื อ

- การนำำ� ระบบ หรืื อ เครื่่� อ งจัักรที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพมาใช้้ ใ น

ได้้นำ�ำ ระบบการผลิิตเหล็็กเสริิม แบบ Automated Mesh

การใช้้ ร ะบบคอมพิิ ว เตอร์์ แ ละเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดย
จะไม่่ละเมิิดสิิทธิข
ิ องบุุคคลใด หรืือบริิษััทฯ ใดๆ ที่่�ได้้รัับการ

(3)	ด้้านการจััดการของเสีีย

(4)	ด้้านการบริิหารจััดการวััสดุุ

การปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญา หรืือลิิ ขสิิทธิ์์�ของบริิษััทฯ

เพื่่� อมิิให้้ข้อ
้ มููลรั่่�วไหล

1.2

ตลอดจนผู้้�บัังคัับบััญชา ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา และเพื่่� อนร่่วมงาน

การให้้ของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่่�น แก่่ลููกค้้า
คู่่�ค้้า ตััวแทนทางธุุรกิิจ หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ

35 กิิโลกรััม/ลููกบาศก์์เมตร รวมทั้้�งใช้้ขี้้�เถ้้าลอย (Fly ash)

บริิ ษััท ฯ กรณีีที่่� มีีต ราสััญลัักษณ์์ ข องบริิ ษััท ฯ การให้้ ต าม

ซีีเมนต์์ลดลงอีีก 32 กิิโลกรััม/ลููกบาศก์์เมตร

สร้้างความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ หรืือในโอกาสแสดงความยิินดีี

แทนปููนซีีเมนต์์ ร้้ อ ยละ 10 ในการผสมคอนกรีีต ทำำ� ให้้

ประเพณีีนิิ ย ม เทศกาล หรืื อ กรณีีเพื่่� อส่่ ง เสริิ ม การขาย

แสดงความขอบคุุณ การต้้อนรัับ แสดงความเสีียใจ การให้้

(5)	ด้้านการประหยััดทรััพยากร

ความช่่วยเหลืือตามมารยาทที่่ถื
� อ
ื ปฏิิบััติใิ นสัังคม สามารถทำำ�ได้้

- การนำำ� I-PAD มาใช้้ในการประชุุ มคณะกรรมการบริิษััท
แทนการใช้้แฟ้้มเอกสาร เพื่่� อลดการใช้้กระดาษ

4.3 นโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับการไม่่ล่ว่ งละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา หรืือลิิขสิิทธิ์์�
บริิ ษััท ฯ มีีนโยบายและแนวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัับการไม่่ ล่่ ว งละเมิิ ด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา หรืือลิิ ขสิิทธิ์์�ไว้้ ซึ่่�งถืื อเป็็นจรรยาบรรณทาง

ธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(2)

การเลี้้�ยงรัับรอง / รัับเลี้้�ยงรัับรอง

ห้้ามมิิให้้มีีการเลี้้�ยงรัับรอง/รัับเลี้้�ยง กรณีีที่่�เป็็นรููปแบบที่่�มีีเจตนา
เพื่่� อสร้้างอิิทธิพ
ิ ล มีีผลต่่อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ หรืือเพื่่� อสนัับสนุุน

กิิจกรรมทางการเมืือง ขััดต่่อกฎระเบีียบ เข้้าข่่ายติิดสิินบน เว้้นแต่่

เป็็ น การเลี้้� ย งเพื่่� อติิ ด ต่่ อ ทำำ� ความรู้้�จััก ให้้ ค วามรู้้� แลกเปลี่่� ย น

ประสบการณ์์ เลี้้� ยงรัับรองเนื่่�องจากการปฏิิ บััติิหน้้าที่่� ตามความ
เหมาะสม และไม่่ฟุ่่�มเฟืือยเกิินสมควร
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4.5 นโยบายการสรรหาที่่�ดิิน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินนโยบายการสรรหาที่่�ดิิน โดยกำำ�หนดให้้ทุุกกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และพิิจารณา

คััดเลืือกที่่�ดิน
ิ ในรููปแบบของคณะกรรมการในทุุกกระบวนการ โดยทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนและผ่่านการตรวจสอบ

ก่่ อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการจััดซื้้�อที่่� ดิิน คณะกรรมการจััดการ คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการบริิษััทได้้ พิิจารณาคััดเลืื อก

ตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการจากมููลค่่าโครงการที่่�นำ�ำ มาพััฒนา
กระบวนการสรรหาที่่�ดิิน ประกอบด้้วย

การรับลงทะเบียน
ที่ดิน

การคัดกรองที่ดิน

การประเมิน
ศักยภาพที่ดิน

การเจรจาต่อรอง
ราคาและเงื่อนไข

การนำ�เสนอที่ดิน
เพื่อพิจารณา

ผู้้�เสนอขายส่่งข้้อมููล
ที่่�ดิินผ่่านช่่องทางต่่างๆ
เช่่น เว็็บไซต์์ อีีเมล์์
ไลน์์ ฯลฯ และบัันทึึก
เข้้าสู่่ร� ะบบฐานข้้อมููล
ของบริิษััทฯ

คััดกรองที่่�ดิินตามทำำ�เล
เป้้าหมายของบริิษััทฯ

วิิเคราะห์์ด้้านการตลาด
ภาวะการแข่่งขััน
ตลอดจนกายภาพที่่�ดิิน
และกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา
โครงการ

เจรจากัับเจ้้าของที่่�ดิิน
ผู้้�ถืือกรรมสิิทธิ์์�
โดยเงื่่�อนไขและราคา
ที่่�ตกลงยิินยอมร่่วมกััน
ระหว่่างผู้้�ซื้้�อ (บริิษััทฯ)
และผู้้�ขาย

นำำ�เสนอที่่�ดิินอย่่างน้้อย
3-5 แปลงต่่อ
การนำำ�เสนอ
เพื่่� อเปรีียบเทีียบราคา
และความเป็็นไปได้้
ในการพััฒนาโครงการ
โดยนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการจััดซื้้�อ
ที่่�ดิิน คณะกรรมการ
บริิหารและ
คณะกรรมการบริิษััท
เพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิ
ตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการ

หลัักการพิิจารณาอนุุมััติิซื้้�อที่่�ดิิน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการสำำ�รวจ และจััดทำำ�รายงานกายภาพที่่� ดิินอย่่างละเอีียด เพื่่� อตรวจสอบว่่ า ที่่� ดิินแปลงเป้้าหมายสามารถนำำ�ไปพััฒนา

โครงการได้้ โดยไม่่ติิดเงื่่�อนไข กฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการที่่�กำำ�กัับดููแลการพััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมทั้้�ง กำำ�หนดให้้มีีการ

สำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชนรอบข้้าง โดย คำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมที่่�น่า่ อยู่่อ
� าศััย และความปลอดภััยของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ

ในส่่วนของมุุมมองเชิิงธุุรกิิจ บริิษััทฯ จะพิิจารณาซื้้�อเฉพาะที่่�ดิินเกรด A ในทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ เพื่่� อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และ

สามารถพััฒนาโครงการให้้ได้้ผลตอบแทนตามเป้้าหมาย นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการซื้้�อที่่�ดิินให้้สอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจระยะยาว

เพื่่� อควบคุุม และรัักษา Portfolio ของกลุ่่�มธุุรกิิจทาวน์์เฮ้้าส์์ บ้้านเดี่่�ยว และคอนโดมิิเนีียม ให้้อยู่่�ในสััดส่่วนที่่�สมดุุลย์์ และเติิบโตได้้อย่่าง
เหมาะสมตามสภาวะทางการตลาด
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การกำ�กับดูแลกิจการ

4.6 นโยบายในการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าของที่่�ดิิน นายหน้้า
และพนัักงานบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท
จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
ที่่�มีีพฤติิกรรมส่่อไปในทางทุุจริิตและผิิดหลััก
ธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อขายที่่�ดิินของพฤกษาฯ
นิยามการปฏิบัติตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และ
พนักงาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลัก
ธรรมาภิบาลต่อการซื้อขายที่ดินของพฤกษาฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่่� อ หลีีกเลี่่� ย ง และป้้ อ งกัันมิิ ใ ห้้ มีี การกระทำำ� ใดๆ ที่่� อ าจเข้้ า ข่่ า ย

หรืือก่่ อให้้เกิิ ดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยเฉพาะเมื่่�อเกิิ ด

รายการที่่�เจ้้าของที่่�ดิิน นายหน้้า ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานมีีพฤติิกรรม
ที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิตและผิิดหลัักธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อขายที่่�ดิิน

ของพฤกษาฯ ดัังนั้้น
� พฤกษาฯ จึึงกำำ�หนดให้้มีีนโยบายด้้านการจััดการ
พฤติิ กรรมที่่� ส่่อไปในทางทุุจริิต และผิิดหลัักธรรมาภิิ บาลต่่ อการ
ซื้้� อขายที่่� ดิิ น ของพฤกษาฯ ขึ้้� น เพื่่� อให้้ ผู้้� ที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก ฝ่่ า ย

รัับทราบ และนำำ� ไปปฏิิ บััติิ เ ป็็ น บรรทััดฐานเดีียวกััน อัันเป็็ น การ

(1)

การบวกราคาที่่�ดิินเพิ่่�มจากราคาที่่�เจ้้าของที่่�ดิินต้้องการขาย

(3)

การซื้้�อที่่�ดิินตััดหน้้าบริิษััทฯ โดยใช้้ข้้อมููลภายใน และนำำ�มา

ขอบเขต

(4)

การนำำ�ข้้ อ มููลภายในที่่� สำ�คัั
ำ ญของพฤกษาฯ ไปเปิิ ด เผยต่่ อ

(1)

เจ้้าของที่่�ดิิน

การปิิดบัังข้้อเท็็จจริิงของแปลงที่่�ดิิน

(3)

ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของพฤกษาฯ รวมทั้้�งบริิษััทในเครืือ

(2)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

การเพิ่่�มราคาที่่�ดิินโดยไม่่มีีเหตุุผล

สนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ขายในราคาที่่�สููงขึ้้�น

นโยบายฯ นี้้�ครอบคลุุมผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�

บุุคคลภายนอก

(2)

การให้้ หรืือใช้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแปลงที่่�ดิินอัันเป็็นเท็็จแก่่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พฤกษาฯ

การแอบอ้้างชื่่�อพฤกษาฯ เพื่่� อใช้้ในการติิดต่่อเจ้้าของที่่�ดิิน

การเสนอให้้สิินบน สิ่่�งตอบแทนแก่่ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

พฤกษาฯ

พนัักงานที่่�มีีส่ว
่ นร่่วมกัับเจ้้าของที่่�ดิิน หรืือนายหน้้า ในข้้อใด

แนวทางการปฏิิบััติิเพื่่� อให้้บรรลุุวััตถุป
ุ ระสงค์์ข้า้ งต้้น จึึงกำำ�หนดให้้มีี
มาตรการดัังนี้้�
(1)
(2)

ข้้อหนึ่่�งดัังกล่่าวข้้างต้้น พฤกษาฯ ถืือว่่ามีีความผิิดร้้ายแรง

ธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อที่่�ดิินของพฤกษาฯ

(3)

(3)

(4)

ไม่่ ส นัับสนุุ น ให้้ มีี การดำำ� เนิิ น การทางธุุ ร กิิ จ กัับเจ้้ า ของที่่� ดิิ น

ผิิดหลัักธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อขายที่่�ดิินของพฤกษาฯ

ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีหน้้าที่่ต้
� อ
้ งรายงานให้้ฝ่า่ ยธรรมาภิิบาล

ของบริิ ษััท (Corporate Governance) รัับทราบโดยเร็็ ว

สามารถแจ้้งผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแสของพฤกษาฯ ได้้แก่่

เพื่่� อให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�ว่่าพฤกษาฯ ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการดำำ�เนิินการ

ทางธุุรกิิจกัับเจ้้าของที่่�ดิินและนายหน้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�ส่อ
่ ไป

- Website : www.psh.co.th (หััวข้้อร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแส

พฤกษาฯ

- E-mail : cg@pruksa.com

ที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิตและผิิดหลัักธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อขาย

- ไปรษณีีย์์ : ส่่งถึึง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group-

เพื่่� อ ให้้ ผู้้� บริิ ห ารและพนัักงานทราบถึึงแนวทางการปฏิิ บััติิ

โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) อาคารเพิิร์์ล แบงก์์ค็็อก ชั้้�น 24

ขอความเป็็นธรรม ต่่อต้้านการทุุจริิตและ คอร์์รััปชััน)

ในทางทุุจริิตและผิิ ด หลัักธรรมาภิิ บาลต่่ อ การซื้้� อ ที่่� ดิินของ
(2)

ผู้้�บริิ ห ารมีีหน้้ า ที่่� สื่่� อสารให้้ พ นัักงานรัับทราบว่่ า พฤกษาฯ

หากพบพฤติิ ก รรมที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมตามที่่� ร ะบุุ ใ นนโยบายนี้้�

วัตถุประสงค์
(1)

ผู้้�บริิหารต้้องเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการปฏิิบััติิตามนโยบายฯ นี้้�

และ/หรืือนายหน้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิต และ

และเป็็นการทุุจริิตต่่อหน้้าที่่�

(10) การปฏิิบััติก
ิ ารอื่่�นๆ อัันเป็็นการส่่อไปในทางทุุจริิตและผิิดหลััก

นายหน้้า

- Line : Line ID : pruksacg

เพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบถึึงพฤติิกรรม การกระทำำ�

CEO) หรืือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท พฤกษา

ที่่�ดิินของพฤกษาฯ

เลขที่่� 1177 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

เมื่่� อพบพฤติิ ก รรม การกระทำำ� ที่่� ส่่ อ ไปในทางทุุ จ ริิ ต และ

ผิิดหลัักธรรมาภิิบาลต่่อการซื้้�อขายที่่�ดิิน

เพื่่� อให้้บริิษััทฯ สามารถให้้ความเป็็นธรรมแก่่ เจ้้ าของที่่� ดิิน

นายหน้้า และพนัักงาน ที่่�ดำำ�เนิินการซื้้�อขายที่่�ดิินอย่่างสุุจริิต
โปร่่งใส

(4)

กรุุงเทพมหานคร 10400

กรณีีมีีการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงแล้้วพบว่่า เจ้้าของที่่�ดิิน หรืือ
นายหน้้ า มีีพฤติิ ก รรมตามคำำ�นิิ ย ามข้้ า งต้้ น ให้้ เ ป็็ น หน้้ า ที่่�

ผู้้�บริิหารของหน่่วยงานสรรหาที่่� ดิินนำำ�เสนอคณะกรรมการ

จััดซื้้�อที่่�ดิินพิิจารณาอนุุมััติิการ Blacklist โดยเร็็ว
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(5)

ในกรณีีที่่เ� จ้้าของที่่ดิ
� น
ิ หรืือนายหน้้า พบว่่าผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน

โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การได้้

สามารถแจ้้ ง ผ่่ า นช่่ อ งทางการแจ้้ ง เบาะแสของพฤกษาฯ

และได้้รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่� อทราบในทุุกไตรมาส

มีีพฤติิ กรรมที่่� ส่่อไปในทางทุุจริิตและผิิดหลัักธรรมาภิิ บาล

ข้้างต้้นได้้เช่่นกััน โดยเมื่่�อได้้รัับแจ้้งแล้้ว บริิษััทฯ จะจััดตั้้�ง

คณะทำำ�งาน เพื่่� อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง และดำำ�เนิินการตาม
(6)

ระเบีียบของบริิษััทฯต่่อไป

กรณีีสงสััยว่่ า พนัักงาน หรืื อ ผู้้�บริิ ห ารมีีพฤติิ ก รรมส่่ อ ไป

ในทางทุุจริิต มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือปฏิิบััติิงานผิิดขั้้�นตอนอัันอาจ
เป็็นเหตุุให้้พฤกษาฯ ได้้รัับความเสีียหายต่่อการซื้้�อ-ขายที่่�ดิิน

ให้้คณะกรรมการแจ้้งไปยัังฝ่่ายบุุคคลและผู้้�บัังคัับบััญชาของ

พนัักงาน ให้้ดำำ�เนิินการพัักงาน เพื่่� อการสอบสวนพนัักงาน

ประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตแยกออกจากความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ

4.9 แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุม
เพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการ
ทุุจริิต คอร์์รััปชััน
บริิษััทฯ กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุมเพื่่� อ
ป้้องกัันและติิดตามความเสี่่ย
� งจากการทุุจริิตคอร์์รััปชัันโดยสรุุป ดัังนี้้�
(1)

ผู้้�นั้้� น หรืื อ จะพิิ จ ารณาเป็็ น อย่่ า งอื่่� นตามที่่� เ ห็็ น สมควร

ติิดตามตััวชี้้�วััดด้้านความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญกัับธุุรกิิจ โดยเฉพาะ

ต่่อไป

ในกิิ จกรรมการทำำ�งานหลััก (Core Process) ของบริิษััทฯ

หากพบว่่ า ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีการดำำ�เนิินการขััดต่่ อ

นโยบายฯ นี้้� ให้้ ถืื อ ว่่ า เป็็ น การกระทำำ�ผิิ ด วิิ นัั ย และให้้ เ ป็็ น
หน้้ า ที่่� ของผู้้�บัังคัับบััญชาที่่� ต้้องพิิจารณาตามระเบีียบของ

บริิษััทฯ ต่่อไป

(2)
(3)

4.7 แนวทางในการติิดตาม/ประเมิินผลการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
นอกจากการกำำ�ห นดนโยบาย และมาตรการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต

คอร์์รััปชัันแล้้ว บริิษััทฯ มีีวิิธีีการที่่�ทำำ�ให้้คนทั้้�งองค์์กรมีีส่่วนร่่วมกัับ
การปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายดัังกล่่าวในหลายช่่องทาง เช่่น ให้้ความรู้้�ผ่่าน

ทาง E-mail, Intranet, Digital Signage, การทำำ�แบบทดสอบ CG
ประจำำ�ปีี และอบรม/ฉายวีีดีีทััศน์์ (VDO) ให้้พนัักงานใหม่่ทราบใน
วัันปฐมนิิ เ ทศ รวมทั้้� ง มีีการติิ ด ตามประเมิิ น ผลการปฏิิ บััติิ ต าม

นโยบายดัังกล่่ า วโดยการสำำ� รวจความคิิ ด เห็็ น ของผู้้�บริิ ห ารและ

พนัักงานของบริิษััทฯ ในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน เพื่่� อ

นำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงการติิดตามและการประเมิินผล
การปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น

4.8 กระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงจากการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเมื่่�อ

วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2559 และ ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วม

ปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Collective Action
Coalition) เรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีกระบวนการในการประเมิิน

ความเสี่่�ยง โดยการประเมิินความเสี่่�ยงในกระบวนการหลัักที่่�อาจมีี
ความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่� สำ�คัั
ำ ญกัับธุุ รกิิ จ รวมถึึงความเสี่่�ยงใน

กระบวนการทำำ�งานที่่มีี
� โอกาสเกิิดการทุุจริิตสููงและจััดทำำ�แผนบริิหาร

จััดการและควบคุุมภายใน เพื่่� อไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชัันภายใน
องค์์กร
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โครงการก่่อสร้้าง รวมไปถึึงการส่่งมอบบ้้าน และอาคารชุุด

ซึ่�่ ง เป็็ น ผลิิ ตภััณ ฑ์์ หลัั กของบริิ ษััท ฯ โดยมีีการกำำ�ห นดและ

เพื่่� อดำำ�เนิินการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงตามระเบีียบของบริิษััทฯ
(7)

ประเมิิ น ความเสี่่� ย งเกี่่� ย วกัับ กระบวนการบริิ ห ารจััดการ

ให้้เป็็นมาตรฐานไว้้ในระเบีียบคู่่�มือ
ื ปฏิิบััติิ (Work Instruction)
เปิิดช่่องทาง Website Call Center ในการร้้องเรีียนจาก
ผู้้�บริิโภค พนัักงาน ประชาชนและภาครััฐ

มีีเครื่่�องมืือในการควบคุุม และมีีกระบวนการในการจััดการ

ความเสี่่ย
� งอย่่างเป็็นระบบ โดยมีีการรายงานความเสี่่ย
� งไปยััง
คณะกรรมการบริิษััทในทุุกๆ ไตรมาส

4.10 การฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต ของบริิษััทฯ
บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดอบรมให้้ ค วามรู้้�ในหััวข้้ อ จริิ ย ธรรมของพฤกษา
นโยบายและแนวปฏิิ บััติิ ใ นการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต ให้้ แ ก่่ พ นัักงาน

ทุุกคน โดยเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่เข้้าทำำ�งานกัับบริิษััทฯ เพื่่� อเป็็นการป้้องกััน
การทุุจริิตภายในองค์์กร โดยภายหลัังจากการจััดอบรมให้้ความรู้้�

แก่่พนัักงาน ยัังได้้มีีการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ในประกาศต่่างๆ
เกี่่� ย วกัับคู่่�มืื อ จรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ ระเบีียบการแจ้้ ง เบาะแส

ขั้้�นตอนการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน มาตรการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ระเบีียบการให้้ การรัับของขวััญ ของกำำ�นััล

การเลี้้� ย งรัับรอง หรืื อ ผลประโยชน์์ อื่่� น ข่่ า วกรณีีการปฏิิ บััติิ ง าน
โดยทุุจริิตและผลการลงโทษ ซึ่�่งข้้อมููลได้้มีีการประชาสััมพัันธ์์ใน

รููปแบบวิิดีีทััศน์์ ผ่่าน Digital Signage และเผยแพร่่ผ่า่ น Website,

Screen Desktop, Employee Communication (EC News), Group
Line และ X-Stand ภายในบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มีีการส่่งเสริิมและ

ให้้ความรู้้�อย่่างสม่ำำ�เสมอแก่่พนัักงาน ดัังนี้้�
(1)

อบรมหลัักสููตรจริิยธรรมพฤกษา (Ethic) สำำ�หรัับปฐมนิิเทศ

พนัักงานเข้้าใหม่่ และทุุกคนจะต้้องผ่่านการอบรม และผ่่าน
การทดสอบในหลัักสููตรดัังกล่่ า ว พร้้ อ มลงนามรัับทราบ

ในแบบฟอร์์มการให้้สััตยาบัันและคำำ�มั่่น
� สััญญาในสััปดาห์์แรก
ของการเข้้ามาเป็็นพนัักงานบริิษััทฯ

การกำ�กับดูแลกิจการ

(2)

การอบรมพนัักงานในโครงการ (Zone Visit) ในปีี 2563

บริิษััทฯ ได้้จััดการอบรมในรููปแบบ Site Visit New Normal

โดยเป็็นการอบรมในรููปแบบ E-Learing ให้้ความรู้้�ในโครงการ

ที่่�กำำ�ลัังก่่อสร้้าง เพื่่� อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในโครงการ ตั้้�งแต่่ระดัับ

Foreman, Site Engineer รวมทั้้�งพนัักงานธุุรการ ได้้รัับทราบ
(3)

(4)

(5)

แต่่ละโครงการ การติิดตั้้�งไฟทางเดิิน Solar Cell ให้้กัับชาวบ้้าน

ริิมคลอง การอบรมบริิหารจััดการน้ำำ�เสีียเพื่่� อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน เป็็นต้้น

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน “รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”

หมวด การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม)

และปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล และกฎหมาย

4.12 การร้้องเรีียน

รู้้�เรื่่�อง จรรยาบรรณ และธรรมาภิิ บาลให้้แก่่ ผู้้�บริิหาร และ

คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ จัั ดให้้ มีีช่่ อ งทางที่่� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก กลุ่่�ม

จััดกิิจกรรม CG Day เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี

บริิษััทฯ หรืือต่่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีีรายละเอีียดและขั้้�น

จััดให้้มีีการทดสอบหลัักสููตร CG เพื่่� อสร้้างความตระหนััก
พนัักงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

สามารถติิดต่่อ/ร้้องเรีียน ในเรื่่�องที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อ

สื่่� อ สารถึึงประเด็็ น ปัั ญ หาการทุุ จ ริิ ต และการลงโทษให้้ กัั บ

ตอนดัังนี้้�

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่� อเป็็นกรณีีศึึกษา โดยเป็็นทั้้�งการ
ป้้องกัันและป้้องปรามมิิให้้พนัักงานประพฤติิผิด
ิ จรรยาบรรณ

4.11 การให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงานในเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษััท ฯ ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ พััฒนาอสัังหาริิ ม ทรััพย์์ เ ป็็ น ธุุ ร กิิ จ หลัักของ

(1)

การแจ้้งข้้อร้้องเรีียน

หากพนัักงาน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มพบเห็็นการกระทำำ�

ที่่ส
� งสััยว่่าฝ่่าฝืืน ละเมิิดสิิทธิิ หรืือการไม่่ปฏิิบััติต
ิ ามจรรยาบรรณ
สามารถสอบถามข้้ อ สงสััย หรืื อ รายงานต่่ อ ผู้้�รัับผิิ ด ชอบ
ดัังต่่อไปนี้้�

บริิ ษััท ฯ และมีีนโยบายที่่� จ ะมุ่่�งพััฒนาธุุ ร กิิ จ อสัังหาริิ ม ทรััพย์์
เพื่่� อส่่งเสริิมเศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อม และ

ตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มจากการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงเกิิดแนวคิิดที่่�ต้้องผลัักดัันให้้พนัักงาน
ทุุกคนตระหนัักถึึงการดููแล เอาใจใส่่สิ่่ง� แวดล้้อมรอบตััว โดยให้้มีีการ

ฝึึกอบรมในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ทำำ�ลาย

ระบบนิิเวศน์์ทั้�ง้ ทางตรงและทางอ้้อมแก่่พนัักงานทุุกคน ทั้้�งที่่โ� รงงาน
พฤกษาพรีีคาสท์์ และพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�อื่่�นๆ รวมทั้้�งยัังมีีการ

เผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�องการดููแลสิ่่�งแวดล้้ อมแก่่ นิิสิิต นัักศึึกษา และ

องค์์กรที่่�สนใจ ณ โรงงานพรีีคาสท์์อีีกด้้วย

หน่่วยงาน Pruksa Academy ซึ่่�งดููแลรัับผิิดชอบในเรื่่�อง การอบรม
สััมมนาโดยเฉพาะ ได้้จััดอบรม/สััมมนา และสนัับสนุุนพนัักงานให้้

อบรมกัับสถาบัันภายนอกในหลัักสููตรต่่ า งๆ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่

พนัักงาน เพื่่� อนำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนการทำำ�งาน และเสริิมสร้้างความรู้้�
ของตนเองให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยหลัักสููตรเรื่่�อง สิ่่�งแวดล้้อมก็็เป็็น 1 ใน

หััวข้้อที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ

โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม

โดยการให้้ความรู้้� ความตระหนััก และสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ ก ทางด้้านสิ่่�ง

แวดล้้อม โดยเป็็นการอบรมในรููปแบบ E-Learing ให้้กัับพนัักงาน
ใหม่่ เพื่่� อทราบและตระหนัักถึึงนโยบาย Sustainable Development

ของบริิษััทฯ โดยเฉพาะหััวข้้อ Heart to Earth ใส่่ใจผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม คำำ�นึึงถึึงผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกระบวนการ

ผลิิ ต เพื่่� อลดภาวะโลกร้้ อ นลง รวมทั้้� ง บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดกิิ จ กรรม

นวััตกรรมช่่ ว ยเหลืื อ ชุุ ม ชนลดผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ได้้ แ ก่่

การติิ ดตั้้� งระบบ Solar Cell ของระบบบำำ�บััดระบายน้ำำ�เสีียของ
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(2)

กระบวนการติิดตาม และแนวทางการจััดการให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

รัับเรื่่�อง

ตรวจสอบ

สอบข้้อ

ตััดสิิน

ลงโทษวิินััย

สื่่�อสาร

ชดใช้้

รายงาน

ปิิดเคส

โดยจะแยก

เบื้้� องต้้น

ดำำ�เนิินคดีี

คณะกรรมการ

ร้้องเรีียน
ออกเป็็น

ข้้อมููล

เท็็จจริิง

ความผิิด
วิินััย

ค่่าเสีียหาย-

ประเภท

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ

ตรวจสอบ ผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจ
สอบ จะได้้ รัั บความคุ้้�มครองตามหลัักเกณฑ์์ (โปรดดููราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา เรื่่�อง การร้้องเรีียน)

4.13 นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงาน
บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดนโยบายค่่ า ตอบแทนพนัักงานที่่� ส อดคล้้ อ งกัับ

ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และ

บรรษััทภิิบาล
และคณะ

ต่่างๆ

(3)

ผลต่่อ

กรรมการ

ตรวจสอบ
สำำ�หรัับนโยบายค่่าตอบแทนพนัักงานในระยะยาว บริิษััทฯ ได้้ส่ง่ เสริิม

การออม เพื่่� อให้้พนัักงานมีีความมั่่�นคงในชีีวิิตหลัังเกษีียณจากการ

ทำำ�งาน โดยจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ
นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่าตอบแทนจููงใจระยะยาวสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง

(Long Term Incentive) เพื่่� อเป็็ น เครื่่� องมืื อ ผลัักดัันเป้้ า หมาย

ระยะยาวของบริิษััทฯ ให้้สามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต

รวมทั้้� ง การสร้้ า งความรู้้�สึึกมีีส่่ ว นร่่ ว มเป็็ น เจ้้ า ของกิิ จ การ โดยมีี

โครงการสะสมหุ้้�นสำำ�หรัับพนัักงานบริิษััทจดทะเบีียน (Employee

มีีการกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนแก่่ พ นัักงานอย่่ า งเป็็ น ธรรมตามความ

Joint Investment Program : EJIP) อีีกด้้วย

และผลการปฏิิบััติิงานเป็็นสำำ�คััญ โดยไม่่แบ่่งแยกระหว่่างเพศชาย

4.14 การฝ่่าฝืืนกฎหมายด้้านแรงงาน การจ้้างงาน
ผู้้�บริิโภค การแข่่งขัันทางการค้้า สิ่่�งแวดล้้อม

ตามค่่ า งาน และกำำ�ห นดให้้ มีี การทบทวนโครงสร้้ า งเงิิ น เดืื อ น

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นการฝ่่าฝืืน

และผลการประเมิิน Core Competency ของพนัักงานเป็็นรายปีี

สิ่่�งแวดล้้อม

เหมาะสมกัับสภาพของงาน คุุณวุุฒิิวิิชาชีีพ ความรู้้�ความสามารถ

และเพศหญิิ ง ทั้้� ง นี้้� บ ริิ ษััท ฯ ได้้ มีี การกำำ�ห นดโครงสร้้ า งเงิิ น เดืื อ น

การพิิจารณาปรัับเงิินเดืือนพนัักงานตามผลประเมิินการปฏิิบััติิงาน

เพื่่� อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันด้้านการจ้้างงานเมื่่�อเทีียบกัับ
บริิษััทฯ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนเพื่่� อรัักษาพนัักงานให้้

ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ ในระยะยาวได้้ต่่อไป

นอกจากนั้้� น เพื่่� อสร้้ า งแรงจููงใจในการปฏิิ บััติิ ง านให้้ บ รรลุุ ต าม

เป้้า หมายที่่� กำำ�หนด ทั้้� งในระยะสั้้�นและระยะยาว บริิ ษััทฯ จึึงนำำ�

กฎหมายด้้านแรงงาน การจ้้างงาน ผู้้�บริิโภค การแข่่งขัันทางการค้้า

4.15 การถููกดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมาบริิษััทฯ ได้้ประกาศข้้อมููลจากเหตุุการณ์์สำ�คัั
ำ ญ

ภายในระยะเวลาที่่�ทางการกำำ�หนด ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงไม่่ได้้ถููกดำำ�เนิิน

การโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลแต่่อย่่างใด

แนวคิิด BSC (Balanced Scorecard) ตััวชี้้�วััดผลงาน (KPI) และ

5) การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

ในการบริิหารการจ่่ายค่่าตอบแทนผัันแปรตามผลงาน โดยบริิษััทฯ

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินและ

2 ครั้้�ง และได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดสรรโบนััสให้้มีีความเชื่่�อมโยง

และทัันเวลา โดยเผยแพร่่ในรููปแบบต่่างๆ ผ่่านแบบแสดงรายการ

หน่่วยงาน ตลอดจนเป้้าหมายการปฏิิบััติิงานของพนัักงานแต่่ละคน

ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษและสื่่�อมวลชน

การประเมิิน 360 องศา ตาม Core Competency มาเป็็นเครื่่�องมืือ
จะจ่่ายโบนััสตามผลประกอบการของบริิษััทฯ ให้้แก่่พนัักงานปีีละ

ผลการดำำ� เนิิ น งานตามเป้้ า หมายของบริิ ษััท ฯ เป้้ า หมายของ

ไม่่ใช่่การเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ

ข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) รายงานประจำำ�ปีี (Annual Report)
ต่่ า งๆ พร้้ อ มกัันนี้้� บ ริิ ษััท ฯ ยัังจััดให้้ มีีหน่่ ว ยงานนัักลงทุุ น สััมพัันธ์์

เพื่่� อเป็็นตััวแทนประสานงานระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์

หลัักทรััพย์์ และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานประจำ�ปี 2563

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัั ญและมีีนโยบายที่่� จะเปิิดเผยข้้อมููลทั้้� งด้้ าน
การเงิิ น และไม่่ ใ ช่่ ก ารเงิิ น โดยคำำ�นึึ งถึึงความถููกต้้ อ ง ครบถ้้ ว น

เชื่่�อถืือได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ ทั่่�วถึึง และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของ

นัักลงทุุนและทัันเวลา เช่่น
(1)

โครงสร้้างของกลุ่่�มบริิษััท และการแจกแจงโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น

ที่่�แท้้จริิงของบริิษััทฯ โดยไม่่มีี Nominee ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯ

ได้้ แ สดงถึึงผู้้�ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ ผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม และ

สััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยอย่่างครบถ้้วนชััดเจนและเป็็น

ข้้อมููลล่่ าสุุดที่่� แสดงให้้ผู้้�ใช้้ข้้อมููลสามารถทราบถึึงผู้้�ถืื อหุ้้�น
(2)

ที่่�แท้้จริิง (Beneficial Owner) ของบริิษััทฯ อย่่างชััดเจน

การถืือหุ้้�นของกรรมการ คู่่ส
� มรส หรืือผู้้�ที่่อ
� ยู่่�กิน
ิ ด้้วยกัันฉัันสามีี

ภริิ ย า และบุุ ต รที่่� ยัั งไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี หมวด ประวััติิกรรมการและ

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

ผู้้�บริิหาร

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานความรัับผิิ ด ชอบของคณะกรรมการต่่ อ รายงาน
ทางการเงิิน

รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

(9)	คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management
Discussion and Analysis หรืือ MD&A) รายจ่่าย Research
and Development หรืือ R&D (ถ้้ามีี)

(14) นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
การเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศ บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ

ข้้ อ บัังคัับของสำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละ

ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้� ง
กฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งเคร่่ ง ครััด โดยในปีี 2563 ที่่� ผ่่ า นมา

บริิ ษััท ฯ ไม่่ มีี ประวััติิ ก ารส่่ ง รายงานทางการเงิิ น ทั้้� ง รายไตรมาส
และรายปีีต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องล่่าช้้าแต่่อย่่างใด

5.1 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งยึึดถืือ

เป็็นข้้อพึึงปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท

จดทะเบีียน เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ สร้้างความเชื่่�อมั่่�น

ต่่ อ นัักลงทุุ น และสร้้ า งคุุ ณค่่ า ให้้ กัั บกิิ จ การอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ตลอดจน
เป็็ น ที่่� ย อมรัับและสร้้ า งความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ สำำ�หรัั บผู้้�ถืื อ หุ้้�นและผู้้�คน

รอบข้้างตามความมุ่่�งหวัังของภาคธุุรกิิจ ผู้้�ลงทุุน ตลาดทุุน และสัังคม
โดยรวม นอกจากนั้้� น บริิ ษััท ฯยัังดููแลให้้ ฝ่่ า ยจััดการนำำ�หลัั กการ

ดัังกล่่าวไปใช้้พััฒนาองค์์กรและโครงการของบริิษััทฯ เพื่่� อให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียกลุ่่�มต่่ างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น

หมวด สิิทธิิของผู้้�ถืื อหุ้้�น การปฏิิ บััติิต่่อผู้้�ถืื อหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
การคำำ�นึึ งถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลและ

ความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คู่่�มืือจรรยาบรรณ และกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ อย่่าง

(10)	ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีให้้บริิการ

ต่่อเนื่่� องเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี หรืืออย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่� อให้้สอดคล้้อง

(12)	จำำ�นวนครั้้ง� ที่่ก
� รรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่ผ่
�่ า่ นมา

และหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard

(11) บทบาทและหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
(13) การฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพของคณะกรรมการ

กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

(ASEAN CG Scorecard) และนำำ�มาปรัับใช้้ตามความเหมาะสม
พร้้ อ มทั้้� ง ชี้้� แ จงเหตุุ ผ ลว่่ า เพราะเหตุุ ใ ดจึึงไม่่ ส ามารถปฏิิ บััติิ ต าม

หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวได้้ และ/หรืือมาตรการทดแทนที่่�บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ

มาปฏิิบััติิ เพื่่� อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคน
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ส่่วนที่่�บริิษััทฯไม่่สามารถปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี แต่่บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะนำำ�หลัักการดัังกล่่าวไปปรัับใช้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด

ตามความเหมาะสมโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ข้้อที่่�ยังั ไม่่สามารถปฏิิบัติ
ั ิ

1. คณะกรรมการบริิษััทยัังไม่่มีีการกำำ�หนดนโยบาย
จำำ�กััดจำำ�นวนปีีในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี

เหตุุผล/ความจำำ�เป็็น
คณะกรรมการเห็็นว่่ากรรมการแต่่ละท่่านที่่�เข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััทฯ ถืือเป็็น

บุุคคลที่่�มีีศัักยภาพ มีีความรู้้� ความสามารถ มีีวิิจารณญาณในการตััดสิินใจ และ

ประสบการณ์์ในการทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััทฯ จะทำำ�ให้้กรรมการมีีความเข้้าใจธุุรกิิจ

ของบริิ ษััท ฯ ได้้ ม ากขึ้้� น รวมทั้้� ง สามารถวางกลยุุ ท ธ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ

เพื่่� อต่่อยอดให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เติิบโตยิ่่�งๆ ขึ้้น
� ไป รวมถึึงกรรมการอิิสระ

ของบริิ ษััท ฯ ทุุ ก ท่่ า นมีีคุุ ณ สมบััติิ ค รบถ้้ ว นและเข้้ ม ข้้ น กว่่ า ข้้ อ กำำ�ห นดเรื่่� อง
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระอีีกด้้วย

2. บริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้กำำ�หนดวิิธีีการลงคะแนนเสีียง
เลืือกตั้้�งกรรมการแบบสะสม (Cumulative
Voting)

บริิษััทฯ เห็็นว่่าการลงคะแนนเสีียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะทำำ�ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยสามารถลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�ให้้กัับกรรมการคนใด

คนหนึ่่� ง ที่่� ต นต้้ อ งการเลืื อ กเป็็ น กรรมการ หรืื อ สามารถแบ่่ ง คะแนนเสีียงเพื่่� อ

เลืื อกตั้้� งเป็็นกรรมการหลายคนก็็ ได้้ ซึ่�่งจะส่่งผลให้้บุุ คคลที่่� ได้้ รัับการเลืื อ กตั้้� ง

เข้้ามาไม่่ได้้ ผ่่านการพิิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา

ค่่ า ตอบแทนของบริิ ษััท ฯ ในเรื่่� องคุุ ณ สมบััติิ ที่�่ บ ริิ ษััท ฯ ต้้ อ งการซึ่่� ง จะทำำ� ให้้

การบริิหารงานภายใน การวางแผนกลยุุทธ์์ ไม่่สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทฯ

ซึ่�ง่ จะส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานและการเจริิญเติิบโตของบริิษััทฯ
3. บริิษััทฯ ยัังไม่่มีีกรรมการอิิสระเพศหญิิง

บริิษััทฯ อยู่่ร� ะหว่่างการสรรหากรรมการอิิสระเพศหญิิง ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
และมีีคุุ ณ สมบััติิ เ หมาะสม ที่่� จ ะมาดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการอิิ ส ระของบริิ ษััท ฯ

และรองรัับการเจริิ ญ เติิ บ โตในอนาคต โดยไม่่ ไ ด้้ มีี เจตนากีีดกัันทางเพศ
แต่่อย่่างใด ทั้้�งนี้้� แม้้ปัจ
ั จุุบััน กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ จะประกอบด้้วยกรรมการ

เพศชายทุุกท่่านก็็ตาม แต่่กรรมการอิิสระแต่่ละท่่านก็็มีีมุุมมองที่่�ละเอีียดอ่่อน

รอบด้้ า น และยัังยืื น ยัันว่่ า สามารถสร้้ า งรายได้้ แ ละผลกำำ� ไรให้้ แ ก่่ บ ริิ ษััท ฯ

ได้้เช่่นเดีียวกััน

นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ ษััทชุุ ด ปัั จ จุุ บัั นจะประกอบด้้ ว ยกรรมการที่่� เ ป็็ น

เพศหญิิง 1 ท่่าน
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ
ของบริิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็นระดัับกรรมการทั้้�งคณะ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ

จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยแบ่่งเป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีชื่่�อเสีียง มีีความรู้้� ความสามารถ

เป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง และสร้้างประโยชน์์ไว้้มาก จำำ�นวน 2 ท่่าน และ

กรรมการที่่� มีีส่่ ว นร่่ ว มบริิ ห ารงาน ซึ่�่ ง มีีประสบการณ์์ ต รง และมีีศัักยภาพใน
ระดัับสููง จำำ�นวน 1 ท่่าน ซึ่�ง่ แม้้ว่่าจะไม่่ได้้เป็็นกรรมการของบริิษััทฯ แต่่ถืือว่่าเป็็น

ผู้้�เชี่่� ย วชาญเฉพาะด้้ า น และมีีความสามารถเป็็ น อย่่ า งมาก ในการที่่� จ ะช่่ ว ย

สนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุดนี้้� และจะนำำ�พาบริิษััทฯ ไปสู่่เ� ป้้าหมาย

ที่่�วางไว้้ได้้ในอนาคต
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การกำ�กับดูแลกิจการ

5.2 การนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ไปปรัับใช้้

เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
1.

ขยายธุุรกิิจหลัักในอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อขาย และขยายฐานไป

บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่� นที่่� จะบริิหารงานโดยยึึดหลัักการกำำ�กัั บดููแล

2.

เสริิมสร้้างธุุรกิิจที่่�เกื้้�อหนุุนกัับธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อเพิ่่�ม

ประสิิทธิภ
ิ าพ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดย

3.

กิิจการที่่�ดีี เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส มีี

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา คณะกรรมการบริิษััทได้้พิจ
ิ ารณาทบทวน และ
ตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร

(Governing Board) ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิษััท

กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้มีีการทบทวนเทีียบ
เคีียงหลัักปฏิิบััติิของ CG Code กัับนโยบาย รวมถึึงแนวปฏิิบััติิด้้าน

การนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ

ชุุ ด ย่่ อ ยให้้ ส อดคล้้ อ งกัับหลัักปฏิิ บััติิ ข อง CG Code ด้้ ว ย ซึ่่� ง โดย

ค่่านิิยม
1.

ทั้้�ง 8 ข้้อ

Company) โดยจะมีีรายได้้หลัักจากเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับจากการถืือหุ้้�น
ในบริิษััทย่อ
่ ย หรืือบริิษััทร่ว
่ มที่่�บริิษััทฯ จะเข้้าลงทุุนในอนาคต โดย

:	มุ่่�งมั่่�น ค้้นหา และเข้้าใจ เพื่่� อตอบสนองความต้้องการของ
ทุุกกลุ่่�มลููกค้้าด้้วยบ้้านที่่�มีีคุณค่
ุ ่า และบริิการที่่�ประทัับใจ

ร่่วมมืือร่่วมใจทำำ�งานเป็็นทีีม

3.

สร้้างนวััตกรรมที่่�สร้า้ งสรรค์์

4.

5.3	วััตถุุประสงค์์ / เป้้าหมายระยะยาวของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding

มุ่่�งมั่่�นเพื่่� อลููกค้้า

2.

ภาพรวมแล้้ ว คณะกรรมการบริิ ษััทมีี ความเข้้ า ใจ อีีกทั้้� ง บริิ ษััท ฯ

ยัังมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติที่
ิ ส
�่ อดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติข
ิ อง CG Code

(Recurring Income)

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่� อ

และคณะกรรมการบริิษััท เพื่่� ออนุุมััติิปรัับปรุุ งแก้้ ไขนโยบายการ

กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ

ขยายการลงทุุ น ไปยัังธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ที่�่ ส ร้้ า งรายได้้ ต่่ อ เนื่่� อง

การเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ เพื่่� อให้้แน่่ใจว่่าได้้มีีการดำำ�เนิินการ

และปฏิิ บััติิงานตามหลัักปฏิิ บััติิดัั งกล่่ าวอย่่างเหมาะสม รวมทั้้� งมีี

ความแข็็งแกร่่งของแบรนด์์และความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า

4.	มุ่่�งพััฒนาองค์์กรที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพ มีีบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี มีี

จดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code for listed

companies 2017 (“CG Code”) ที่่�ออกโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการ

ยัังกลุ่่�มลููกค้้าฐานรายได้้ใหม่่

5.

:	ร่่วมมืือร่่วมใจทำำ�งานเป็็นทีีมเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน เพื่่� อ
ให้้เกิิดผลงานประทัับใจลููกค้้า

:	คิิดสร้้างสรรค์์นวััตกรรม เพื่่� อสร้้างสรรค์์สิน
ิ ค้้า และบริิการ
ชั้้�นยอดที่่�เหนืือความคาดหมายและประทัับใจลููกค้้า

มีีวิินัย
ั ปฏิิบัติ
ั ิงาน

:	มีีวิินััยในการปฏิิบััติิงานให้้แล้้วเสร็็จ ทัันเวลา ตรงตามแผน
งานด้้วยผลงานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ

ยึึดมั่่�นจริิยธรรม
:

ใจเราคิิด เราพููด เรากระทำำ� เพื่่� อประโยชน์์ลููกค้้า เป็็นธรรม

และเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

บริิษััทฯ ได้้กำ�ห
ำ นดวััตถุุประสงค์์/เป้้าหมายระยะยาวของบริิษััทฯ ไว้้

5.4 ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย

โดยสะท้้อนออกมาเป็็นวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ใน
วิิสัย
ั ทััศน์์

พฤกษา โฮลดิ้้�ง มุ่่�งมั่่�นสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า คิิดค้้น

พััฒนาสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� ต อบโจทย์์ รูู ปแบบชีีวิิ ต ความเป็็ น อยู่่�
สมััยใหม่่อย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ของฝ่่ายจััดการ)

5.5 ระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้า
(ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่ใช่่การเงิิน)
บริิ ษััท ฯ มีีความมุ่่�งมั่่� น ในการสร้้ า งความพึึงพอใจให้้ กัั บลููกค้้ า

พัันธกิิจ

และผู้้�ที่่�มาติิดต่่อทุุกท่่าน จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ คิิดค้้นพััฒนานวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์รููปแบบการ

Relationship Management เป็็นฝ่่ายที่่�บริิหารจััดการจััดเก็็บข้้อมููล

พฤกษา โฮลดิ้้�ง มุ่่�นมั่่�นสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการ เพื่่� อยกระดัับ

และการบริิการอย่่างต่่ อเนื่่� อง โดยมีีฝ่่าย Corporate Customer

ดำำ�เนิินชีีวิิตสมััยใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง และร่่วมสร้้างคุุณค่า่ ที่่ยั่่
� ง� ยืืนให้้กัับ

ของลููกค้้ า และผู้้�ติิ ด ต่่ อ ในแต่่ ล ะขั้้� น ตอนที่่� มีี การติิ ด ต่่ อ กัับบริิ ษััท ฯ

ใส่่ใจดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� เพื่่� อสร้้าง

แบบอััตโนมััติิ และผลการประเมิินจะถููกรายงานให้้ผู้้�บริิหารและ

ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย พร้้อมสร้้างโอกาสที่่ดีี
� ให้้กัับสัังคมและชุุมชน
การเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

โดยการประเมิินความพึึงพอใจในขั้้น
� ตอนต่่างๆ ที่่เ� ป็็นขั้้น
� ตอนสำำ�คััญ

ผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ งทราบแบบ Real Time ทำำ� ให้้ ส ามารถวิิ เ คราะห์์ แ ละ

วางแผนปรัับปรุุ ง เพื่่� อตอบสนองความต้้ อ งการและสร้้ า งความ
สััมพัันธ์์ที่�่ดีีกัับลููกค้้าให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
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ด้้ ว ยวิิ สัั ยทััศน์์ ข องบริิ ษััท ฯ ที่่� มุ่่� งมั่่� น เพื่่� อ สร้้ า งความพึึงพอใจสููงสุุ ด ให้้ กัั บลููกค้้ า บริิ ษััท ฯจึึงให้้ ค วามสำำ�คัั ญและใส่่ ใ จในการบริิ ห ารจััดการ

เพื่่� อความพึึงพอใจของลููกค้้า และผู้้�ติิดต่่อ ซึ่ง�่ เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่สำ
� �คัั
ำ ญยิ่่�ง โดยมีีการประเมิินความพึึงพอใจในขั้้น
� �คัั
ำ ญ 3 ขั้้น
� ตอนหลัักๆ ที่่สำ
� ตอน
ได้้แก่่ เมื่่�อลููกค้้าเยี่่�ยมชมโครงการ เมื่่�อลููกค้้าโอนกรรมสิิทธิ์์ค
� รบ 3 เดืือนและเมื่่�อลููกค้้ามีีการขอใช้้บริิการซ่่อมแซม/แก้้ไขปััญหา ดัังนี้้�
ขั้้�นตอน

วิิธีก
ี ารประเมิิน

1. ความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการด้้านข้้อมููลและ

ส่่ง E-Mail และ SMS ให้้ลููกค้้า และผู้้�ติิดต่่อทำำ�การประเมิินความพึึงพอใจ

2. ความพึึงพอใจของลููกค้้าหลัังโอนกรรมสิิทธิ์์� 3 เดืือน

ส่่ง E-Mail และ SMS ให้้ลููกค้้าทำำ�การประเมิิน ความพึึงพอใจ หลัังจากที่่�ได้้

3. ความพึึงพอใจของลููกค้้าด้้านบริิการและคุุณภาพ

ส่่ง E-Mail และ SMS ให้้ลููกค้้าทำำ�การประเมิินความพึึงพอใจ หลัังจาก

การเยี่่�ยมชมโครงการ

การซ่่อมแซม

หลัังจากเข้้าเยี่่�ยมชมโครงการแล้้ว 1 วััน
โอนกรรมสิิทธิ์์ไ� ปแล้้ว 3 เดืือน

เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ซ่อ
่ มแซม หรืือแก้้ไขปััญหาตามที่่�ลููกค้้าแจ้้งไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว

ภาพรวมขององค์์กร

สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินการในปีี 2563 พบว่่าคะแนนความพึึงพอใจ

4)

โดยรวมของลููกค้้าและผู้้�ที่่�ติิดต่่ออยู่่�ที่�่ร้้อยละ 90.13 บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ

ตรงตามนััดหมาย รวมทั้้�งมีีการตรวจสอบงานที่่�แก้้ไขไปแล้้ว

และทำำ�การปรัับปรุุงกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน/แจ้้งปััญหาของ

กัับทางเจ้้ าของบ้้านอีีกครั้้�งเพื่่� อตรวจสอบคุุณภาพงานและ

ลููกค้้า เพื่่� อสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าในปีีต่่อไปให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น

ความพึึงพอใจในเบื้้� องต้้ น โดยจะแก้้ ไ ขทัันทีีหากงาน
ไม่่เ รีียบร้้ อ ย นอกจากนี้้� ยัั งมีีการเน้้ น ย้ำำ� ให้้ ทีี มผู้้�รัับเหมาคััด

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

คนงานที่่�มีีประสบการณ์์ความชำำ�นาญเข้้ามาดำำ�เนิินการแก้้ไข

ในปีี 2562 - 2563 บริิษััทฯ ได้้พััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และ

ให้้ ลูู กค้้ า และประเมิิ น ผู้้�รัับเหมาจากหน่่ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง

บริิการเพื่่� อทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจมากขึ้้�น ได้้แก่่

2)

การพััฒนาแบบบ้้าน Universal Design เพื่่� อรองรัับความ

ต้้องการของลููกค้้าในสัังคมไทยที่่�กำำ�ลัังจะก้้าวสู่่ก
� ารเป็็นสัังคม

5)

ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่� องกัับโครงการ

การพััฒนาการให้้ บ ริิ ก ารหลัังจากจััดตั้้� ง นิิ ติิ บุุ ค คล (สำำ�หรัั บ

แนวราบ) หรืือประชุุมใหญ่่สามััญครั้้�งที่่� 1 (สำำ�หรัับอาคารชุุด)

ในบ้้านของลููกค้้ าก่่ อนการออกแบบ และพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์

และจััดให้้มีีกิิจกรรมหลััก ปีีละ 4 ครั้้�ง เพื่่� อสร้้างความสััมพัันธ์์

การนำำ�นวััตกรรม Internet of Things (IoT) มาใช้้ในโครงการ

รัับผิิดชอบ และ การอบรม Outsource เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพ

ความต้้องการ และความจำำ�เป็็นของการใช้้งานพื้้� นที่่ส่
� ว่ นต่่างๆ

โดยการแนะนำำ�คณะกรรมการ ในการบริิหารจััดการนิิติิบุุคคล

เป็็นอย่่างดีี

ที่่ดีี
� ภายในโครงการและบริิษััทฯ รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรฐานความ

หมู่่�บ้้าน และคอนโดมิิเนีียม ทั้้�งภายในส่่วนของตััวบ้้าน หรืือ

ในการทำำ�งาน และนำำ�เสนอคณะกรรมการ

กล้้องอ่่านทะเบีียนรถเข้้าโครงการ, CCTV Safety Screen,

Barrier Gate & Night Gate, ระบบ Magnetic Sensor และ
Motion Sensor เป็็นต้้น

การพััฒนาทีีมบริิ ก ารหลัังการขายของโครงการให้้ มีี การ

สอบถามแนะนำำ�บริิการกัับลููกค้้าที่่�เข้้าอยู่่แ
� ล้้ว เพื่่� อสร้้างความ

สััมพัันธ์์ ที่�่ ดีีกัั บลููกค้้ า และจััดทำำ� จดหมายประชาสััมพัันธ์์

อย่่างต่่อเนื่่�อง แจ้้งความคืืบหน้้าเกี่่ย
� วกัับการใช้้พื้้�นที่่ส่
� ว่ นกลาง

การใช้้ประโยชน์์สาธารณููปโภค ส่่วนกลางร่่วมกััน เพื่่� อสร้้าง

สัังคมน่่าอยู่่� รวมทั้้�งจััดประชาสััมพัันธ์์การทำำ�กิิจกรรม CRM

ในแต่่ละโครงการเพิ่่�มเติิมเพื่่� อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่�่ดีีระหว่่าง
โครงการและลููกค้้า
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เพื่่� อให้้เกิิ ดการปรัับปรุุ ง พััฒนา และรัักษาผู้้�รัับเหมาที่่� ดีี ให้้

ผู้้�สููงอายุุ โ ดยสมบููรณ์์ ภ ายในปีี 2567 โดยได้้ มีี การศึึกษา

ห้้องชุุดพัักอาศััย และในส่่วนของพื้้� นที่่�ส่ว
่ นกลาง เช่่น ระบบ

3)

CS Center เพื่่� อประสานงานนััดตรวจสอบ นััดซ่่อมงานตาม

เวลาที่่� ลููกค้้ าสะดวก และประสานงานโครงการให้้เข้้าซ่่อม

ผลคะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าในช่่วงเวลาดัังกล่่าวมาวิิเคราะห์์

1)

การพััฒนาการให้้บริิการเกี่่�ยวกัับการแจ้้งซ่่อม โดยจััดตั้้�งทีีม

รายงานประจำ�ปี 2563

นอกจากนี้้� บริิ ษััท ฯ ยัังได้้ พัั ฒนาช่่ อ งทางสำำ�หรัั บสอบถามความ

พึึงพอใจลููกค้้ า ให้้ ห ลากหลายเพื่่� อเข้้ า ถึึงลููกค้้ า ได้้ ม ากขึ้้� น คืื อ
ทาง E-Mail และ SMS โดยการพััฒนาระบบ CRM เพื่่� อ ทำำ� การ

ประเมิินผลโดยอััตโนมััติิในแต่่ละช่่วงเวลาของลููกค้้าที่่�ปฏิิสััมพัันธ์์

กัับบริิษััทฯ เพื่่� อให้้ได้้ผลคะแนนความพึึงพอใจที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ

เที่่�ยงตรง อัันจะนำำ�ไปสู่่ก
� ารปรัับปรุุงคุุณภาพการให้้บริิการ พร้้อมทั้้�ง

มีีระบบสำำ�หรัับประมวลผลคะแนนความพึึงพอใจแบบอััตโนมััติิทำำ�ให้้

สามารถดููคะแนนได้้ ทัั นทีีตลอดเวลา แต่่ ละหน่่วยงานสามารถนำำ�

ข้้อมููลไปใช้้เพื่่� อพััฒนาความพึึงพอใจได้้ทัันทีี

การกำ�กับดูแลกิจการ

ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

บริิษััทและที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติเิ ป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี โดยพิิจารณาจาก

(มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่่ง� เป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ

ความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

หััวข้้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่่งขััน)

อุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ�อื่่�นๆ โดยมีีแนวทาง

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

สภาวะตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ของกรรมการและเทีียบเคีียงกัับอััตราค่่าตอบแทนกรรมการในกลุ่่�ม

กำำ�หนดค่่าตอบแทนดัังนี้้�
(1)

หััวข้้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่่งขััน)

5.6	ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและภาวะการแข่่งขััน
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
หััวข้้อ สภาวะตลาดและสภาพการแข่่งขััน)

(2)

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน ได้้แก่่ ค่่าตอบแทนของกรรมการ

อิิ สระ กรรมการที่่� ไม่่ได้้ เป็็นผู้้�บริิหาร ค่่ าตอบแทนรวมของ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ โครงการสะสมหุ้้�นสำำ�หรัับพนัักงาน
บริิษััทจดทะเบีียน (Employee Joint Investment Program
: EJIP) เงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ฯลฯ

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ค่่าตอบแทนกรรมการและ

5.7 โครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจ

ผู้้�บริิหาร)

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด โครงสร้้างการถืือหุ้้�น)

5.14 นโยบายและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
ของผู้้�บริิหารระดัับสููง

5.8 ความเสี่่�ยงหลััก (Key Risk) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ปััจจััยความเสี่่�ยง)

5.9 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล)

5.10 นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
(Whistleblowing)
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด การร้้องเรีียน)

5.11 ประวััติิของคณะกรรมการ
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

5.12 การระบุุว่่ากรรมการรายใดเป็็นกรรมการอิิสระ
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด คณะกรรมการ หมวด
โครงสร้้างการจััดการ และหมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

5.13 การเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
กรรมการและการเปิิดเผยค่่าตอบแทน
กรรมการเป็็นรายบุุคคล
บริิษััทฯ ได้้ กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้ อย่่างชััดเจน

และโปร่่งใส โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

บริิ ษััท ฯ ได้้ กำ�ห
ำ นดนโยบายและหลัักเกณฑ์์ ก ารจ่่ า ยค่่ า ตอบแทน
สำำ�หรัั บประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�ม และผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงไว้้

ซึ่�ง่ มีีขั้้�นตอนการพิิจารณาอย่่างโปร่่งใส โดยจะพิิจารณาจากคะแนน

การประเมิิ น ผลการปฏิิ บััติิ ง านและผลประกอบการโดยรวมของ

บริิษััทฯ ซึ่�่งประกอบด้้ วยปััจจััยในการประเมิินผลงานหลายด้้ าน
เช่่น ตััวชี้้�วััดผลงานหลััก Key Performance Indicators (KPIs)

ซึ่�ง่ สอดคล้้องกัับภารกิิจและเป้้าหมายขององค์์กร ผลการดำำ�เนิินงาน

ของบริิษััทฯ และผลการปฏิิบััติงิ านด้้านการเงิินซึ่่ง� สอดคล้้องกัับภาระ
หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร และสมรรถภาพในการทำำ�งาน

(Competency) ซึ่�ง่ เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับประเมิินความสามารถของ

ผู้้�ปฏิิบััติิงานเชิิงพฤติิกรรม และนำำ�ผลการดำำ�เนิินงานตามที่่�กำำ�หนด

เป็็นกลยุุทธ์์ทั้�้ง 4 มุุมมอง ได้้แก่่ มุุมมองด้้านการเงิิน (Financial
Perspective) มุุมมองด้้านลููกค้้า (Customer Perspective) มุุมมอง

ด้้านกระบวนการภายใน (Intrernal Process Perspective) และ
มุุ ม มองด้้ า นการเรีียนรู้้�และเติิ บ โต (Learning and Growth

Perspective) มาเป็็นตััวชี้้�วััดในการประเมิินผลงานของผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ในรููปแบบ BSC (Balanced Scorecard) เป็็นต้้น

สำำ�หรัับค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ได้้กำำ�หนด
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่�่โปร่่งใส เป็็นธรรม มีีความเหมาะสม โดยคำำ�นึึง

ถึึงความรัับผิิดชอบและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และได้้ผ่่าน

ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ทำำ�หน้้า ที่่� พิิจารณาให้้ ค วามเห็็ นชอบก่่ อ นนำำ� เสนอคณะกรรมการ
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การพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหารระดัับสููง มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
(1)

สายงานทรััพยากรบุุคคลนำำ�เสนอที่่�ประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�

(2)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามหลัักเกณฑ์์ และผลการปฏิิบััติิงานในระยะเวลา

บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหารระดัับสููง

1 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา และภาวะผู้้�นำำ�ที่่�สะท้้อนจากการเติิบโตของบริิษััทฯ

(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด การประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของผู้้�บริิหารสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม) และหมวด ค่่าตอบแทน

กรรมการและผู้้�บริิหาร)

5.15 การเปิิดเผยข้้อมููลจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการและการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ
แต่่ละคน
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการในรอบปีี 2563)

5.16 การเปิิดเผยข้้อมููลการเข้้ารัับการพััฒนาและฝึึกอบรมของกรรมการแต่่ละคนในปีีที่่�ผ่่านมา
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด คณะกรรมการบริิษััท เรื่่�อง การอบรมและพััฒนาความรู้้�กรรมการ)

5.17 การเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการระหว่่างกััน
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด การปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน เรื่่�อง การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน และหมวด รายการระหว่่างกััน)

5.18 นโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร 4 รายแรก (ระดัับสููง) ต้้องเปิิดเผย/รายงานการซื้้�อ-ขายหุ้้�น /
ถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการรัับทราบ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร 4 รายแรก (ระดัับสููง) ที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ รายงาน

การซื้้�อ-ขายหุ้้�นบริิษััทฯ ของตนเอง คู่่�สมรส หรืือผู้้�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ทราบในทุุกไตรมาส

5.19 การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหุ้้�นบริิษััทฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
หน่่วย:หุ้้�น
ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ในรอบปีี 2562

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

2. นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

รองประธานกรรมการ

3. ดร. ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

เพิ่่�มขึ้้�น/

ณ 31 ธัันวาคม

ระหว่่างปีี

จำำ�นวนหุ้้�นคงเหลืือ

จำำ�นวนหุ้้�นคงเหลืือ

2562

2563

ณ 31 ธัันวาคม

1. ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ในรอบปีี 2563

ลดลง

-

-

-

1,314,009,986

1,318,190,000

4,180,014

กรรมการอิิสระ

-

-

-

4. ดร. อนุุสรณ์์ แสงนิ่่�มนวล

กรรมการอิิสระ

-

-

-

5. นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์�

กรรมการอิิสระ

-

-

-

6. ศ.นพ. ปิิยะมิิตร ศรีีธรา

กรรมการอิิสระ

-

-

-

7. นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี

กรรมการอิิสระ

-

-

-

8. ศ.พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ

-

-

-
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การกำ�กับดูแลกิจการ

ชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ในรอบปีี 2562

ในรอบปีี 2563

เพิ่่�มขึ้้�น/

ณ 31 ธัันวาคม

ระหว่่างปีี

จำำ�นวนหุ้้�นคงเหลืือ

จำำ�นวนหุ้้�นคงเหลืือ

2562

2563

ณ 31 ธัันวาคม

ลดลง

9. นายวิิเชีียร เมฆตระการ

กรรมการ

-

-

-

10. นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

กรรมการ

42,528,017

42,537,832

9,815

11. นายพรเทพ ศุุภธราธาร

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สายงาน

7,057

23,721

16,664

12. นายอุุดมศัักดิ์์� แย้้มนุ่่�น

รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

19,954

93,157

73,203

13. นางสาวสุุภรณ์์ ตรีีวิิชยพงศ์์

รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

3.079

10,207

7,128

14. นางสาวอัังคณา ลิิขิต
ิ จรรยากุุล

รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

5,963

20,049

14,086

หมายเหตุุ

จััดซื้้�อจััดจ้้างและซััพพลายเชนกลุ่่�ม
สายงานทรััพยากรบุุคคลกลุ่่�ม
สายงานการเงิินกลุ่่�ม

สายงานการตลาดองค์์กรกลุ่่�ม

การถืือครองหุ้้�นของคู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติ
ิ ิภาวะ โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในหมวด ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร

5.20 การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนได้้เสีียของตนเอง คู่่�สมรส หรืือผู้้�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุคคลที่่�

เกี่่�ยวข้้องต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยส่่งข้้อมููลส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวไปยัังเลขานุุการบริิษััท และเลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งสำำ�เนารายงานการมีี
ส่่วนได้้เสีียให้้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่� บริิษััทฯ ได้้รัับรายงานนั้้�น

ในกรณีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงข้้ อ มููลในแบบแจ้้ ง รายงานการมีีส่่ ว นได้้ เ สีียของกรรมการและผู้้�บริิ ห าร บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดให้้ ก รรมการและ

ผู้้�บริิหารส่่งแบบแจ้้งรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย (ฉบัับแก้้ไข) ให้้แก่่เลขานุุการบริิษััททราบภายใน 3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และ
เลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งสำำ�เนารายงาน (ฉบัับแก้้ไข) ให้้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัันทำำ�การ

นัับแต่่วัันที่่�บริิษััทได้้รัับรายงานนั้้�น

5.21 นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญต้้องได้้รัับการพิิจารณาและอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�สำ�คัั
ำ ญไว้้ว่่าจะต้้องผ่่านความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการดัังกล่่าวต่่อไป ทั้้�งนี้้� ในบางรายการที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน

หรืือเป็็นรายการที่่�มีีความสำำ�คััญ บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้บริิษััทที่่�ปรึึกษากฎหมายและที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นประกอบการ

ตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท เพราะบริิษััทฯ มีีเจตนารมณ์์ที่�่ จะไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่� ขััดต่่ อประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในปีี 2563)

5.22 งบการเงิินของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่า เพื่่� อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจในความโปร่่งใสของบริิษััทฯ และก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ตลอดจน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายว่่า งบการเงิินของบริิษััทฯ จะต้้องได้้รัับการรัับรองโดยไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ

รายงานประจำ�ปี 2563
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5.23 การเผยแพร่่รายงานประจำำ�ปีี

•

บริิษััทฯ มีีนโยบายเผยแพร่่รายงานประจำำ�ปีทั้
ี �้งฉบัับภาษาไทยและ

1 ครั้้� ง และเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมบริิ ษััท จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุ น

แห่่งประเทศไทย ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีล่่วงหน้้า

(Opportunity Day) จำำ�นวน 4 ครั้้�ง รวมถึึงการจััดประชุุมสามััญ

ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 30 วััน ตามหลัักการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ซึ่่� ง การ

ผู้้�ถืื อ หุ้้�น ปีี ล ะ 1 ครั้้� ง ภายหลัังจากที่่� ไ ด้้ นำ�ส่
ำ ่ ง งบการเงิิ น

เผยแพร่่ร ายงานประจำำ�ปีี ใ นระยะเวลาดัังกล่่ าวยัังสอดคล้้ องกัับ

และรายงานวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์

ข้้ อ กำำ�ห นดของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยที่่� ใ ห้้ เ ผยแพร่่

แห่่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละ

รายงานประจำำ�ปีภ
ี ายใน 120 วััน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีด้้วย

ตลาดหลัักทรััพย์์แล้้ว

•

บริิ ษััท ฯ ได้้ ว่่ า จ้้ า งผู้้�สอบบััญชีีที่่� มีี ความเป็็ น อิิ ส ระ มีีคุุ ณ สมบััติิ

ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นๆ

จััดทำำ�/แจ้้ งข่่าวสาร และเอกสารเกี่่� ยวกัับแผนธุุ รกิิ จประจำำ�ปีี

และผลประกอบการของบริิษััทฯ ให้้กัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจ รายไตรมาส

ที่่� ได้้ รัับการยอมรัับ และได้้ รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานคณะ

กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีี

Meeting) เพื่่� อแถลงผลประกอบการรายไตรมาส ปีีละ 4 ครั้้�ง

แถลงผลประกอบการประจำำ�ปีีพร้้อมแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี ปีีละ

ภาษาอัังกฤษพร้้อมกััน บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ และตลาดหลัักทรััพย์์

5.24	ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ

จััดประชุุ ม นัักวิิ เ คราะห์์ นัักลงทุุ น (Analyst & Investor

•

ที่่�จ่่ายให้้กัับบริิษััทผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว (โปรดดูู

เปิิดโอกาสให้้นัักวิิ เคราะห์์หลัั กทรััพย์์ และนัักลงทุุน เข้้าพบ

(Company Visit) และ/หรืือ ประชุุมทางโทรศััพท์์ (Conference
Call) กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่� อสอบถามถึึงนโยบาย กลยุุทธ์์

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหมวด ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี)

และแผนธุุ ร กิิ จ ข้้ อ มููลด้้ า นการเงิิ น (ที่่� ผ่่ า นการสอบตรวจ /

สอบทานจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ซึ่ง�่ ได้้แจ้้งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์

5.25 นโยบายการจััดตั้้�งหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์

บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดตั้้� ง และมอบหมายให้้ หน่่ ว ยงานนัักลงทุุ น สััมพัันธ์์

และตลาดหลัักทรััพย์์ แ ล้้ ว ) และข้้ อ มููลทั่่� ว ไปอย่่ า งถููกต้้ อ ง

เป็็นตััวแทนประสานงานระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์

ครบถ้้วนทัันเหตุุการณ์์ และเป็็นไปตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบ

หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุนสถาบััน นัักลงทุุนทั่่�วไป ภาครััฐ และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

ต่่างๆรวมถึึงความคืืบหน้้าด้้านการดำำ�เนิินการโครงการต่่างๆ

สััมพัันธ์์อย่่างชััดเจน เพื่่� อให้้การสื่่�อสารมีีประสิิทธิภ
ิ าพ เปิิดโอกาส

อย่่ า งสม่ำำ� เสมอ เพื่่� อเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การตััดสิิ น ใจลงทุุ น

ที่่ว่
� า่ ข้้อมููลที่่ใ� ห้้เป็็นข้้อมููลที่่ไ� ด้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะแล้้ว ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ

โดยในปีี 2563 ไม่่มีี Company Visit และการพบปะนัักลงทุุน

อย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม โดยกำำ�หนดทิิศทางด้้านนัักลงทุุน

ของบริิ ษััท ฯ รวมทั้้� ง อาจมีีการแลกเปลี่่� ย นมุุ ม มองเชิิ ง ธุุ ร กิิ จ

ให้้พบผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้ตามความเหมาะสมภายใต้้หลัักเกณฑ์์

การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและสร้้างภาพลัักษณ์์ที่�่ ดีีให้้แก่่บริิษััทฯ

ได้้รายงานสารสนเทศผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์

เนื่่� องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััส COVID-19

แห่่ ง ประเทศไทย เพื่่� อ การเผยแพร่่ บ นเว็็ บ ไซต์์ www.set.or.th

รวมทั้้� ง รายงานสารสนเทศต่่ อ สำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บ

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และได้้เปิิดเผยสารสนเทศดัังกล่่าว

และข้้ อ มููลในรูู ปแบบต่่ า งๆ ของบริิ ษััท ฯ ทั้้� ง ภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.psh.co.th หััวข้้อ นัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ (Investor Relations)

บริิษััทฯ มีีนโยบายจััดกิิ จกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่� อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจ ได้้รัับข้้อมููลอย่่าง
ทั่่� วถึึงและสม่ำำ�เสมอ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการจััดกิิจกรรม

นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ดัังนี้้�
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แต่่มีี Conference Call 7 ครั้้�ง
•

การแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน จำำ�นวน 1 ครั้้�ง

•

ร่่วมงาน Roadshow ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศตามคำำ�เชิิญ

ของบริิษััทหลัักทรััพย์์ต่่างๆ เพื่่� อให้้ข้อ
้ มููลตอบข้้อซัักถามรวมถึึง
แลกเปลี่่�ยนมุุมมองธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์

และนัักลงทุุ น สถาบัันโดยในปีี 2563 ไม่่ ไ ด้้ มีี การเดิิ น ทางไป

Roadshow เนื่่� องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััส
COVID-19

การกำ�กับดูแลกิจการ

•

เปิิ ด โอกาสให้้ สัั มภาษณ์์ ผู้้� บริิ ห ารระดัับสููง ลงหนัังสืื อ พิิ ม พ์์

รวมถึึงกระบวนการการสอบทานให้้ ค รอบคลุุ ม ถึึงการพิิ จ ารณา

กิิ จกรรมต่่ างๆ ของชมรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่� อแลกเปลี่่� ยน

ผลกระทบ การกำำ�ห นดมาตรการในการป้้ อ งกัันและบรรเทา

วารสาร และออกรายการโทรทััศน์์ รวมถึึงการเข้้ า ร่่ ว มใน

ความรู้้�และประสบการณ์์ เพื่่� อจะได้้ นำ�ำ มาพััฒนางานด้้ า น
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ

ทั้้� ง นี้้� ผู้้�ถืื อ หุ้้�น นัักวิิ เ คราะห์์ หลัั กทรััพย์์ นัักลงทุุ น ภาครััฐ และ
ผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง สามารถติิ ด ต่่ อ สอบถามข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัับบริิ ษััท ฯ

ด้้านข้้อมููลการลงทุุนได้้ที่�่หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ทาง Email:
ir@pruksa.com หมายเลขโทรศััพท์์ (66) 2080 1739 ต่่อ 49110

และ 49114

เกี่่� ย วกัับโอกาสที่่� จ ะเกิิ ด ความเสี่่� ย งและระดัับความรุุ น แรงของ
ผลกระทบ การกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบ ตลอดจนการกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ

มาตรการในการรายงานและการติิดตามเพื่่� อการประเมิินผล โดยมีี

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การเป็็นผู้้�ให้้ข้อ
้ เสนอแนะ
เกี่่� ย วกัับแนวทาง และ/หรืื อ นโยบายในการกำำ�กัั บดููแลเกี่่� ย วกัับ

ความเสี่่�ยงที่่�สำ�คัั
ำ ญ

7) ปรััชญาและจรรยาบรรณ
บริิ ษััท ฯ มีีเจตนารมณ์์ ที่�่ ชัั ดเจนที่่� จ ะเสริิ ม สร้้ า งให้้ ผู้้� บริิ ห ารและ

6) การควบคุุมภายในและการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

พนัักงานทุุกคน มีีมาตรฐานความประพฤติิ เป็็นแนวทางเดีียวกััน

บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ควบคู่่� ไ ปกัับข้้ อ บัังคัับและระเบีียบของกลุ่่�มบริิ ษััท ภายใต้้ ก รอบ

ที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงาน การดำำ�เนิินการ

ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบที่่เ� กี่่ย
� วข้้องและการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

6.1 ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการสอบทานและรายงานเกี่่�ยวกัับระบบการ

ควบคุุมภายใน โดยผู้้�บริิหารที่่� รัับผิิดชอบและให้้มีีการตรวจสอบ

ภายใน โดยฝ่่ า ยตรวจสอบภายในที่่� จัั ดตั้้� ง เป็็ น อิิ ส ระ รัับผิิ ด ชอบ

เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อควบคุุมการบริิหารงาน
ภายในบริิษััทฯ ให้้มีีความมั่่�นใจว่่า ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิ

ตามระเบีียบปฏิิ บััติิ รวมทั้้� ง คู่่�มืื อ แจกแจงอำำ� นาจดำำ� เนิิ น การของ

บริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้�การดำำ�เนิินการต่่างๆ อยู่่�ภายใต้้การ

กำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้้�บริิหารที่่�เป็็นหััวหน้้า
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) คืือ
นายเปรมศัักดิ์์� วิิ ล ลิิ กุุ ล (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหมวด
ประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร)

ภายใต้้สภาพธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทฯ จึึงได้้ประกาศ “คู่่�มืือ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ” เพื่่� อเป็็นแนวทางในการประพฤติิปฏิิบััติิ

จริิยธรรม คุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์ ในวิิถีีทางที่่ส
� ร้้างสรรค์์เท่่าเทีียมกััน

โดยครอบคลุุมถึึงความปลอดภััยของสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม

การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชััน การต่่ อ ต้้ า นการให้้ สิิ น บน
การเกี่่� ย วข้้ อ งกัับการเมืื อ ง ความขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ อื่่� นใด
การเคารพกฎหมาย และหลัักสิิทธิิมนุุษยชน โดยพนัักงานทุุกคน

จะได้้รัับคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

พร้้อมต้้องลงนามรัับทราบและถืือปฏิิบััติิ และมีีการจััดกิิจกรรมเพื่่� อ
ส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�เรื่่�องจรรยาบรรณอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยกำำ�หนด
ให้้หน่ว
่ ยงานทรััพยากรบุุคคลทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการส่่งเสริิมให้้

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล

กิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ด้้วยความเข้้าใจยอมรัับและ
ศรััทธามาตั้้�งแต่่ปีี 2559

ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ดทำำ� นโยบายการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี คู่่�มืื อ

จรรยาบรรณ กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ และได้้เผยแพร่่

บนระบบ Intranet บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.psh.co.th หััวข้้อ
การกำำ�กัั บดููแลกิิ จการ และจััดเตรีียมช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียซึ่�่ง
รวมถึึงพนัักงานสามารถร้้องเรีียนเรื่่�องต่่ างๆ ต่่ อกรรมการบริิษััท

6.2 การบริิหารความเสี่่�ยง

ผ่่านทางเว็็บไซต์์ได้้ด้้วย

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะบริิหารความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อ

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำำ�วีีดีีทััศน์์ (VDO) เพื่่� อเผยแพร่่และ

บริิษััทฯ โดยพิิจารณาจากทั้้�งปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอกให้้

ส่่งเสริิมให้้มีีการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ

มีีความเสี่่� ย งคงเหลืื อ อยู่่� ใ นระดัับที่่� เ หมาะสม และยอมรัับได้้

และได้้ มีี การเผยแพร่่ ผ่่ า นสื่่� อ ต่่ า งๆ ภายในบริิ ษััท ฯ ให้้ พ นัักงาน

ความเสี่่�ยงในทุุกๆ ด้้ านอย่่างสม่ำำ�เสมอ ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยง

วัันปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ โดยบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนคู่่�มือ
ื

โดยฝ่่ า ยบริิ ห ารของบริิ ษััท ฯ ได้้ กำำ�ห นดให้้ มีี การสอบทานปัั จ จััย
เชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Risk) ความเสี่่�ยงทางการเงิิน (Financial

Risk) ความเสี่่ย
� งด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operational Risk) และความ

เสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ กฎหมาย (Compliance Risk)

รัับทราบ รวมทั้้� ง จััดให้้ มีี การฉายให้้ พ นัักงานใหม่่ รัั บทราบใน

จรรยาบรรณทางธุุ รกิิ จ ให้้สอดคล้้ องกัับวิิ วัั ฒนาการของบริิษััทฯ

รวมทั้้�ง มีีความเหมาะสมกัับสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลง

รายงานประจำ�ปี 2563
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ไปอยู่่เ� สมอ โดยในการปรัับปรุุง หรืือ ทบทวน คณะกรรมการบริิษััท

รััฐบาลก่่อนมาทำำ�งานกัับบริิษััทฯ และต้้องไม่่กระทำำ�การใด

จะมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ วััฒนธรรม ค่่านิิยม

เพื่่� อให้้บุุคคลนั้้�นกระทำำ�การอัันเป็็นการผิิดข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่ง

ของบริิษััทฯ และพิิจารณาให้้มีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ�เสมอ ทั้้� งนี้้�

ทางการค้้าหรืือรััฐบาล อัันจะก่่อให้้เกิิดการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีี

เพื่่� อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายไปในทิิศทางเดีียวกััน

2. การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููล
ภายใน

ตามมา
4.

การเปิิดเผยข้้อมููลความลัับต่่ อสาธารณชนต้้ องได้้ รัับความ

เห็็นชอบจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารกลุ่่�ม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�

บริิหารกลุ่่�มอาจจะเป็็นผู้้�ตอบเองในกรณีีที่่�ข้้อมููลมีีนััยสำำ�คััญ

มาก หรืื อ อาจมอบหมายให้้ ผู้้�รัั บผิิ ด ชอบเป็็ น ผู้้�ให้้ ข้้ อ มููล

บริิษััทฯ มีีนโยบายและวิิธีีการดููแลผู้้�บริิหาร ในการนำำ�ข้อ
้ มููลภายใน
ของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่� อประโยชน์์ส่ว
่ นตน ดัังนี้้�

แก่่สาธารณะ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�เผยแพร่่ข้้อมููลแก่่

1. นโยบายการเก็็บรัักษาความลัับ
การเก็็บรัักษาข้้อมููล และการใช้้
ข้้อมููลภายใน

ส่่วนการติิดต่่อกัับหน่่วยงานด้้านการลงทุุนในโครงการต่่างๆ

สาธารณชน ซึ่่ง� รัับผิิดชอบงานโดยหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
โดยจะประสานงานกัับหน่่วยงานภายในที่่�เป็็นเจ้้าของข้้อมููล

5.	บุุคลากรของบริิษััทฯ จะไม่่ตอบคำำ�ถามหรืือแสดงความเห็็น

แก่่ บุุ ค คลภายนอกอื่่� นใด เว้้ น แต่่ จ ะมีีหน้้ า ที่่� หรืื อ ได้้ รัั บ

บุุคลากรทุุกระดัับขององค์์กรมีีหน้้าที่่�ต้อ
้ งทราบถึึงขั้้น
� ตอนการรัักษา

มอบหมายให้้ ต อบคำำ� ถามเหล่่ า นั้้� น หากไม่่ มีีหน้้ า ที่่� หรืื อ

ความปลอดภััยของข้้อมููลเพื่่� อปกป้้องข้้อมููลอัันเป็็นความลัับและ

ได้้รัับมอบหมายบุุคลากรจะปฏิิเสธการแสดงความเห็็นต่่างๆ

ปฏิิ บััติิ ต ามขั้้� น ตอนการรัักษาความปลอดภััยของข้้ อ มููลดัังกล่่ า ว

ด้้วยความสุุภาพ

เพื่่� อป้้องกัันไม่่ให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว

1.	ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับให้้หมายถึึงข้้อมููลที่่�มิใิ ช่่ข้อ
้ มููลสาธารณะ

หรืือข้้อมููลที่่ห
� ากเปิิดเผยต่่อสาธารณชนหรืือตกอยู่่ใ� นมืือคู่่แ
� ข่่ง

แล้้วย่่อมก่่อให้้เกิิดผลกระทบร้้ายแรงต่่อบริิษััทฯ รวมทั้้�งข้้อมููล

ที่่�คู่�ค้
่ ้าและลููกค้้าให้้ไว้้แก่่บริิษััทฯ ทุุกประเภท บริิษััทฯ มีีการ
กำำ�ห นดชั้้� น ความลัับของข้้ อ มููลและการปฏิิ บััติิ เ พื่่� อรัักษา

บริิษััทฯ มีีนโยบายและวิิธีีการดููแลบุุคลากรทุุกระดัับขององค์์การ

ซึ่�ง่ รวมถึึงกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในการนำำ�ข้อ
้ มููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่� อประโยชน์์ส่ว
่ นตน ดัังนี้้�
1.

ความลัับ โดยเอกสารสำำ�คััญและข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับจะต้้อง

ภริิ ย า และบุุ ต รที่่� ยัั งไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ ค คลดัังกล่่ า ว

แต่่ละชนิิด หรืือประเภทของข้้อมููล ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�อาจแบ่่ง

เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่�่กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ลำำ�ดัั บชั้้� น ความลัับเป็็ น หลายลำำ�ดัั บตามความสำำ�คัั ญ ได้้ แ ก่่

ในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน ผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน

ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้ ข้้อมููลปกปิิด ข้้อมููลลัับ ข้้อมููลลัับมาก ทั้้�งนี้้�

ผู้้�สอบบััญชีี พนัักงาน คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีี

การใช้้ข้้อมููลภายในร่่วมกัันต้้ องอยู่่�ในกรอบของหน้้าที่่� และ

ภริิ ย า และบุุ ต รที่่� ยัั งไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ ค คลดัังกล่่ า ว

ความรัับผิิดชอบที่่�ตนได้้รัับมอบหมายเท่่านั้้�น

ต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ และบทกำำ�หนด
โทษตามพระราชบััญญััติิ หลัั กทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

บริิษััทฯ ต้้องรัักษาและปกปิิดข้้อมููลผู้้�บริิหาร พนัักงาน คู่่�ค้้า

พ.ศ.2535 (ตามที่่� ไ ด้้ แ ก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม ) ข้้ อ กำำ�ห นดของ

ลููกค้้ า และข้้ อ มููลทางการค้้ า ไว้้ เ ป็็ น ความลัับ เว้้ น แต่่ เ ป็็ น

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และหลัักเกณฑ์์ที่�่เกี่่�ยวข้้อง

ข้้ อ บัังคัับโดยกฎหมายที่่� ใ ห้้ เ ปิิ ด เผย โดยเป็็ น การเปิิ ด เผย

อื่่�นใด

เพื่่� อวััตถุุป ระสงค์์ ท างการฟ้้ อ งร้้ อ งคดีี หรืื อ คณะกรรมการ

บริิษััทอนุุมััติิให้้มีีการเปิิดเผย
3.

ในการว่่ า จ้้ า งบุุ ค คลที่่� เ คยทำำ� งานกัับคู่่� แ ข่่ ง ทางการค้้ า หรืื อ

รััฐบาลมาก่่อน บริิษััทฯ ต้้ องค้้ นหาและศึึกษาข้้อตกลงการ

รัักษาความลัับที่่�บุุคคลนั้้�นเคยทำำ�ไว้้กัับคู่่�แข่่งทางการค้้าหรืือ
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สายงานบััญชีีหรืื อ การเงิิ น ผู้้�รัับผิิ ด ชอบในการดำำ� เนิิ น งาน

ผู้้�สอบบััญชีี พนัักงาน คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีี

ได้้รัับการดููแลด้้ วยวิิธีีการเฉพาะที่่� กำำ�หนดไว้้ ในแต่่ละระดัับ

2.

ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใน

2.

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน ผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน

ผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี พนัักงาน คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกััน
ฉัันสามีีภริิ ย า และบุุ ต รที่่� ยัั งไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ ค คล

การกำ�กับดูแลกิจการ

ดัังกล่่ า ว รายงานการเปลี่่� ย นแปลงการถืื อ หลัักทรััพย์์ ต่่ อ

บริิษััทฯ มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการทำำ�งานคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (ตามที่่�ได้้แก้้ไข

ข้้อกำำ�หนดในการบริิหารจััดการด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

สำำ�นัั กงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่ ง พระราชบััญญััติิ

เพิ่่� ม เติิ ม ) และจััดส่่ ง สำำ� เนารายงานนี้้� ใ ห้้ แ ก่่ บริิ ษััท ฯ ใน
วัันเดีียวกัับวัันที่่�ส่ง่ รายงานต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ทุุกครั้้�ง

3.

เพื่่� อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

ทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููล
ภายในของบุุ ค ลากรของบริิ ษััท ฯ ซึ่่� ง หมายความรวมถึึง

คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในสายงาน

บััญชีีหรืือการเงิิน ผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน ผู้้�สอบบััญชีี

พนัักงาน คู่่ส
� มรส หรืือผู้้�ที่่อ
� ยู่่�กิน
ิ ด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา และบุุตร
ที่่� ยัั งไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ ค คลดัังกล่่ า ว มาตรการนี้้� มีี

วััตถุุประสงค์์เพื่่� อก่่อให้้เกิิดความเสมอภาค และยุุติิธรรมใน

การใช้้ข้อ
้ มููลภายในของบริิษััทฯ อัันเป็็นการเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�น

เพื่่� อร่่ ว มกัันกำำ�ห นดนโยบาย ทิิ ศ ทาง หลัักการ และกรอบของ
รวมทั้้�งเพื่่� อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามนโยบาย

มาตรฐาน กรอบการดำำ�เนิินงาน ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน ให้้เป็็นไป
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

2. การรัักษาความปลอดภััยระบบ
คอมพิิวเตอร์์และข้้อมููลสารสนเทศ
เพื่่� อให้้การปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย บริิษััทฯ

มีีมาตรการป้้องกัันความปลอดภััยระบบคอมพิิวเตอร์์และข้้อมููล

สารสนเทศ ดัังต่่อไปนี้้�

1.	จำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่ไ� ม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะโดยให้้รัับรู้้�ได้้

เฉพาะผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดเท่่ าที่่� จะทำำ�ได้้ และเปิิดเผยต่่ อ

ให้้แก่่ผู้้�ถือ
ื หุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่ย
� วข้้องทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ กำำ�หนด

พนัักงานของบริิษััทฯ ตามความจำำ�เป็็นเพีียงเท่่าที่่�ต้้องทราบ

เป็็นข้้อห้้ามมิิให้้บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษััทฯ ดัังที่่�ได้้กล่่าว

เท่่านั้้�น และแจ้้งให้้พนัักงานทราบว่่าเป็็นสารสนเทศที่่�เป็็น

ข้้างต้้น รวมถึึงสมาชิิกครอบครััวของบุุคลากรดัังกล่่าวทุุกคน

ที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ เป็็นข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น

สาระสำำ�คัั ญต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงราคาของหลัักทรััพย์์ แ ละ
ที่่� ยัั งไม่่ เ ปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณชน ไม่่ ว่่ า จะเพื่่� อการซื้้� อขาย

หลัักทรััพย์์ หรืือชัักชวนให้้บุุคคลอื่่�นซื้้�อ ขาย เสนอซื้้�อ หรืือ
เสนอขายหุ้้�นของบริิ ษััท ฯ ไม่่ ว่่ า จะด้้ ว ยตนเอง หรืื อ ผ่่ า น

ความลัับและมีีข้้อจำำ�กััดในการนำำ�ไปใช้้

2.	จััดระบบรัักษาความปลอดภััยในที่่� ทำำ�งานเพื่่� อป้้องกัันการ
เข้้าถึึงและการใช้้แฟ้้มข้้อมููลและเอกสารลัับ

3.

นายหน้้ า ทั้้� ง นี้้� ไม่่ ว่่ า การกระทำำ�ดัั งกล่่ า วจะกระทำำ� เพื่่� อ

มิิ ใ ห้้ บุุ ค ลากรของบริิ ษััท ฯ ดัังกล่่ า วข้้ า งต้้ น และสมาชิิ ก

4.

ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงราคาของหลัักทรััพย์์ แ ละที่่� ยัั งไม่่

Media ที่่� เ ปลี่่� ย นไปและการพััฒนาเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น

ภายในบริิษััทฯ เอง

บุุคคลที่่เ� กี่่ย
� วข้้องทราบว่่า ผู้้�บริิหารที่่ไ� ด้้รัับทราบข้้อมููลภายใน

และในช่่วง 1 เดืือน และ 1 วัันหลัังจากงบการเงิิน หรืือข้้อมููล

ภายในนั้้�นจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
5.

การเปลี่่�ยนแปลงจากกระแสการใช้้เทคโนโลยีี เช่่น Social

บริิษััทฯ ได้้แจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือ

ต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ

บริิ ษััท ฯ ได้้ แ จ้้ ง ให้้ ผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับข้้ อ มููลภายในว่่ า ต้้ อ งไม่่

ข้้อมููลสารสนเทศ และมีีการปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอยู่่�ตลอดเวลา
และข้้ อ บัังคัับต่่ า งๆ ของหน่่ ว ยงานที่่� กำำ�กัั บดููแล รวมถึึง

โดยตนเองได้้รัับประโยชน์์ตอบแทน

ที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญซึ่ง�่ มีีผลต่่อการเปลี่่ย
� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์

บริิษััทฯ จะมีีนโยบายการใช้้งานระบบคอมพิิวเตอร์์และระบบ

ตามการเปลี่่ย
� นแปลงต่่างๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น
� ไม่่ว่า่ จะเป็็นจากกฏหมาย

เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปเปิิดเผยเพื่่� อให้้ผู้้�อื่่�นกระทำำ�ดัังกล่่าว

4.

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการรัักษาความปลอดภััย

โดยเคร่่งครััด

ประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่� น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังห้้าม

ครอบครััวของบุุคลากรนั้้�นนำำ�ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ

เจ้้ าของข้้อมููลที่่� ยัังไม่่เปิิดเผยต่่ อสาธารณชนจะต้้ องกำำ�ชัับ

5.

บริิ ษััท ฯ มีีระบบควบคุุ ม ต่่ า งๆ ตามมาตรฐานสากล เช่่ น

กำำ�หนดชื่่� อผู้้�ใช้้งานและรหััสส่่วนตััวในการเข้้าระบบต่่ างๆ

ของบริิษััทฯ ตามบทบาทและหน้้าที่่�ในการใช้้งานระบบต่่างๆ

และขอบเขตในการปฏิิบััติิที่�่เชื่่�อมโยงถึึงอำำ�นาจในการอนุุมััติิ
ที่่�สอดคล้้องกัับการทำำ�งานต่่างๆ ของบุุคคลนั้้�นในบริิษััทฯ

เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นให้้ผู้้�อื่่�นทราบ จนกว่่าจะได้้มีีการแจ้้งข้้อมููล
นั้้�นให้้แก่่ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้ว
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3. มาตรการลงโทษ
หากมีีการกระทำำ�การฝ่่าฝืืนระเบีียบปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการทางวิินััยเพื่่� อพิิจารณาลงโทษตามสมควรแล้้วแต่่กรณีี
ได้้แก่่ ตัักเตืือนด้้วยวาจา ตัักเตืือนด้้วยหนัังสืือ ตััดค่่าจ้้าง พัักงาน เลิิกจ้้างและดำำ�เนิินคดีีในกรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ผิด
ิ กฎหมาย

3. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) และบริิษััทย่อ
่ ยได้้จ่า่ ยค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 ให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี

ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด สำำ�หรัับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในประเทศ และสำำ�หรัับค่่าสอบบััญชีี
บริิษััทย่อ
่ ยในประเทศอิินเดีีย โดยได้้จ่่ายให้้กัับกลุ่่�มบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
รายการ

หน่่วย : บาท
2563

2562

2561

2560

ค่่าสอบบััญชีีบริิษััทฯ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,100,000

ค่่าสอบบััญชีีบริิษััทย่อ
่ ยในประเทศ

4,050,000

4,050,000

3,900,000

3,680,000

-

-

-

514,478

175,500

176,000

202,700

198,000

5,425,500

5,426,000

5,302,700

5,492,478

ค่่าสอบบััญชีีบริิษััทย่อ
่ ยในต่่างประเทศ*
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวม

*ค่่าสอบบััญชีีบริิษััทย่อ
่ ยในต่่างประเทศขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราแลกเปลี่่�ยนในขณะนั้้�น

นอกจากนี้้� ยัังมีีค่่าบริิการอื่่�นๆ ดัังนี้้�
1.

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กัด
ั
รายการ

รายงานตรวจสอบตามเงื่่�อนไข BOI
2.

หน่่วย : บาท
2563

2562

2561

2560

108,070

1,070,000

535,000

535,000

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กัด
ั
รายการ

หน่่วย : บาท
2563

2562

2561

2560

สอบทานผลประเมิิน Anti-Corruption

-

347,750

-

-

ค่่าที่่ป
� รึึกษาโครงการ Collective Action Coalition (CAC)

-

-

-

481,500

ตรวจสอบ Accountability

-

-

-

674,100

ตรวจสอบ IT System Integration

-

-

-

203,300

380,000

-

-

-

380,000

347,750

-

1,358,900

ค่่าที่่�ปรึึกษาเพื่่� อประเมิินและสอบทานสิิทธิ์์ใ� นการเข้้าถึึง
ฟัังก์์ชั่่�นงานที่่�สำ�คัั
ำ ญของกระบวนการเงิินเดืือนและ

บุุคคลบนระบบงาน SAP ERP

รวม
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3.

บริิษััท สำำ�นัก
ั ภาษีี เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย จำำ�กัด
ั
รายการ

ค่่าจััดทำำ�สััญญาบริิษััท
4.

หน่่วย : บาท
2563

2562

2561

2560

560,000

2,450,000

4,535,500

1,741,000

บริิษััท กฎหมาย เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย จำำ�กัด
ั
รายการ

ค่่าจััดทำำ�สััญญาบริิษััท
หมายเหตุุ :

หน่่วย : บาท
2563

2562

2561

2560

784,300

-

-

-

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กััด บริิษััท สำำ�นัักภาษีี เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย จำำ�กััด บริิษััท กฎหมาย เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย จำำ�กััด เป็็น
คนละนิิติิบุุคคลกัับ บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด และขอบเขตงานที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาดัังกล่่าวไม่่ซ้ำ�ซ้
ำ อ
้ นกัับงานด้้านการสอบบััญชีี

4. การปฎิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ
นอกจากการปฎิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�หรัั
ำ
บบริิษััทจดทะเบีียนตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนดไว้้ บริิษััทฯ ยัังมีีการ
ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อาทิิเช่่น

การดำำ�เนิินการในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการคอร์์รััปชัันส่่งผลร้้ายและเป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ เป็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้อง

และสร้้างความไม่่เป็็นธรรมในทางธุุรกิิจ ส่่งผลเสีียทั้้�งด้้านจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความสามารถในการแข่่งขัันของกิิจการ และไม่่

เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งภายในและต่่างประเทศ รวมทั้้�งทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�มีีส่ว
่ นเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ขาดความเชื่่�อ

มั่่�นต่่อองค์์กร บริิษััทฯ จึึงถืือเป็็นหลัักการที่่�สำ�คัั
ำ ญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�จะไม่่สนัับสนุุนกิิจการ กลุ่่�มบุุคคล หรืือบุุคคลที่่�มีีส่ว
่ นร่่วมกัับการแสวงหา

ผลประโยชน์์อัันไม่่พึึงได้้รัับ ไม่่ว่่าทางตรง หรืือทางอ้้อมจากการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�โดยมิิชอบ คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบายมาตรการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตการคอรััปชัันและห้้ามจ่่ายสิินบน เพื่่� อเป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�

ด้้วยจิิตสำ�นึึ
ำ กในการยึึดถืือความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตในการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่� โดยปราศจากการทุุจริิตและการคอร์์รััปชััน หรืือการแสวงหาผลประโยชน์์

ในหน้้าที่่�โดยมิิชอบ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยจรรโลงไว้้ซึ่�ง่ ชื่่�อเสีียงและเกื้้�อหนุุนต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

การที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ และยึึดมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่� อง มีีผลให้้ บริิษััทฯ ได้้รัับการต่่ออายุุการ

รัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ บมจ. พฤกษา

เรีียลเอสเตท (บริิษััทย่่อยซึ่่�งเป็็นบริิษััทแกนของบริิษััทฯ) ได้้รัับการต่่ออายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) เป็็นครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562

การส่่งเสริิมการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ตระหนัักว่่า นวััตกรรมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ การสร้้างระบบการจััดการนวััตกรรมที่่�ดีี

(Innovation Management System) จะทำำ�ให้้องค์์กรมีีความสามารถทางด้้านนวััตกรรมทั้้�งในด้้านของผลิิตภััณฑ์์ การบริิการ กระบวนการ

ทำำ�งาน และรููปแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ๆ โดยบริิษััทฯ มีีความคาดหวัังว่่า การบริิหารนวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบจะมีีส่่วนในการสร้้างการ
เติิบโต และก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อลููกค้้า หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญในการนำำ�

นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้มีีส่่วนร่่วมในการคิิดค้้นเชิิงสร้้างสรรค์์เพื่่� อให้้ได้้

มาซึ่่�งนวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่� อนำำ�มาปรัับใช้้ในการออกแบบและพััฒนาสิินค้้า การปรัับปรุุ งกระบวนการผลิิตและกระบวนการทำำ�งาน เพื่่� อให้้
สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอยู่่เ� สมอ
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บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจของ บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง

จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับบริิษััทฯ โดยเฉพาะ ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้บรรษััทภิิบาลที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่� อง และได้้ปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่� อสัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่่�งสู่่ก
� ารพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable

Development: SD) ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 2 โดยนำำ�ความเชี่่ย
� วชาญจาก Core Business มาช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย รวมถึึงชุุ มชนและสัังคมให้้มีีชีีวิิตที่่� ดีีอย่่างยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น โดยได้้ยึึดแนวทางการดำำ�เนิินการ

ด้้านความยั่่�งยืืนตามนโยบายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ พฤกษา โฮลดิ้้�ง และกำำ�หนดเป็็น Roadmap ที่่�มีีกรอบการดำำ�เนิิน

การเป็็นระยะเวลา 5 ปีี ภายใต้้การดำำ�เนิินการ 3 ด้้านหลัักๆ คืือ 1. ใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่ที่
� �่ดีี (Heart

to Home) 2. ใส่่ใจผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Heart to Earth) 3. ใส่่ใจสัังคมและให้้โอกาสที่่�ดีีแก่่ผู้้�ที่่�ต้้องการโอกาส
(Heart to Society) และยัังได้้ขัับเคลื่่�อนงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SD) และกิิจกรรมเพื่่� อสัังคม (CSR) ทุุกกิิจกรรม
ให้้สามารถมุ่่�งตอบสนองต่่ อ เป้้ าหมายการพััฒนาที่่� ยั่่� งยืื นตามมาตรฐานความยั่่� งยืืนในระดัับประเทศและสากล
อย่่างต่่อเนื่่� อง โดยมีีโครงการหลัักๆ ดัังนี้้�
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โครงการที่่�ใส่่ใจคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ควบคู่่�ไปกัับการใส่่ใจผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่
โครงการ “Solar Cell หมู่บ้าน
ประหยัดพลังงาน”

พฤกษาฯ ติิดตั้้�ง Solar Cell ทดแทนการใช้้ไฟฟ้้า บริิเวณพื้้� นที่่ส่
� ว่ นกลางของโครงการทาวเฮ้้าส์์
และบ้้ า นเดี่่� ย ว เช่่น ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิิ ติิ บุุ คค ล บ่่อบำำ�บัั ด น้ำำ� เสีีย เพื่่� อช่่วยลด

ผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และช่่วยสร้้าง
คุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ ด้้วยการลดค่่าใช้้จ่่ายส่ว
่ นกลางของโครงการให้้กัับนิิติิบุุคคลและลููกค้้า
ของโครงการ

โครงการ “60+ Earth Hour
2020”

พฤกษาฯ ร่่วมสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรม “ปิิดไฟ 1 ชั่่�วโมง เพื่่�อลดโลกร้้อน” (60+ Earth

Hour 2020) จััดโดย กรุุงเทพมหานคร มููลนิิธิิสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

(ประเทศไทย): FEED และองค์์กร WWF ประเทศไทย โดยช่่วยรณรงค์์และเชิิญชวนผู้้�บริิหาร
พนัักงาน ลููกค้้า รวมถึึงประชาชนทั่่�วไป ปิิดไฟที่่�ไม่่จำำ�เป็็น 1 ชั่่�วโมง ผ่า่ นช่่องทางการสื่่�อสาร

ต่่างๆ ของบริิษััทฯ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่�่ 3 เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการลด
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าในเขตกรุุ งเทพมหานครและปริิมณฑล และช่่วยลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจก รวมถึึ ง ช่่วยสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ ให้้ กัั บ ประเทศไทย ด้้ ว ยการลด

ค่่าใช้้จ่่ายไฟฟ้้าลง

โครงการ “พฤกษาใส่ใจ...คืนน้ำ�ใส
ให้คูคลอง”

พฤกษาฯ ร่่วมกัั บ หน่่วยงานภาครััฐและชุุ มชนรอบโครงการ จัั ดกิิ จกรรมขุุ ดลอกคููคลอง

“พฤกษาใส่่ใจ...คืืนน้ำำ�ใสให้้คููคลอง” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่�่ 3 เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ�
ในคลองต่่างๆ ให้้มีีความสะอาดและปลอดภัั ยต่่ อชุุ มชน เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบทางด้้ าน

สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการลดปริิมาณขยะในคลองลง ช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

จากขยะที่่�เก็็บได้้ และช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้าและชุุมชนรอบโครงการให้้มีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นจากสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี

โครงการ “Reduce Pollution”

พฤกษาฯ จััดโครงการ “Reduce Pollution” รณรงค์์ให้้พนัักงานและผู้้�รัับเหมาที่่�ไซต์์ก่่อสร้้าง

ใส่ใ่ จสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการคััดแยกขยะที่่ใ� ช้้ในการก่่อสร้้าง เช่่น ถุุงปููน Non Shrink และกระป๋๋อง

Hybrid Epoxy เพื่่�อส่่งไปกำำ�จััดให้้ถููกวิิธีี แทนการเผา หรืือทิ้้�งรวมกััน ซึ่่�งสามารถช่่วยลด
ผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการลดปริิมาณขยะลงแล้้ว ยัังสามารถช่่วยลดมลพิิษและ

ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้อีีกด้้วย

โครงการ “E-Brochure”

พฤกษาฯ จัั ด โครงการ “E-Brochure” รณรงค์์ ใ ห้้ พ นัั ก งานและลููกค้้ า ใส่่ ใ จสิ่่� ง แวดล้้ อ ม

ด้้ วยการลดผลิิ ตสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่�่ ใช้้ในโครงการลง เช่่น โบรชััวร์์ และเปลี่่� ยนรููปแบบมาเป็็น

สื่่�อดิิจิต
ิ อลแทน ซึ่่ง� สามารถช่่วยลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการลดปริิมาณกระดาษ
และขยะลงแล้้ ว ยัั ง สามารถช่่วยลดปริิ ม าณการปล่่อยก๊๊ า ซเรืือนกระจกลงได้้ อีี กด้้ ว ย

และช่่วยสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ ด้้วยการลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับบริิษััทฯ ไปพร้้อมกััน
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โครงการ “Recycle for Better
Life By Pruksa”

พฤกษาฯ ร่่วมกัับ วััดจากแดง โครงการกรีีนโรด และโครงการหลัังคาเขีียว จััดโครงการ

“Recycle for Better Life By Pruksa” รณรงค์์ให้้ลููกบ้้านใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมและช่่วยเหลืือ

สัังคม ด้้วยการคััดแยกขยะ เช่่น ขวดน้ำำ�พลาสติิก ถุุงพลาสติิก และกล่่องนม/กล่่องน้ำำ�ผลไม้้

ที่่�นำ�ำ กลัับไปรีีไซเคิิลทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับสัังคมได้้ โดยในปีี 2563 ได้้นำ�ร่
ำ ่องที่่�โครงการบ้้าน

พฤกษารัังสิิต-บางพููน ซึ่�ง่ สามารถช่่วยลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการลดปริิมาณ
ขยะลงได้้ และยัังช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้อีีกด้้วย

โครงการ “วน @ Pruksa”

พฤกษาฯ ร่่วมกัับ บมจ.ทีีพีีบีีไอ ในโครงการ “วน @ Pruksa” รณรงค์์ ใ ห้้ลููกบ้้า นใส่่ใจ

สิ่่�งแวดล้้อมและช่่วยเหลืือสัังคม ด้้วยการแยกขยะพลาสติิกที่่�ยืด
ื ได้้เพื่่� อนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลใหม่่
ผ่่ า นกระบวนการผลิิ ต ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐานสากลและเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยในปีี 2563

ได้้ นำ�ร่
ำ ่องที่่� โครงการทาวเฮ้้าส์์ บ้้านเดี่่� ยว และคอนโด รวม 3 โครงการ ได้้ แก่่ โครงการ
เดอะ คอนเนค พััฒนาการ 38 โครงการ เดอะแพลนท์์ เอลิิท พััฒนาการ โครงการ พลััม

คอนโด แจ้้งวััฒนะ สเตชั่่�น 1-3 และพลััมฯ มิิกซ์์ แจ้้งวััฒนะ ซึ่่�งสามารถช่่วยลดผลกระทบทาง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการลดปริิมาณขยะพลาสติิกลงแล้้ว ยัังช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก นอกจากนี้้�ทุุกๆ 1 กิิ โลกรััมของพลาสติิ กที่่� ได้้ รัับการบริิจาคผ่่านโครงการนี้้�

จะได้้รัับเงิินบริิจาค 5 บาท เพื่่� อส่่งต่่อแก่่มููลนิิธิด้
ิ ้านสิ่่�งแวดล้้อม และสาธารณประโยชน์์ต่่อไป

โครงการที่่�ใส่่ใจสัังคมและให้้โอกาสที่่�ดีีแก่่ผู้้�ที่่�ต้้องการโอกาส ได้้แก่่
โครงการ “ทุนพฤกษา”

พฤกษาฯ สนัับสนุุนการศึึกษาให้้กัับบุุตรของพนัักงาน ด้้วยการมอบ “ทุุนพฤกษา” ในระดัับ

ประถมศึึกษา มััธยมศึึกษา และอาชีีวศึึกษา ที่่�มีีผลการเรีียนดีี ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 19 จำำ�นวน

89 ทุุน เป็็นจำำ�นวนเงิิน 600,000 บาท เพื่่� อช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีด้้านการศึึกษาให้้กัับ
บุุตรพนัักงานได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาและเติิบโตสู่่ก
� ารเป็็นเยาวชนไทยที่่�มีีคุณ
ุ ภาพต่่อไป

การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของผู้บริหารระดับสูง

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของพฤกษาฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อพััฒนาการศึึกษาในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์

จึึงร่่วมเป็็นวิิทยากรแบ่่งปัันความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
เทคโนโลยีีการผลิิตชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป นวััตกรรมการก่่อสร้้างบ้้านระบบ

อุุตสาหกรรม (Real Estate Manufacturing : REM) รวมถึึงการตลาดและการสร้้างแบรนด์์

ให้้กัับสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ และวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เพื่่� อช่่วย

ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีทางด้้านการศึึกษาให้้กัับคณาจารย์์ นัักศึึกษา และคนทั่่�วไป เพื่่� อนำำ�
ไปพััฒนาต่่อยอดความรู้้�ในการพััฒนาประเทศต่่อไป

โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ
By Pruksa”

ที่่� พฤกษาฯ เราอยากให้้ทุุกคนมีี “บ้้าน” เพราะ...บ้้านคืื อที่่� ที่�่ เราอยู่่�แล้้ วมีีความสุุขที่่� สุุด

พฤกษาฯ จึึงช่่ ว ยยกระดัับมาตรฐานคุุ ณ ภาพความสุุ ข ให้้ กัั บผู้้�ที่่� ต้้ อ งการโอกาสในสัังคม
จััดโครงการ “บ้้านใส่่ใจเพื่่� อคนพิิการ By Pruksa” ร่่วมกัับ มููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคม
โรงพยาบาลสิิริน
ิ ธร และเครืือข่่ายในชุุมชน อำำ�เภอบ้้านแฮด จัังหวััดขอนแก่่น ดำำ�เนิินการสร้้าง

และปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััยของคนพิิการเพิ่่�มเติิมต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 2 จำำ�นวน 2 หลััง ให้้มีีความ
ปลอดภััย ลดการเกิิดอุุบััติเิ หตุุในบ้้าน และช่่วยเสริิมสร้้างสมรรถนะทางร่่างกายและจิิตใจของ

ผู้้�พิิการให้้แข็็งแรง ปลอดภััย และอยู่่อ
� าศััยได้้อย่่างได้้ยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งจััดหาอุุปกรณ์์ทางการ

แพทย์์มอบให้้คนพิิการ เพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกในการใช้้ชีีวิิตของคนพิิการได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพ
ผู้พิการ”

พฤกษาฯ ร่่วมกัับมููลนิิธิน
ิ วััตกรรมทางสัังคม ส่่งเสริิมโครงการ “สร้้างงานสร้้างอาชีีพคนพิิการ”

มีีงานทำำ�และมีีรายได้้ สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 6 เพื่่� อช่่วยยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับคนพิิการมีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น
้ จำำ�นวน 31 คน โดยทำำ�งานที่่�พฤกษา จำำ�นวน 7

คน และทำำ�งานในองค์์กรสาธารณประโยชน์์ใกล้้บ้า้ น (พื้้� นที่่�จัังหวััดขอนแก่่น) จำำ�นวน 24 คน

โครงการ “พฤกษา จิตอาสา
บริจาคโลหิต”

พฤกษาฯ ร่่วมกัับศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย และสำำ�นัักงานเขตพญาไท จััด
โครงการ “พฤกษา จิิตอาสา บริิจาคโลหิิต” ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่�่ 13 เพื่่� อรณรงค์์ให้้ผู้้�บริิหาร

พนัักงาน และคนทั่่�วไป ร่่วมกัันบริิจาคโลหิิต เพื่่� อนำำ�ไปช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�รอรัับการรัักษาจาก

การเสีียโลหิิตอัันมีีสาเหตุุมาจากอุุบััติิเหตุุ การผ่่าตััด หรืือโรคที่่�จำำ�เป็็นต้้องรัักษาด้้วยโลหิิต ที่่�

กำำ�ลัังขาดแคลนให้้ทัันท่่วงทีี จำำ�นวน 4 ครั้้�ง/ปีี เพื่่� อช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับผู้้�ป่่วย
ที่่�กำำ�ลัังรอรัับบริิจาคโลหิิตจากโรงพยาบาลต่่างๆ ทั่่�วประเทศ

กิจกรรม “ตรวจสุขภาพ และ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พฤกษาฯ ร่่วมกัับ คลิินิิกบ้้านหมอวิิมุุต จััดกิิจกรรมดููแลสุุขภาพให้้กัับลููกบ้้านและคนทั่่�วไป

โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย เพื่่� อช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
ให้้มีีสุข
ุ ภาพที่่�ดีีและแข็็งแรง ดัังนี้้�

1)	กิิจกรรม “ตรวจสุุขภาพ” ให้้กัับลููกค้้าที่่�โครงการ พลััมคอนโด รัังสิิต อไลฟ์์ เฟส 1
และ เฟส 2 โครงการ พลััมคอนโด แจ้้งวััฒนะ สเตชั่่�น

2)	กิิ จกรรม “ฉีีดวััคซีีนไข้้หวัั ดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์�” ให้้กัั บสื่่�อมวลชน และเจ้้ าหน้้าที่่� ของ

สำำ�นัักงานเขตพญาไทที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยงกัับเชื้้�อโรค เช่่น พนัักงานจััดเก็็บขยะ
และพนัักงานกวาดถนน เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของ COVID-19 และจากวิิกฤตการแพร่่ระบาดของ

COVID-19 ที่่�ได้้สร้้างผลกระทบไปทั่่�วโลก บริิษััทฯ ได้้ใช้้ทรััพยากรและศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่� เพื่่� อช่่วย

เหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ผ่า่ นพ้้นวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้ด้้วยดีี เช่่น การจััดตั้้�งศููนย์์ Hot Line
โดยทีีมแพทย์์จากคลิินิก
ิ บ้้านหมอวิิมุต
ุ เพื่่� อให้้คำำ�ปรึึกษาและตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของ

COVID-19 ให้้กัับพนัักงานและคนทั่่�วไปโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย และจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันและฆ่่าเชื้้�อ
ในสถานที่่�ทำำ�งานและโครงการต่่างๆ เพื่่� อปกป้้องลููกค้้าและพนัักงานให้้ห่่างไกลจาก COVID-19 เช่่น
หน้้ า กากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ ตู้้�อบฆ่่ า เชื้้� อ UV รวมทั้้� ง เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้� ที่่� ไ ด้้ รัั บผลกระทบจาก

COVID-19 ขายสิินค้้าและบริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่� อช่่วยสร้้างรายได้้ให้้คนที่่�กำำ�ลัังเดืือดร้้อนใน
สัังคม ฯลฯ

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Report) ประจำำ�ปีี 2563 โดยมีี
เนื้้� อหาของรายงานครอบคลุุมทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม อย่่างละเอีียด โดยท่่านสามารถ

ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.psh.co.th หรืือสแกน QR CODE
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) และ บริิษััทย่่อย ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายใน
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�สอบทานผลการประเมิินความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่� อมุ่่�งเน้้นให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอและเหมาะสมกัับ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยได้้จััดทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน

คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ซึ่�ง่ มีี 5 องค์์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO

2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คืือ สภาพแวดล้้อม

การควบคุุม การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบ

การติิดตาม โดยให้้ผู้้�บริิหารร่่วมทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ จากนั้้�นนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เข้้ารายงานคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่ง� คณะกรรมการ

บริิษััทได้้พิิจารณาผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยรวมมีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีี

ระบบการควบคุุมภายในทั้้�ง 5 องค์์ประกอบอย่่างครบถ้้วนและเหมาะสมเพีียงพอ ซึ่�ง่ ได้้แก่่
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม (Control
Environment)

นอกจากนี้้� ยัั งมีีการกำำ�ห นดความเสี่่� ย งสำำ�คัั ญที่่� ก ระทบกัับธุุ ร กิิ จ

บริิษััทฯ ได้้ จัั ดสภาพแวดล้้ อมและโครงสร้้างองค์์ กรที่่� เอื้้� ออำำ�นวย

ภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the

ให้้ระบบการควบคุุมภายในดำำ�เนิินไปตามที่่� บริิษััทฯ มุ่่�งหวัังรวมถึึง
การกำำ�ห นดเป้้ า หมายการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� ชัั ดเจน และชี้้� วัั ดผลได้้

โดยผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่� อเป็็นแนวทางการ

ปฏิิบััติิงานของพนัักงาน โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้มีีการทบทวน
และปรัับปรุุ งคู่่�มืือจรรยาบรรณของบริิษััทฯ เพื่่� อให้้สอดคล้้ องกัับ
นโยบายการกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ได้้ อ ย่่า งครบถ้้ ว น นอกจากนั้้� น

ยัังได้้ จัั ดให้้ มีีวัั น CG Day อย่่ า งต่่ อ เนื่่� องเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี โดยมีี

วััตถุุประสงค์์เพื่่� อส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน
ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมร่่วมกััน และเน้้นย้ำำ�ให้้เกิิดการตระหนัักถึึงความ

สำำ�คััญของการมีีหลัักธรรมาภิิบาล มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ของบริิษััทฯ ที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พนัักงาน และ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย

เพื่่� อจััดทำำ�แผนการบริิหารความเสี่่ย
� ง ร่่วมกัับการจััดทำำ�นโยบาย และ

แผนกลยุุทธ์์ โดยนำำ�หลัักการและแนวคิิดเกี่่�ยวกัับกรอบการควบคุุม
Treadway Commission (“COSO”) มาประยุุกต์์ใช้้กัับการดำำ�เนิิน

งานขององค์์กร และได้้พััฒนาระบบการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�อง

ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management System: BCMs)

โดยจััดให้้ มีี การฝึึ ก ซ้้ อ มแผนการตอบสนองต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
(Emergency Response Plan: ERP) ร่่วมกัับแผนบริิหารความ

ต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่่� อทดสอบ

การติิ ดต่่ อสื่่�อสาร ภายใต้้ สถานการณ์์จำำ�ลองเหตุุการณ์์ การแพร่่

ระบาดของไวรััส COVID-19 ในกระบวนการสำำ�คัั ญ (Critical

Process) ตลอดจนการฝึึ ก ซ้้ อ มแผนการกอบกู้้�ระบบเทคโนโลยีี

สารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan : DRP) ของสำำ�นัักงานใหญ่่
เพื่่� อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

2. การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)

3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control
Activities)

บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ ทำำ�หน้า้ ที่่�

บริิษััทฯ มีีกิิ จกรรมการควบคุุม โดยนำำ�ระบบการบริิหารงานและ

แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้มีีการจััดการและดููแลเกี่่� ยวกัับ

สำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็็นเครื่่�องมืือในการ

ให้้ข้้อเสนอแนะต่่อฝ่่ายบริิหารในการกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์และ
ความเสี่่� ย งอย่่ า งเป็็ น ระบบ คณะกรรมการบริิ ษััท และผู้้�บริิ ห าร

ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อการบรรลุุ
เป้้าหมายขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว เพื่่� อให้้การเติิบโต

ขององค์์ ก รเป็็ น ไปอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ภายใต้้ ภ าวะการณ์์ ที่�่ เ ปลี่่� ย นแปลง
ตลอดเวลา โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

ด้้ านบริิหารความเสี่่�ยงต่่ อคณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบเป็็น
ประจำำ�ทุุ ก ไตรมาส สำำ�หรัั บในปีี 2563 ได้้ มีี การดำำ� เนิิ น การใน

เรื่่�องต่่างๆ อาทิิเช่่น การติิดตามเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
(Emerging Risk) รวมถึึงมอบหมายให้้หน่ว
่ ยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง
ทำำ�การประเมิินผลกระทบ จััดทำำ�แผนการจััดการความเสี่่�ยง และ

นำำ�เสนอตามรอบการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย
� งระดัับ

ประเมิินผลทั้้�งองค์์กร (Balanced Scorecard) และดััชนีีวััดความ

วางแผนและควบคุุม ต่่อเนื่่� องมาโดยตลอด มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�

ความรัับผิิดชอบ เพื่่� อตรวจสอบซึ่�่งกัันและกััน บริิษััทฯ มีีคู่่�มืือการ
ปฏิิบััติิงาน ซึ่�ง่ ใช้้เป็็นกรอบในการกำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิงานให้้
เป็็นไปอย่่างมีีระบบและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่� อป้้องกัันและลดความ

เสี่่�ยงต่่อความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานต่่างๆ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ทำำ�การปรัับปรุุงอำำ�นาจ

ดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับ

การดำำ�เนิินงาน เพื่่� อใช้้ในการกำำ�หนดขอบเขต และวงเงิิ นอนุุมััติิ

ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ในแต่่ละระดัับอย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้�เพื่่� อให้้เกิิดความ
คล่่องตััวและมีีการควบคุุมที่่�เหมาะสมเพีียงพอ

องค์์การ ยกตััวอย่่างเช่่น ความเสี่่ย
� งจากการประกาศใช้้ พ.ร.บ. ที่่�ดิิน

โดยในปีี 2563 บริิ ษััท ฯ ยัังคงให้้ ค วามสำำ�คัั ญต่่ อ การจััดให้้ มีี

สิินทรััพย์์ ความเสี่่�ยงจากการออกกฎหมาย พรบ. คุ้้�มครองข้้อมููล

เพื่่� อให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกสามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียน

ผลกระทบการแพร่่ระบาดของ ไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้ต้้องมีีการ

เป็็นความลัับไม่่รั่่�วไหลไปสู่่�บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�เพื่่� อให้้มีี

และสิ่่�งปลููกสร้้างปีี 2563 ความเสี่่�ยงอัันเนื่่� องมาจากการบริิหาร

ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียนเพื่่� อขอความเป็็นธรรมที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ

ส่่ ว นบุุ ค คล (Personal Data Protection Act) ความเสี่่� ย งจาก

ผ่่านระบบได้้ โดยมั่่�นใจว่่าข้้อมููลการร้้องเรีียนจะได้้รัับการดููแลรัักษา

ปรัับเปลี่่�ยนแผนธุุรกิิจให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์ เป็็นต้้น

การปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้อง และสอดคล้้องกัับกฎระเบีียบบริิษััทฯ มีีการ

กำำ�หนดวิิ ธีีการและการสอบทานที่่� ชััดเจนเพื่่� อให้้แน่่ใจว่่ าบริิษััทฯ

ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีมาตรการที่่�รััดกุุม
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เหมาะสม ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ มีีการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และมีีการกำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�

ขั้้�นตอนการอนุุมััติิโดยผู้้�ไม่่มีีส่ว
่ นได้้เสีียในธุุรกรรมนั้้�น รวมทั้้�งมีีการ

ดัังกล่่าวไว้้อย่่างชััดเจน อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินการตามนโยบาย

กรรมการ ฯลฯ เพื่่� อป้้องกัันการถ่่ายเทผลประโยชน์์ เช่่น ต้้องผ่่าน
เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว ตามระเบีียบของสำำ�นัักงาน

คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์

แห่่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน รวมทั้้�งเปิิดเผย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามมาตรฐานการ

บััญชีี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
(Information & Communication)
บริิษััทฯ มีีการพััฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยจััดให้้ มีี ระบบข้้ อ มููลและช่่ อ งทางการสื่่� อสารทั้้� ง ภายในและ

ภายนอกองค์์กร อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ล อย่่างครบถ้้วน
ถููกต้้อง และทัันเวลา เพีียงพอที่่�จะใช้้ในการตััดสิินใจ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ข้้อมููลทางการเงิินหรืือข้้อมููลอื่่�น ระบบด้้านการสื่่�อสารภายในนั้้�น

และความรัับผิิ ด ชอบของกรรมการและผู้้�บริิ ห ารที่่� ไ ด้้ รัั บแต่่ ง ตั้้� ง
ดัังกล่่าวสำำ�หรัับบริิษััทย่อ
่ ย และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน

อนาคตนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และความเห็็น

ชอบของผู้้�ร่่วมทุุนในอนาคตด้้วย

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการสอบทาน โดยฝ่่ายตรวจสอบ
ภายในเพื่่� อ ประเมิิ น และปรัับปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ผ ลของระบบควบคุุ ม

การบริิหารความเสี่่ย
� ง และการกำำ�กัับดููแลอย่่างเป็็นระบบ ผ่่านแผนการ
ตรวจสอบประจำำ�ปีีที่�่ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่ง�่ ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้นำ�ำ เสนอผลการตรวจสอบให้้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรัับทราบอย่่ า งสม่ำำ� เสมอเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก เดืื อ น โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีีข้้อคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะ ให้้บริิษััทฯ

นำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพมากยิ่่�งขึ้้น
�
นอกจากนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษาภายนอก

บริิษััทฯ ได้้ให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�เพีียงพอ

ให้้ตรวจสอบระบบการควบคุุมของระบบงานที่่�สำ�คัั
ำ ญของบริิษััทฯ

ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ ระบบการสื่่�อสารกัับบุุคคล

สอบทานความคืืบหน้้าของงานก่่อสร้้างที่่โ� ครงการเทีียบกัับค่่าใช้้จ่า่ ย

และทัันต่่อเหตุุการณ์์ โดยพนัักงานทุุกคนได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารผ่่าน

เพิ่่�มเติิมจากการปฏิิบััติงิ านของผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ได้้แก่่

หรืื อ องค์์ ก รภายนอก บริิ ษััท ฯ มีีระบบการติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สารที่่� มีี การ

ที่่เ� กิิดขึ้้น
� จริิง โดยผลการตรวจสอบพบว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุม

ให้้ข้้อมููลข่่าวสาร ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (www.psh.co.th)

ภายในและการดููแลเกี่่ย
� วกัับความเสี่่ย
� งที่่เ� หมาะสมเพีียงพอ ซึ่่ง� ไม่่พบ

รวมทั้้�งจััดส่่งรายงานการดำำ�เนิินงานให้้สถาบัันต่่างๆ ตามระเบีียบ

จุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุมภายในที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ

ระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน

ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััทฯ มีีระบบควบคุุมการรัับส่่ง หรืือนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบ มีีการ

บริิษััทฯ ได้้ตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

บุุคลากรและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสารสนเทศการสื่่�อสารอย่่าง

การเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด โดยถููกต้้องตามที่่�ควร

ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตามกำำ�หนดเวลาอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่�ง่ เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ

แบ่่ ง แยกงานและกำำ�ห นดผู้้�มีีหน้้ า ที่่� รัั บผิิ ด ชอบ และอำำ� นาจของ

2563 ของบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่ างบการเงิิ นดัังกล่่ าวแสดงฐานะ

ชััดเจน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลได้้

ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เฉพาะผู้้�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเท่่านั้้�น

5. ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities)
บริิษััทฯ มีีระบบการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน โดยผู้้�บริิหารในแต่่ละ

สายงานได้้ เปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานกัับเป้้าหมายที่่� กำำ�หนด
อย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อปรัับเปลี่่ย
� นกลยุุทธ์์ที่เ�่ หมาะสมได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

ผ่่านคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งมีีการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุก
ุ เดืือน

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลไกกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทย่อ
่ ย

และ/หรืือ บริิษััทร่ว
่ มทุุนที่่�อาจมีีในอนาคต โดยจะพิิจารณาส่่งบุุคคล

ไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย และ/หรืือ บริิษััทร่่วมนั้้�นอย่่างน้้อย
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ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จำำ�นวน 2 รายการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ
รายการ

ราคาและรายละเอีียด

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 1

กรรมการบริิษััทฯ

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััทฯ และกลุ่่�ม

บริิษััทเช่่าพื้้� นที่่�ใน

150.0

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่�และบริิการ 20,726 ตารางเมตร
ระยะเวลาตามสััญญา 3 ปีี เริ่่� ม ตั้้� งแต่่ 1
พฤศจิิ ก ายน 2560 – 31 ตุุ ล าคม 2563 ต่่ อ

อาคาร Pearl

Bangkok จำำ�นวนพื้้� นที่่�

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่�และบริิการ 11,106 ตารางเมตร

สััญญาใหม่่พื้้�นที่่�เช่่า

พฤศจิิ ก ายน 2563 –31 ตุุ ล าคม 2566 และ

ระยะเวลาตามสััญญา 3 ปีี เริ่่� ม ตั้้� งแต่่ 1

20,726 ตารางเมตร

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่แ
� ละบริิการของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ

และบริิการ 11,472

ตารางเมตร ซึ่�ง่ เป็็น

อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ระยะเวลาเช่่า 22 เดืือน

ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด เพื่่� อเป็็น

สััญญาเช่่าเพิ่่�มอีีก 1 เดืือนตั้้�งแต่่ 1 พฤศจิิกายน

กรรมสิิทธิ์์ข
� อง บริิษััท

เริ่่�ม 1 มกราคม 2562 – 31 ตุุลาคม 2563 ต่่อ

อาคารสำำ�นัักงาน

– 30 พฤศจิิกายน 2563 พื้้� นที่่� 366 ตารางเมตร

โดยอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวเป็็นอััตรา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการที่่�ใกล้้เคีียงกัับราคาตลาด

และในเงื่่� อนไขที่่� ไ ม่่ แ ตกต่่ า งจากที่่� บ ริิ ษััท ฯ

เข้้ า ทำำ�กัั บบุุ ค คลภายนอก โดยเทีียบกัับอััตรา
ค่่าเช่่าพื้้� นที่่�และค่่าบริิการที่่� บริิษััทฯ ให้้เช่่ากัับ

ผู้้�ให้้เช่่ารายอื่่�น
รายการที่่� 2

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััทฯ และกลุ่่�ม

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

ค่่าบริิการในการจััดทำำ�

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััท ได้้เรีียกเก็็บ
สััญญา

0.11

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ได้้เรีียกเก็็บค่่าบริิการในการจััดทำำ�สััญญาให้้กัับ

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด ซึ่�ง่ ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

รายการดัังกล่่ าวถืื อเป็็นรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกััน

โดยเป็็นรายการเกี่่� ยวกัับสิินทรััพย์์และบริิการ

และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�มีีตัั
่ วตนสุุทธิิ ซึ่ง�่ อยู่่ใ� น

อำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ
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ในปีี 2562 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จำำ�นวน 1 รายการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ

ราคาและรายละเอีียด

รายการ

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 1

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััทฯ และกลุ่่�ม

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

อาคาร Pearl Bangkok

พฤศจิิกายน 2560 – 31 ตุุลาคม 2563 และ

ตารางเมตร ซึ่�ง่ เป็็น

อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ระยะเวลาเช่่า 22 เดืือน

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััท เช่่าพื้้� นที่่�ใน

159.6

จำำ�นวนพื้้� นที่่� 20,726

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่�และบริิการ 20,726 ตารางเมตร
ระยะเวลาตามสััญญา 3 ปีี เริ่่� ม ตั้้� งแต่่ 1

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่แ
� ละบริิการของโรงพยาบาลวิิมุต
ุ

กรรมสิิทธิ์์ข
� อง บริิษััท

เริ่่� ม 1 มกราคม 2562 – 31 ตุุ ล าคม 2563

ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด เพื่่� อเป็็น

โดยอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการดัังกล่่าวเป็็นอััตรา

อาคารสำำ�นัักงาน

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการที่่�ใกล้้เคีียงกัับราคาตลาด

และในเงื่่� อนไขที่่� ไ ม่่ แ ตกต่่ า งจากที่่� บ ริิ ษััท ฯ

เข้้ า ทำำ�กัั บบุุ ค คลภายนอก โดยเทีียบกัับอััตรา
ค่่ าเช่่าพื้้� นที่่� และค่่าบริิการที่่�บริิษััทฯ ให้้เช่่ากัับ

ผู้้�ให้้เช่่ารายอื่่�น

ในปีี 2561 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จำำ�นวน 4 รายการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ

ราคาและรายละเอีียด

รายการ

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 1

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััทฯ และกลุ่่�ม

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

อาคาร Pearl Bangkok

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััท เช่่า พื้้� นที่่�ใน

159.3

จำำ�นวนพื้้� นที่่� 19,125

ค่่ าเช่่าและค่่ าบริิการดัังกล่่ าวเป็็นอััตราค่่ าเช่่า

ตารางเมตร ซึ่�ง่ เป็็น

และค่่ าบริิการที่่� ใกล้้ เคีียงกัับราคาตลาด และ

ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด เพื่่� อเป็็น

กัับบุุ ค คลภายนอก โดยเทีียบกัับอััตราค่่ า เช่่ า

ในเงื่่� อนไขที่่� ไ ม่่ แ ตกต่่ า งจากที่่� บ ริิ ษััท ฯ เข้้ า ทำำ�

อาคารสำำ�นัักงาน
รายการที่่� 2

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท โรงพยาบาล

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

ระยะเวลาตามสััญญา 3 ปีี เริ่่� ม ตั้้� งแต่่ 1

พฤศจิิกายน 2560 – 31 ตุุลาคม 2563 โดยอััตรา

กรรมสิิทธิ์์ข
� อง บริิษััท

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่�และบริิการ 19,125 ตารางเมตร

วิิมุต
ุ อิินเตอร์์

จ่่ายค่่าจััดทำำ�รายงาน
สิ่่�งแวดล้้อม และ

ค่่าธรรมเนีียมในการ

ขอแบบก่่อสร้้างอาคาร

พื้้� นที่่�และค่่าบริิการที่่� บริิษััทฯ ให้้เช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่า

รายอื่่�น
2.3

บริิ ษััท โรงพยาบาลวิิ มุุ ต อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล

จำำ�กััด ได้้จ่่ายค่่าจััดทำำ�รายงานสิ่่�งแวดล้้อมและ

ค่่าธรรมเนีียมในการขอแบบก่่อสร้้างอาคารให้้
กัับ บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด ซึ่ง�่ ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

รายการดัังกล่่ าวถืื อเป็็นรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกััน

โดยเป็็นรายการเกี่่� ยวกัับสิินทรััพย์์และบริิการ
และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ

0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�่มีีตััวตนสุุทธิิ ซึ่่�งอยู่่�

ในอำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ

รายงานประจำ�ปี 2563

189
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ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ
รายการ

ราคาและรายละเอีียด

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 3

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท โรงพยาบาล

จำำ�กััด ซึ่�ง่ ถืือหุ้้�นโดย

บริิษััทฯ

เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ
บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

(Ultimate Shareholder

วิิมุต
ุ อิินเตอร์์

2.2

ได้้จ่่ายค่่าแบบ

โรงพยาบาลวิิ มุุต จำำ�กัั ด ซึ่�่งถืื อหุ้้�นโดยบริิษััท

ทีี ซีี ทีี จำำ�กัั ด (Ultimate Shareholder คืื อ

ของ Façade อาคาร

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

จำำ�กัั ด ได้้ จ่่ายค่่ าแบบ Conceptual Design

ของ Façade อาคารโรงพยาบาล ให้้กัับ บริิษััท

Conceptual Design

คืือ นายทองมา

บริิษััท โรงพยาบาลวิิ มุุต อิิ นเตอร์์เนชั่่� นแนล

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

โรงพยาบาล

รายการดัังกล่่าวข้้างต้้นถืือเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยว

โยงกััน โดยเป็็นรายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์และ

บริิการ และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อยกว่่า

ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�มีีตัั
่ วตนสุุทธิิ
ซึ่�ง่ อยู่่ใ� นอำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ

รายการที่่� 4

กรรมการบริิษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััท พฤกษา

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

ได้้แก่่ บริิษััท พฤกษา
(มหาชน) บริิษััท

พนาลีี เอสเตท จำำ�กััด
บริิษััท พุุทธชาด

เอสเตท จำำ�กััด และ

บริิษััท เกสร ก่่อสร้้าง
จำำ�กััด จ่่ายค่่างาน
บริิการออกแบบ
Interior อาคาร

สำำ�นัักงาน Pearl
Bangkok
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กลุ่่�มบริิ ษััท พฤกษา ได้้ แ ก่่ บริิ ษััท พฤกษา
เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท พนาลีี

เอสเตท จำำ�กััด บริิษััท พุุทธชาด เอสเตท จำำ�กััด
และบริิษััท เกสร ก่่อสร้้าง จำำ�กััด ได้้จ่่ายค่่างาน

บริิการออกแบบ Interior อาคารสำำ�นัักงาน

Pearl Bangkok ให้้กัับ บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด

ซึ่�ง่ ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

รายการดัังกล่่าวข้้างต้้นถืือเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยว

โยงกััน โดยเป็็นรายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์และ

บริิการ และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อยกว่่า

ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�มีีตัั
่ วตนสุุทธิิ
ซึ่�ง่ อยู่่ใ� นอำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ

รายการระหว่างกัน

ในปีี 2560 ที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จำำ�นวน 5 รายการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ

ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ
รายการ

ราคาและรายละเอีียด

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 1

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท พฤกษา เรีียล

บริิษััทฯ

(มหาชน) เช่่าพื้้� นที่่�

นายทองมา วิิจิต
ิ รพงศ์์พัันธุ์์� และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

เอสเตท จำำ�กััด

2.9

ในอาคารหลัักสี่่พ
� ลาซ่่า

เดืือนละ 268,148 บาท โดยอััตราค่่าเช่่าและค่่า
บริิการดัังกล่่าวเป็็นอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

กรรมสิิทธิ์์ข
� อง นาย

ที่่� ใกล้้ เคีียงกัับราคาตลาด และในเงื่่� อนไขที่่� ไม่่

ทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

แตกต่่างจากที่่พ
� ฤกษาฯ เข้้าทำำ�กัับบุุคคลภายนอก

อบรมส่่วนกลาง

พฤกษาฯ เช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่ารายอื่่�น

เพื่่� อใช้้เป็็นศููนย์์ฝึก
ึ

รายการที่่� 2

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท โรงพยาบาล

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

ตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2556 – 30 กัันยายน 2558 และ
ต่่อสััญญาถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2560 ในอััตรา

ชั้้�น 10 ซึ่�ง่ เป็็น

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด

สััญญาเช่่าและบริิการพื้้� นที่่� 425.68 ตารางเมตร

วิิมุตติ
ุ ิ อิินเตอร์์

โดยเทีียบกัับอััตราค่่าเช่่าพื้้� นที่่�และค่่าบริิการที่่�
950.0

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุุตติิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

จำำ�กััด ได้้ซื้้�อที่่�ดิินเปล่่าจากบริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
จำำ�นวน 10 แปลง มีีพื้้�นที่่ร� วม 4 ไร่่ 55.60 ตารางวา

ซื้้�อที่่�ดิินเปล่่าจาก

จำำ�นวนเงิิน 950 ล้้านบาทเพื่่� อใช้้เป็็นที่่�ตั้�้งของ

เพื่่� อใช้้เป็็นที่่�ตั้�้งของ

โดยเงื่่�อนไขและราคาเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่�่

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
โครงการฯ ตามแผน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ

โครงการฯ บริิษััทฯ พิิจารณาซื้้�อที่่�ดิินดัังกล่่าว
ตกลงกัันระหว่่างคู่่�สััญญา

รายการดัังกล่่ าวถืื อเป็็นรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกััน

โดยเป็็นรายการเกี่่� ยวกัับสิินทรััพย์์และบริิการ

และขนาดของรายการดัังกล่่าวเกิินกว่่าร้้อยละ
0.03 แต่่ ตํ่่ ากว่่ า ร้้ อ ยละ 3 ของมููลค่่ า ของ

ทรััพย์์สิินที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทจดทะเบีียน

ทั้้�งนี้้�รายการดัังกล่่าวได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2560 เมื่่�อวัันที่่�

24 มีีนาคม 2560 เนื่่�องจากการซื้้�อที่่�ดิินดัังกล่่าว
เพื่่� อเป็็นที่่ตั้
� �ง้ โครงการ มีีความเหมาะสมและเป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ และราคาซื้้�อที่่�ดิินมีีความ

เหมาะสมและต่ำำ� กว่่ า ราคาประเมิิ น เฉลี่่� ย ของ
ผู้้�ประเมิินอิิสระจำำ�นวน 2 รายซึ่�่งได้้รัับอนุุญาต

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
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ความสััมพัันธ์์กัับ
บริิษััทฯ

ลัักษณะของรายการ
และความจำำ�เป็็น

มููลค่่าของ
รายการ

ราคาและรายละเอีียด

เกี่่�ยวโยงกััน
(ล้้านบาท)

รายการที่่� 3

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท เกสร ก่่อสร้้าง

บริิษััทฯ

พััฒนาการ 32

นายทองมา วิิจิต
ิ รพงศ์์พัันธุ์์� และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

จำำ�กััด ได้้ซื้้�อที่่�ดิินแปลง

2.0

บริิ ษััท เกสร ก่่ อ สร้้ า ง จำำ�กัั ด ซื้้� อที่่� ดิิ น แปลง

พััฒนาการ 32 พื้้� น ที่่� 0-1-55 ไร่่ จำำ� นวนเงิิ น
1,998,381.25 บาท (รวมภาษีีและค่่าธรรมเนีียม

เนื่่� องจากปััจจุุบัันที่่�ดิิน

โอน) ราคาประเมิิ น 3,797,500 บาท จาก

แปลงนี้้�มีีสภาพเป็็น

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์� เนื่่� องจากปััจจุุบััน

ทางเข้้า-ออก

ที่่ดิ
� น
ิ แปลงนี้้�มีีสภาพเป็็นทางเข้้า-ออก อีีกเส้้นทาง

อีีกเส้้นทางหนึ่่�งที่่�เป็็น

หนึ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์อย่่างมากกัับลููกค้้าในกลุ่่�ม

ประโยชน์์อย่่างมากกัับ

โครงการพััฒนาการ

ลููกค้้าในกลุ่่�มโครงการ

รายการดัังกล่่ าวถืื อเป็็นรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกััน

พััฒนาการ

โดยเป็็นรายการเกี่่� ยวกัับสิินทรััพย์์และบริิการ

และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อยกว่่า ร้้อยละ
0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�มีีตัั
่ วตนสุุทธิิ ซึ่ง�่ อยู่่ใ� น
อำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ

รายการที่่� 4

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััท โรงพยาบาล

จำำ�กััด ซึ่�ง่ ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท

บริิษััทฯ

เนชั่่�นแนล จำำ�กััด ได้้

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุตติ
ุ ิ
ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด (ถืือหุ้้�นโดย

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

วิิมุตติ
ุ ิ อิินเตอร์์

8.0

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุุตติิ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำำ�กััด ได้้จ่่ายค่่าแผนผัังและการก่่อสร้้างอาคาร

โรงพยาบาลให้้กัั บ บริิษััท โรงพยาบาลวิิ มุุตติิ

จ่่ายค่่าแผนผัังและ

จำำ�กััด ซึ่�่งถืือหุ้้�นโดยบริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด (คืือ

การก่่อสร้้างอาคาร

นายทองมา วิิ จิิตรพงศ์์พัันธุ์์�) เป็็นจำำ�นวนเงิิ น

โรงพยาบาล

8 ล้้านบาท รายการดัังกล่่าวถืือเป็็นรายการที่่�

เกี่่�ยวโยงกััน โดยเป็็นรายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์
และบริิการ และขนาดของรายการดัังกล่่าวน้้อย
กว่่า ร้้อยละ 0.03 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่�่มีีตััวตน
สุุทธิิ ซึ่�ง่ อยู่่ใ� นอำำ�นาจอนุุมััติิจากฝ่่ายจััดการ

รายการที่่� 5

กรรมการบริิษััทฯ

บริิษััทฯ และกลุ่่�ม

(ถืือหุ้้�นโดย นายทองมา

บริิษััทฯ

อาคาร Pearl Bangkok

บริิษััท ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด
วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�)

และผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััท เช่่า พื้้� นที่่�ใน

จำำ�นวนพื้้� นที่่� 19,125
ตารางเมตร ซึ่�ง่ เป็็น

กรรมสิิทธิ์์ข
� อง บริิษััท

ทีี ซีี ทีี จำำ�กััด เพื่่� อเป็็น
อาคารสำำ�นัักงาน
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57.6

สััญญาเช่่าพื้้� นที่่�และบริิการ 19,125 ตารางเมตร

ระยะเวลาตามสััญญา 3 ปีี เริ่่� ม ตั้้� งแต่่ 1

พฤศจิิกายน 2560 – 31 ตุุลาคม 2563 โดยอััตรา
ค่่ าเช่่าและค่่ าบริิการดัังกล่่ าวเป็็นอััตราค่่ าเช่่า

และค่่าบริิการที่่�ใกล้้เคีียงกัับราคาตลาด และใน
เงื่่� อนไขที่่� ไ ม่่ แ ตกต่่ า งจากที่่� บ ริิ ษััท ฯเข้้ า ทำำ�กัั บ

บุุคคลภายนอก โดยเทีียบกัับอััตราค่่าเช่่าพื้้� นที่่�

และค่่าบริิการที่่�บริิษััทฯเช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่ารายอื่่�น

รายการระหว่างกัน

ที่่� กำำ�ห นดไว้้ ใ นพระราชบััญญััติิ หลัั กทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์

มาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิรายการ
ระหว่่างกััน

พ.ศ. 2535 (และที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะจััดทำำ�รายงาน

กรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคล

บาทถ้้วน) หรืือมีีมููลค่่ารายการโดยรวมในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมของ

มีีความขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ใ นอนาคต บริิ ษััท ฯ กำำ�ห นดให้้

ไตรมาสมีีมููลค่่าเกิินกว่่า 20,000,000 บาท (ยี่่สิ
� บ
ิ ล้้านบาทถ้้วน) เพื่่� อ

สรุุ ปการทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีขนาดเกิินกว่่า 3,000,000 บาท (สามล้้าน

ที่่� อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีีย หรืืออาจ

กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องรายใดรายหนึ่่�งใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็ น ผู้้�ให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ย วกัับความ

รายงานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในทุุกไตรมาส

จำำ�เป็็นในการเข้้าทำำ�รายการ และความเหมาะสมทางด้้านราคาของ

รายการนั้้�นๆ โดยพิิจารณาเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิในอุุตสาหกรรม และมีีการเปรีียบเทีียบกัับราคา

ของบุุคคลภายนอกหรืือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
บริิษััทฯ จะจััดให้้ผู้้�เชี่่ย
� วชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็น

ผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่� ย วกัับรายการระหว่่ างกัันดัังกล่่ าว เพื่่� อนำำ�ไปใช้้

ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็็น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะปฏิิ บััติิตามสััญญาที่่� ตกลง

ร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดราคาและเงื่่�อนไขรายการ

อย่่างชััดเจนและเป็็นธรรม และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์
ในการเข้้าทำำ�รายการที่่� เกี่่� ยวโยงกััน หรืือรายการระหว่่ างกัันของ

บริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ยอื่่� นๆ บริิ ษััท ฯ จะปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตาม

หลัักเกณฑ์์ ข องตลาดหลัักทรััพย์์ ฯ และคณะกรรมการกำำ�กัั บ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่�่มีีผลใช้้บัังคัับอย่่างเคร่่งครััด

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญดัังกล่่าวจะถููกนำำ�ไป

อย่่างไรก็็ดีี หากมีีการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน บริิษััทฯ จะจััดให้้

กรณีี โดยกรรมการผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียจะไม่่ มีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงใน

รายการดัังกล่่ า ว ในกรณีีที่่� ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่่ มีี ความ

ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััทหรือ
ื ผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่

รายการดัังกล่่ า ว อีีกทั้้� ง จะมีีการเปิิ ด เผยรายการระหว่่ า งกัันใน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ตรวจสอบหรืือสอบทานโดยผู้้�สอบ

คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของ
ชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะจััด
ให้้มีีบุุคคลที่่� มีีความรู้้� ความชำำ�นาญพิิเศษ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีีหรืือ

บััญชีีของบริิษััทฯ

ผู้้�ประเมิิ น ราคาทรััพย์์ สิิ น ที่่� มีี ความเป็็ น อิิ ส ระเป็็ น ผู้้�ให้้ ค วามเห็็ น

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่าง
กัันในอนาคต

ตรวจสอบหรืือบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญพิิเศษ จะถููกนำำ�ไปใช้้

บริิษััทฯ อาจมีีการเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน หรืือรายการระหว่่างกััน

ของบริิ ษััท ฯ หรืื อ บริิ ษััทย่่ อ ยกัับบุุ ค คลที่่� อ าจมีีความขััดแย้้ ง ทาง

ผลประโยชน์์ มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย หรืื อ อาจมีีความขััดแย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ในอนาคต โดยหากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิหรือ
ื รายการ

เกี่่� ย วกัับรายการระหว่่ า งกััน โดยความเห็็ น ของคณะกรรมการ
ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น แล้้วแต่่

กรณีี เพื่่� อให้้มีีความมั่่�นใจว่่าการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่เป็็นการ
โยกย้้าย หรืือถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััทฯ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของ

บริิษััทฯ แต่่เป็็นการทำำ�รายการที่่บ
� ริิษััทฯ ได้้คำ�นึึ
ำ งถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย

สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่�่มีีข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดย
ทั่่�วไป (ยกตััวอย่่างเช่่น การขายบ้้านหรืืออาคารชุุดให้้แก่่กรรมการ

หรืือผู้้�บริิหารในราคาปกติิที่�่ตั้�้งไว้้เพื่่� อขายให้้แก่่บุุคคลทั่่�วไป หรืือใน
ราคาที่่�หัักด้้วยส่่วนลดตามนโยบายของบริิษััทฯ ที่่�ได้้เคยอนุุมััติิไว้้

แล้้ว) บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความ

เกี่่ย
� วข้้องไว้้ โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการสามารถอนุุมััติก
ิ ารทำำ�ธุรุ กรรมดัังกล่่าว
ได้้ หากธุุรกรรมเหล่่านั้้�นมีีข้้อตกลงทางการค้้าในลัักษณะเดีียวกัับที่่�

วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วย

อำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะ

เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งเป็็นไปตาม
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

บริิ ษััท พฤกษา โฮลดิ้้� ง จำำ�กัั ด (มหาชน) (“บริิ ษััท ”) ขอชี้้� แ จงผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััทสำ�หรัั
ำ
บปีี สิ้้� น สุุ ด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

เปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้น
� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
หน่่วย: ล้้านบาท
งบกำำ�ไรขาดทุุน

31

ธัันวาคม

ร้้อยละ

2563

รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์

31

ธัันวาคม

ร้้อยละ

2562

เพิ่่�มขึ้้�น/
(ลดลง)

ร้้อยละ

29,853

101.2

40,526

100.9

(10,673)

(26.3)

(609)

(2.1)

(641)

(1.6)

(32)

(5.0)

29,244

99.1

39,885

99.3

(10,641)

(26.7)

269

0.9

267

0.7

2

0.7

รายได้้รวม

29,513

100.0

40,152

100.0

(10,639)

(26.5)

ต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์

19,876

68.0

25,754

64.6

(5,878)

(22.8)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

9,368

32.0

14,131

35.4

(4,763)

(33.7)

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

5,437

18.4

7,060

17.6

(1,623)

(23.0)

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่าย

4,200

14.2

7,338

18.3

(3,138)

(42.8)

515

1.7

324

0.8

191

59.0

3,685

12.5

7,014

17.5

(3,329)

(47.5)

858

2.9

1,555

3.9

(697)

(44.8)

2,827

9.6

5,459

13.6

(2,632)

(48.2)

56

0.2

100

0.2

(44)

(44.0)

2,771

9.4

5,359

13.3

(2,588)

(48.3)

ค่่าส่่งเสริิมการขาย
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ สุุทธิิ
รายได้้อื่่�น

ภาษีีเงิินได้้

ต้้นทุุนทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับงวด
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััท

หมายเหตุุ :	อััตราส่่วนในงบกำำ�ไรขาดทุุนแสดงเป็็นร้้อยละของรายได้้รวม ยกเว้้นต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์ และกำำ�ไรขั้้�นต้้นแสดงเป็็นร้้อยละของราย
ได้้อสัังหาริิมทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ
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รายได้้

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและการบริิหาร

สำำ�หรัั บปีี 2563 บริิ ษััท ฯ มีีรายได้้ ทั้�้ ง หมดมาจากกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ

บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารสำำ�หรัับปีี 2563 เท่่ากัับ

เท่่ากัับ 29,244 ล้้านบาท และรายได้้อื่่�น 269 ล้้านบาท รวมรายได้้

ปีีก่่อนเท่่ากัับ 1,623 ล้้านบาท หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 23.0 โดย

อสัังหาริิมทรััพย์์ ประกอบด้้วยรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
เท่่ากัับ 29,513 ล้้านบาท

สำำ�หรัับผลประกอบการของปีี 2563 ภาพรวมกลุ่่�มธุุรกิิจอสัังหาฯ มีี

รายได้้ 29,244 ล้้านบาท ลดลง 10,641 ล้้านบาท หรืือลดลงคิิดเป็็น

ร้้ อ ยละ 26.7 เมื่่� อเทีียบกัับรอบระยะเวลาเดีียวกัันของปีี ก่่ อ น

เนื่่� องจากรายได้้จากบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ ลดลง 5,454 ล้้านบาท หรืือ

ลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 30.5 รายได้้จากบ้้านเดี่่ย
� ว ลดลง 1,915 ล้้านบาท
หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 24.6 และรายได้้จากอาคารชุุดลดลง 3,368

ล้้านบาทหรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 23.8 ซึ่�่งเป็็นผลมาจากสภาวะ

เศรษฐกิิ จของประเทศ และทั้้� งโลกชะลอตััว ซึ่่�งเกิิ ดจากการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 เป็็นหลััก และมาตรการ LTV ใหม่่ที่มีี
�่ ผลบัังคัับ
ใช้้วัันที่่� 1 เม.ย. 2562

ต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์
สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์เท่่ากัับ 19,876

ล้้ า นบาท หรืื อ คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 68.0 ของรายได้้ จ ากการขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ ในขณะที่่ต้
� น
้ ทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์ของปีีก่อ
่ น

เท่่ากัับ 25,754 ล้้านบาท หรืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 64.6 ของรายได้้จาก

การขายอสัังหาริิมทรััพย์์สุทธิ
ุ ิ ทำำ�ให้้อััตราต้้นทุุนขายสำำ�หรัับปีี 2563
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯ มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นร้้อยละ 32.0 ปรัับลดลง

จากปีีก่อ
่ นที่่�ร้อ
้ ยละ 35.4 ซึ่ง�่ เป็็นผลมาจากการปรัับลดราคาขายเพื่่� อ

ระบายสิินค้้าคงเหลืือ
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5,437 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 18.4 ของรายได้้รวม โดยลดลงจาก

เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการขายลดลง เท่่ากัับ 1,175 ล้้านบาท หรืือลดลง
คิิดเป็็นร้้อยละ 35.8 และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงเท่่ากัับ 449

ล้้านบาท หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 11.9 จากการเปิิดโครงการที่่ล
� ดลง
และการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายได้้ดีีขึ้�น
้

ต้้นทุุนทางการเงิิน
สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนทางการเงิินประมาณ 515 ล้้านบาท

เพิ่่� ม ขึ้้� น 191 ล้้ า นบาท เมื่่� อ เทีียบกัับปีี ก่่ อ น จากหนี้้� สิิ น ที่่� มีี ภาระ
ดอกเบี้้�ยเป็็นหลััก

อััตราส่่วนหนี้้�สิน
ิ ที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เท่่ากัับ 0.58 เท่่าและอััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยหัักเงิินสด

และรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.55 เท่่า ซึ่่ง� เป็็นอััตราส่่วน
ที่่ดีี
� จากการบริิหารจััดการหนี้้�สิน
ิ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ยได้้อย่่าง

มีีประสิิทธิภ
ิ าพ

กำำ�ไรสุุทธิิ
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี 2563 เท่่ากัับ 2,771 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น

ร้้อยละ 9.4 ของรายได้้รวม ปรัับตััวลดลงเท่่ากัับ 2,588 ล้้านบาท
จากกำำ�ไรของปีีก่่อน หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 48.3 มาจากรายได้้

จากการขายที่่�ลดลง 10,641 ล้้านบาท หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 26.7

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”)
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินและงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ รวมถึึง
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าว

ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยกรรมการที่่� เ ป็็ น อิิ ส ระกำำ�กัั บดููแลงบการเงิิ น และ

ประเมิินระบบการควบคุุมภายในให้้มีีประสิิทธิิผล เพื่่� อให้้มีีความ

จััดทำำ�ขึ้น
�้ ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รัั� บรองทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้นโยบาย

มั่่�นใจได้้ว่า่ มีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีถููกต้้อง ครบถ้้วนอย่่างเพีียงพอ

ข้้อมููลสำำ�คัั ญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นและ

ซึ่�่งความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ

บััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผย

ได้้ผ่า่ นการตรวจสอบและให้้ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข จากผู้้�สอบ
บััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ งบการเงิินจึึงสะท้้อนฐานะทางการเงิิน

รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย กระแสเงิินสดรวมที่่�เป็็นจริิงของบริิษััทฯ

คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงไว้้ซึ่ง�่ ระบบบริิหารความเสี่่ย
� ง

และระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิผ
ิ ลเพื่่� อให้้มั่่�นใจ

ได้้ อย่่างมีีเหตุุผลว่่ า ข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้ องครบถ้้ วนและ

ทัันเวลาและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรือ
ื การดำำ�เนิินการที่่ผิ
� ด
ิ ปกติิ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่�ง่ ได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีนี้้
ี �แล้้ว

คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่ าระบบการควบคุุมภายในของ

บริิ ษััท ฯ โดยรวมอยู่่� ใ นระดัับที่่� น่่ า พอใจและสามารถสร้้ า งความ

เชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินของบริิษััทฯ

และบริิษััทย่อ
่ ย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

เพีียงพอที่่� จ ะดำำ� รงรัักษาไว้้ ซึ่�่ ง ทรััพย์์ สิิ น ของบริิ ษััท ฯ และเพื่่� อ ให้้

ทราบจุุดอ่่อน เพื่่� อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินการที่่�
ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ

ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการอิิสระ

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัน
ั ธุ์์�

ประธานกรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ า กระบวนการจััดทำำ�

มีีประสบการณ์์ด้้านการบริิหาร โดยในระหว่่างปีี 2563 กรรมการ

เพีียงพอให้้มั่่�นใจได้้ว่่ารายงานทางการเงิินแสดงฐานะทางการ

(“บริิษััทฯ”) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแ
ิ ละ

รายงานทางบััญชีีและการเงิิ น ของบริิ ษััท ฯ มีีการควบคุุ ม ที่่�

ตรวจสอบมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน ได้้แก่่ ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

เงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ถููกต้้องตามมาตรฐาน

เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีีระชััย งามดีีวิิไลศัักดิ์์� และ

นายอนุุวััฒน์์ จงยิินดีี เป็็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ต
� ามขอบเขตความรัับผิิดชอบ

การบััญชีี และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ

2.

ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ในการกำำ�กัับดููแลการ

การสอบทานวิิธีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ใิ นการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

คณะกรรมการตรวจสอบมีีการสอบทานความเหมาะสม
เพีียงพอเกี่่�ยวกัับระเบีียบ และวิิธีีปฏิิบััติิในการเข้้าทำำ�รายการ

ดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััท ฯ โดยมุ่่�งหมายให้้ เ กิิ ด ความชััดเจนใน

ที่่เ� กี่่ย
� วโยงกััน หรืือรายการที่่อ
� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารอัันจะพึึงมีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ

กััน หรืือรายการที่่อ
� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่เ�่ กิิดขึ้้น
�

การบริิ ห ารงานด้้ ว ยความซื่่� อสััตย์์ แ ละความรัับผิิ ด ชอบของ

รวมถึึงการสอบทานรายการที่่�เข้้าลัักษณะรายการที่่�เกี่่�ยวโยง

ตลอดจนดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า คณะกรรมการบริิ ห ารและ

ในระหว่่างปีี ตลอดจนสอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้

ฝ่่ายจััดการได้้ บริิหารกิิ จการตามนโยบายของบริิษััทอย่่างถููกต้้ อง

ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเป็็นไปตามประกาศ ข้้อกำำ�หนด และ

ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ จัั ดให้้ มีี การประชุุ ม

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า รายการดัังกล่่าวที่่�มีี

และผู้้�สอบบััญชีี เพื่่� อรัับทราบ ให้้ความเห็็นชอบ ร่่วมหารืือ และ

ธุุรกิิจและเป็็นไปเพื่่� อประโยชน์์ของบริิษััทฯ รวมถึึงมีีการเปิิดเผย

ครบถ้้วน และมีีมาตรฐาน

แนวทางปฏิิบััติที่
ิ เ�่ กี่่ย
� วข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ทั้้�งสิ้้�นรวม 12 ครั้้ง� ทั้้�งนี้้�ได้้ร่ว่ มประชุุมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน

หรืือเกิิ ดขึ้้�นในระหว่่ างปีีเป็็นรายการที่่� เกิิ ดขึ้้�นตามปกติิ ของ

แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นในเรื่่�องต่่างๆ ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.

การให้้ความเห็็นชอบต่่องบการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้้ ใ ห้้ ค วามเห็็ น ชอบงบการเงิิ น รายไตรมาสและงบการเงิิ น

ประจำำ�ปีี 2563 ที่่� ผ่่ า นการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้้�สอบบััญชีี ก่่ อ นนำำ� เสนอให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษััทพิิ จ ารณา

3.

การสอบทานการปฏิิ บััติิงานตามกฎหมาย คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้้กำำ�หนดให้้มีีการสอบทานและติิดตามให้้ บริิษััทฯ

ดำำ�เนิินการปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และข้้อกำำ�หนด

ของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และกฎหมายอื่่� นที่่�

อนุุ มััติิ โดยได้้ ส อบถามผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิ ห ารในเรื่่� อง

สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ โดยมอบหมายให้้

ในการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการร่่วมประชุุ มกัับผู้้�สอบบััญชีี

หนึ่่�งที่่ต้
� อ
้ งตรวจสอบ รวมทั้้�งในปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีหน่ว่ ย

ความถููกต้้อง ความครบถ้้วนของงบการเงิินและความเพีียงพอ
โดยไม่่ มีี ฝ่่ า ยจััดการเพื่่� อ ปรึึกษาหารืื อ กัันอย่่ า งเป็็ น อิิ ส ระถึึง

ประเด็็นสำำ�คััญๆ ในการจััดทำำ�งบการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล

ที่่� เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้งบการเงิิ น นอกจากนี้้�ยัังได้้ พิิจารณา

หน่่วยงานตรวจสอบภายในกำำ�หนดเป็็นประเด็็นหลัักประเด็็น

งานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance) ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เข้้าดููแล

การทำำ�งานของหน่่วยงานต่่างๆ ให้้มีีการกำำ�กัับดููแลการฏิิบััติิ

งานเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่�่เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีการจััดประชุุมเพื่่� อ

ข้้อเสนอแนะของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่� อปรัับปรุุ งจุุดอ่่อนของระบบ

รัับทราบผลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายกฎหมาย และฝ่่ายกำำ�กัับ

ปีี 2563

& Compliance) ของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ไตรมาส

การควบคุุม ภายใน และรัับทราบแผนการสอบบััญชีีประจำำ�

198

ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

รายงานประจำ�ปี 2563

ดููแลกิิจการและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Corporate Govenance

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการสอบทานดัังกล่่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่่ พ บ

บริิหารความเสี่่ย
� งระดัับองค์์การ ยกตััวอย่่างเช่่น ความเสี่่ย
� งจาก

และ/หรืือ มีีการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่� ขััดแย้้งกัับข้้อกำำ�หนดของ

อัันเนื่่� องมาจากการบริิหารสิินทรััพย์์ ความเสี่่�ยงจากการออก

ข้้อบ่่งชี้้�ที่ทำ
�่ ำ�ให้้เชื่่�อว่่า บริิษััทฯ มีีเจตนาที่่จ
� ะละเว้้นไม่่ปฏิิบััติต
ิ าม

การประกาศใช้้ พรบ. ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างปีี 2563 ความเสี่่ย
� ง

กฎหมายที่่�มีีสาระสำำ�คััญ

4.

กฎหมาย พรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุ คคล (Personal Data

Protection Act) ความเสี่่ย
� งจากผลกระทบการแพร่่ระบาดของ

การสอบทานระบบการควบคุุ ม ภายในและการบริิ ห าร

ไวรััส COVID-19 ทำำ� ให้้ ต้้ อ งมีีการปรัับเปลี่่� ย นแผนธุุ ร กิิ จ ให้้

ความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบทานระบบการ

สอดรัับกัับสถานการณ์์ เป็็นต้้น

ควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่� อพิิจารณาความ

เพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุ ม ภายในของ

นอกจากนี้้�ยัังมีีการกำำ�หนดความเสี่่ย
� งที่่สำ
� �คัั
ำ ญที่่ก
� ระทบกัับธุุรกิิจ

บริิ ษััท ฯ เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี ผ่่ า นผลการประเมิิ น ที่่� จัั ดทำำ� โดย

เพื่่� อจััดทำำ�แผนการบริิหารความเสี่่ย
� ง ร่่วมกัับการจััดทำำ�นโยบาย

ผู้้�บริิหาร ตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ

และแผนกลยุุทธ์์ โดยนำำ�หลัักการและแนวคิิดเกี่่ย
� วกัับกรอบการ

หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) รวมทั้้�งการบริิหาร

ควบคุุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations

ที่่� กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์และ

การดำำ� เนิิ น งานขององค์์ ก ร และได้้ พัั ฒนาระบบการบริิ ห าร

ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่่ไ� ด้้รัับการอนุุมััติิ และ

Management System: BCMs) โดยจััดให้้มีีการฝึึกซ้้อมแผน

ความเสี่่ย
� งตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึึงแนวทาง

of the Treadway Commission (“COSO”) มาประยุุกต์์ใช้้กัับ

ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนการพิิ จ ารณารายงานผลการ

จััดการความต่่ อ เนื่่� องทางธุุ ร กิิ จ (Business Continuity

การพิิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบของบริิ ษััท ที่่� ป รึึกษา

การตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน (Emergency Response

ภายนอกที่่�บริิษััทฯ ว่่าจ้้างให้้ตรวจสอบระบบการควบคุุมของ

Plan: ERP) ร่่ ว มกัับแผนบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� องทางธุุ ร กิิ จ

ระบบงานที่่�สำ�คัั
ำ ญ เพิ่่�มเติิมจากการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบ

(Business Continuity Plan: BCP) เพื่่� อทดสอบการติิ ดต่่อ

ภายในของบริิ ษััท ฯ ได้้ แ ก่่ สอบทานความคืื บ หน้้ า ของงาน

สื่่�อสาร ภายใต้้สถานการณ์์จำำ�ลอง เหตุุการณ์์ การแพร่่ระบาด

ตรวจสอบไม่่พบจุุดอ่่อน หรืือข้้อบกพร่่องในระบบการควบคุุม

ตลอดจนการฝึึกซ้้อมแผนการกอบกู้้�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ก่่อสร้้างที่่�โครงการเทีียบกัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ซึ่่�งผลการ

ของไวรััส COVID-19 กระบวนการสำำ�คััญ (Critical Process)

ภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ดีี คณะกรรมการตรวจสอบ

(IT Disaster Recovery Plan : DRP) ของสำำ�นัั กงานใหญ่่

ได้้ เ น้้ น ย้ำำ� ให้้ บ ริิ ษััท ฯตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของการสร้้ า ง

เพื่่� อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

จิิตสำ�นึึ
ำ กการควบคุุมภายในให้้ เ กิิ ด ขึ้้� นในองค์์ ก ร ในเรื่่�องการ

บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันระหว่่างคณะกรรมการ

ควบคุุมและกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน โดยใช้้แนวทางป้้องกััน

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์การ

3 ระดัับ (Three Lines of Defense) รวมถึึงการประเมิินตนเอง

เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี เพื่่� อให้้เกิิดการประสานงานกัันระหว่่างหน่่วย

(Control Self Ass e ssment) เพื่่� อให้้ พ นัักงานแต่่ ล ะ

งานตรวจสอบภายใน และหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีี

ระดัับรัับทราบบทบาทหน้้ า ที่่� ข องตนเองและตระหนัักถึึง

ประสิิทธิภ
ิ าพยิ่่�งขึ้้�น

ความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อการสร้้างระบบการควบคุุมภายในของ
องค์์กรให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึึงมีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ มีีระบบการ
ควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมเพีียงพอ

นอกจากนี้้� การที่่� บ ริิ ษััท ฯ ได้้ ต ระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของ

การบริิ ห ารความเสี่่� ย งต่่ อ การบรรลุุ เ ป้้ า หมายขององค์์ ก ร

ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว เพื่่� อให้้การเติิบโตขององค์์กรเป็็น

ไปอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ภายใต้้ ภ าวะการณ์์ ที่�่ เ ปลี่่� ย นแปลงตลอดเวลา

โดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงได้้ รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้ าน

บริิหารความเสี่่�ยงต่่ อคณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบเป็็น

ประจำำ�ทุุกไตรมาส สำำ�หรัับในปีี 2563 ได้้มีีการดำำ�เนิินการใน

เรื่่�องต่่างๆ อาทิิเช่่น การติิดตามเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น

ใหม่่ (Emerging Risk) รวมถึึงมอบหมายให้้หน่ว
่ ยงานเจ้้าของ

ความเสี่่�ยงทำำ�การประเมิินผลกระทบ จััดทำำ�แผนการจััดการ

ความเสี่่�ยง และนำำ�เสนอตามรอบการประชุุ มคณะกรรมการ

5.

การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการกำำ�กัั บดููแลงานของหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่่� ง

ครอบคลุุมถึึงภารกิิ จหลััก ขอบเขตการปฏิิ บััติิงาน ขอบเขต
หน้้ า ที่่� ค วามรัับผิิ ด ชอบ ความเป็็ น อิิ ส ระในการปฏิิ บััติิ ง าน

ตรวจสอบ รวมถึึงการจััดองค์์กรและอััตรากำำ�ลััง โดยการสอบ

ทานและอนุุมััติิแผนงานตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 ที่่�จััด
ทำำ�ขึ้�น
้ ตามผลการประเมิินความเสี่่�ยงในหน่่วยงานของบริิษััทฯ
การกำำ�หนดแผนการพััฒนาคุุณภาพงานตรวจสอบ และการ

พััฒนาความรู้้� ทัักษะ และความชำำ�นาญของบุุคลากรตรวจสอบ
ภายใน ทั้้�งนี้้�แผนงานตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 ได้้มีีการ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ปรัับเปลี่่�ยน โดยนำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเชิิงลึึก (Data Analytic)

ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่� อพิิจารณาถึึงบทบาท หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

ข้้อมููลที่่�มีีจำำ�นวนมาก ในลัักษณะ End to End Process ทำำ�ให้้

กรรมการบริิษััทมอบหมาย โดยในปีี 2563 ทางคณะกรรมการ

ซึ่่�งใช้้ Data Analytic Tool มาเป็็นเครื่่�องมืือในการตรวจสอบ

และแนวทางปฏิิ บััติิของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�คณะ

สามารถระบุุประเด็็นปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็วและแม่่นยำำ� และ

ตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบเดิิม

ช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านการตรวจสอบให้้เป็็นไปอย่่างมีี

ยัังคงแสดงเนื้้�อหาอย่่างครบถ้้ วน สอดคล้้ องตามข้้อกำำ�หนด

ประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ลมากยิ่่�งขึ้้�น

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการประเมิินตนเองใน

เรื่่� อ ง คุุ ณ ภาพของการปฏิิ บััติิ ง านตรวจสอบภายใน (QAR :

การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้้พิจ
ิ ารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�ง

กำำ�ห นดค่่ า ตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 โดย

ของ Internal Audit Foundation และ IIA Global เพื่่� อให้้ทราบ

จากการสอบทานคุุ ณ สมบััติิ ข องผู้้�สอบบััญชีี โดยคำำ�นึึ งถึึง

ถึึงสิ่่�งที่่ต้
� อ
้ งพััฒนาปรัับปรุุงคุุณภาพ เพื่่� อยกระดัับงานตรวจสอบ
ภายในให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ า การปฏิิ บััติิงานของ

หน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างอิิสระ มีี

ประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ลเป็็นที่่�น่า่ พอใจ

การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ น ว่่ า

บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในจริิยธรรม และ

หลัักบรรษััทภิิบาลมาโดยตลอด และในปีี 2563 ทางบริิษััทฯ ได้้

ดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการและได้้รัับรางวััล อาทิิ การ

ได้้ รัั บการประเมิิ น การกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การ (CGR) ของบริิ ษััท
จดทะเบีียน (บจ.) ไทย ประจำำ�ปีี 2563 ในระดัับ “ ดีีเลิิศ” จาก

พิิจารณาจากผลการปฏิิบััติงิ าน ความเป็็นอิิสระและจรรยาบรรณ

ประกาศของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์และ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ

มีีมติิ เ สนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััท เพื่่� อ ขออนุุ มััติิ ที่�่ ป ระชุุ ม

ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี
จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 ต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง

ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�

และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยใช้้ความรู้้� ความสามารถ
ความระมััดระวัังรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอ โดย
ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการได้้รัับข้้อมููลทั้้�งจากผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�ที่่�

เกี่่� ย วข้้ อ ง ตลอดจนได้้ ใ ห้้ ค วามเห็็ น และข้้ อ เสนอแนะต่่ า งๆ เพื่่� อ

ประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน

สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD) และได้้รัับการรัับรอง

โดยสรุุ ป ในภาพรวมแล้้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ น ว่่ า คณะ

ต่่ อต้้ านการทุุจริิต (CAC) รวมถึึงได้้ รัับรางวััลชมเชยองค์์ กร

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดย

การต่่ออายุุโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการ

โปร่่งใส ประจำำ�ปีี 2563 จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกััน

และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) ในนาม

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผลมาจาก

การที่่�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายอย่่างชััดเจน เพื่่� อให้้กรรมการ
บริิษััทฯ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นำำ�นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต

ไปปฏิิ บััติิ อ ย่่ า งเป็็ น รููปธรรม พร้้ อ มทั้้� ง มีีมาตรการป้้ อ งกััน
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่� อง

7.

9.

Quality Assessment Review) ตามหลัักเกณฑ์์ในคู่่�มือ
ื Quality
Assessment Manual for the internal audit activity ปีี 2017

6.

ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การรายงานผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีีการ
รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�

กรรมการบริิษััทและบริิษััทย่่อย ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานของ

ได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างสููงต่่อการดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบการ

ควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�รััดกุุมเหมาะสม มีีการ

กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเพีียงพอ โปร่่งใสและเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งมีี

การพััฒนาปรัับปรุุ ง ระบบการปฏิิ บััติิ ง านให้้ มีีคุุ ณ ภาพดีีขึ้้� น อย่่ า ง
ต่่อเนื่่� อง

รายงานฉบัับนี้้�ได้้รัับการสอบทานและเห็็นชอบโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 12 มกราคม 2564
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุุ ก ไตรมาส โดยได้้ เ สนอความเห็็ น และข้้ อ เสนอแนะที่่� เ ป็็ น

ประโยชน์์ต่่อการบริิหารงานของฝ่่ายจััดการ ซึ่่�งฝ่่ายจััดการได้้

ดำำ� เนิิ น การปรัับปรุุ ง แก้้ ไ ขตามข้้ อ เสนอแนะอย่่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้จััดให้้มีีการประเมิิน

ตนเองเพื่่� อใช้้เป็็นแนวทางพััฒนาการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่� อง
8.
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การทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
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ดร. ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
12 มกราคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่อ
่ ย (กลุ่่�มบริิษััท) และ
ของเฉพาะบริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััท) ตามลำำ�ดัับ ซึ่�ง่ ประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิิน

เฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้น
ำ ญและเรื่่�องอื่่�น ๆ
� สุุดวัันเดีียวกััน รวมถึึงหมายเหตุุซึ่�ง่ ประกอบด้้วยสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำ�คัั

ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของกลุ่่�มบริิษััท

และบริิษััท ตามลำำ�ดัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและ

กระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ สำำ�หรัับปีีสิ้้น
� สุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบ

บััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััทและ

บริิษััทตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน

รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่� น ๆ ซึ่�ง่ เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้า
เชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้า้ พเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิิน

รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำ�ำ เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้�ข้า้ พเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
มููลค่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์พััฒนาเพื่่� อขาย
อ้้างถึึงหมายเหตุุ 4(ซ) และ 9 ของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
อสัังหาริิมทรััพย์์พััฒนาเพื่่� อขายของกลุ่่�มบริิษััทวัั ดมููลค่่ าด้้ วย

ราคาทุุ น หรืื อ มููลค่่ า สุุ ทธิิ ที่�่ จ ะได้้ รัั บแล้้ ว แต่่ ร าคาใดจะต่ำำ� กว่่ า
การประเมิินมููลค่่าสุุทธิที่
ิ จ
�่ ะได้้รัับโดยประมาณของอสัังหาริิมทรััพย์์

พััฒนาเพื่่� อขายนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการประมาณการของราคาขายใน

อนาคตและการประมาณการต้้นทุุนที่่�คาดว่่าจะก่่อสร้้างจนแล้้ว
เสร็็จของกลุ่่�มบริิษััท

ทั้้�งนี้้� ความไม่่แน่่นอนของการประมาณการดัังกล่่าวส่่งผลกระทบ
ต่่อการประเมิินมููลค่่าตามบััญชีีของอสัังหาริิมทรััพย์์พััฒนาเพื่่� อ

ขาย ซึ่่�งการประมาณการราคาขายในอนาคตขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไข
สภาวการณ์์ทางการตลาด และการประมาณการต้้นทุุนที่่�คาดว่่า

จะก่่อสร้้างจนแล้้วเสร็็จขึ้้น
� อยู่่�กัับปััจจััยต่่าง ๆ รวมถึึงสภาวการณ์์

ทางการตลาดของวััสดุุก่่อสร้้าง ต้้นทุุนจ่่ายผู้้�รัับเหมาและการ
ก่่อสร้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง

อสัังหาริิมทรััพย์์พััฒนาเพื่่� อขายเกี่่ย
� วข้้องกัับการใช้้ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ ของ

ผู้้�บริิหารอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในการประมาณการ ซึ่ง�่ ขึ้้น
� อยู่่�กัับปััจจััย

ได้้ตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างไร
วิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าในเรื่่�องดัังกล่่าว รวมถึึง

- การสอบถามผู้้�บริิ ห าร เพื่่� อทำำ� ความเข้้ า ใจและประเมิิ น
กระบวนการเกี่่�ยวกัับการประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับของ

อสัังหาริิมทรััพย์์พััฒนาเพื่่� อขาย และทดสอบการควบคุุมของ
กลุ่่�มบริิ ษััท ที่่� เ กี่่� ย วกัับการตรวจสอบการอนุุ มััติิ ก ารกำำ�ห นด

ราคาขายและประมาณการต้้นทุุน การปรัับราคาขายและการ

ทบทวนประมาณการต้้นทุุน

- การประเมิิ น ความเหมาะสมของการประมาณการราคาที่่�
คาดว่่ า จะขายได้้ ข องกลุ่่�มบริิ ษััท โดยวิิ ธีี การเปรีียบเทีียบ

ประมาณการราคาขายกัับราคาที่่� ขายได้้ จริิง และแนวโน้้ม
ราคาขายของอสัังหาริิมทรััพย์์

- การประเมิินความสมเหตุุสมผลของการประมาณการต้้นทุุนที่่�

คาดว่่าจะก่่อสร้้างจนแล้้วเสร็็จโดยการเปรีียบเทีียบประมาณ
การต้้นทุุนกัับต้้นทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น
� จริิงและเอกสารประกอบรายการ

- การประเมิินความเพีียงพอของการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

และข้้อสมมติิต่่าง ๆ และมีียอดคงเหลืือที่่�มีีนััยสำำ�คััญในงบการ

เงิินรวม ข้้าพเจ้้าจึึงเห็็นว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการ

ตรวจสอบ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 ซึ่�่งได้้อธิิบายถึึงผลกระทบต่่อกิิจการจากการนำำ�นโยบายการบััญชีีใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ทั้้�งนี้้�ความเห็็นของข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปเนื่่� องจากเรื่่�องนี้้�

ข้อมูลอื่น

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่�ง่ รวมอยู่่ใ� นรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่ใ� นรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงาน

ของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�

ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่� องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ คืือ การอ่่านข้้อมููลอื่่�นตามที่่�ระบุุ

ข้้างต้้นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ว และพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่มีี
� สาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการหรืือกัับความรู้้�ที่ไ�่ ด้้

รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่

เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่�อสารเรื่่�อง
ดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลและขอให้้ทำำ�การแก้้ไข
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่� อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรือ
ื ข้้อผิิดพลาด

ในการจััดทำำ�งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะกิิ จการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน

งานต่่อเนื่่� องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้้�สอบบััญชีีซึ่�ง่ รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการ
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่ไ� ด้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�

ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรือ
ื ข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จ

จริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�

ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ และการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย
� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรือ
ื ข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่� อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้

หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ

ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่�่งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาดเนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับ
การสมรู้้�ร่่วมคิิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้� งใจละเว้้ นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่� ไม่่ตรงตามข้้อเท็็ จจริิงหรืือ

•
•
•

การแทรกแซงการควบคุุมภายใน

ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่� อออกแบบวิิ ธีีการตรวจสอบที่่� เหมาะสมกัับสถานการณ์์

แต่่ไม่่ใช่่เพื่่� อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิผ
ิ ลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท

ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�

เกี่่�ยวข้้องซึ่�ง่ จััดทำำ�ขึ้�น
้ โดยผู้้�บริิหาร

สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้

รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรือ
ื สถานการณ์์ที่�่อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความ

สามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า

ต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้อ
้ สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ที่่� เกี่่� ยวข้้อง หรืือถ้้ าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่ าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้ าจะเปลี่่� ยนแปลงไป ข้้อสรุุ ปของข้้าพเจ้้ าขึ้้�นอยู่่�กัั บ

หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคต
•

อาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่� อง

ประเมิิ น การนำำ� เสนอโครงสร้้ า งและเนื้้� อ หาของงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การโดยรวม รวมถึึงการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลว่่ า

งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควร

หรืือไม่่
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•

ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายใน

กลุ่่�มบริิษััทเพื่่� อแสดงความเห็็นต่่ องบการเงิิ นรวม ข้้าพเจ้้ ารัับผิิดชอบต่่ อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิ บััติิงาน

ตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำ�คัั
ำ ญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้

ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระและ

ได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแลเกี่่ย
� วกัับความสััมพัันธ์์ทั้�ง้ หมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่ง�่ ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่บุ
� ค
ุ คลภายนอกอาจพิิจารณา

ว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้า้ พเจ้้าใช้้เพื่่� อป้้องกัันไม่่ให้้ข้า้ พเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ

จากเรื่่�องที่่สื่่
� � อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิจ
ิ ารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่มีีนัั
� ยสำำ�คััญที่่สุ
� ด
ุ ในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน

เฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่

กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่ย
� วกัับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่ย
�่ ากที่่จ
� ะเกิิดขึ้้น
� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสาร
เรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่า
ผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

(วรรณาพร จงพีีรเดชานนท์์)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 4098

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร

19 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จนากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

1,336,530,437

1,774,288,305

13,520,988

32,152,109

ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ย่อย

7

-

-

63,397,808

27,368,893

7

-

-

21,885,729,109

17,167,856,775

ต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทากับลูกค้า - หมุนเวียน

23

319,767,338

162,980,205

-

-

66,863,154,324

76,243,909,759

-

-

เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดิน

451,219,587

842,149,510

-

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า

676,662,024

490,783,284

321

321

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

205,211,990

241,526,460

337,932

817,512

69,852,545,700

79,755,637,523

21,962,986,158

17,228,195,610

-

-

35,620,695,717

35,620,695,717

อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย

9, 16

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

11

107,540,634

107,540,634

-

-

23

249,299,060

301,143,273

-

-

12

718,564,228

711,279,600

-

-

6, 13, 16

6,009,708,184

5,238,435,325

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

3, 14

628,675,805

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

496,359,162

426,870,084

1,233,164

1,418,164

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

16,250,917

26,947,645

1,536,252

2,586,355

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7

194,177,197

213,691,736

1,336,945

1,258,812

8,420,575,187

7,025,908,297

35,653,760,476

35,626,036,268

78,273,120,887

86,781,545,820

57,616,746,634

52,854,231,878

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
- ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

26,446
28,931,952

77,220
-

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จนากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16

1,500,000,000

6,000,000,000

-

-

เจ้าหนี้ การค้า

17

1,277,256,051

2,191,202,897

-

-

-

-

เจ้าหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อที่ดิน

1,917
-

7,627

522,874,400

1,663,571,050

-

121,979,454

-

4,673,629

-

246

35,790
50,000,000

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - บริ ษทั ย่อย

3, 7, 16

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

16

200,000,000

50,000,000

100,000,000

16

6,750,000,000

7,100,000,000

4,750,000,000

-

23, 35

1,394,715,529

1,555,593,907

-

-

263,249,037

529,262,317

11,694,747

13,781,984

4,034,660,527

4,253,374,083

88,882,818

75,369,890

16,064,734,998

23,343,004,254

4,955,253,357

139,195,291

7, 11, 18

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16

1,307,000,000

450,000,000

350,000,000

450,000,000

หุน้ กูร้ ะยะยาว

16

15,250,000,000

17,500,000,000

15,250,000,000

15,500,000,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

3, 7, 16

509,975,784

-

23, 35

966,483,902

1,230,803,833

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

19

368,012,136

441,820,645

ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ

33

20,564,921

23,906,673

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

18,422,036,743

รวมหนีส้ ิน

34,486,771,741

24,317,342
-

-

7,622,243

12,931,779

-

-

19,646,531,151

15,631,939,585

15,962,931,779

42,989,535,405

20,587,192,942

16,102,127,070

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

207

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จนากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น )

20

2,188,504,922

2,226,383,180

2,188,504,922

2,226,383,180

2,188,504,922

2,188,504,922

2,188,504,922

2,188,504,922

20

1,872,580,809

1,872,580,809

32,420,281,342

32,420,281,342

21

223,730,753

223,730,753

222,638,318

222,638,318

38,876,478,969

38,876,916,613

2,198,129,110

1,920,680,226

(114,746,671)

(106,189,961)

43,046,548,782

43,055,543,136

739,800,364

736,467,279

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

43,786,349,146

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

78,273,120,887

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น )
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

21

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

22

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

-

-

37,029,553,692

36,752,104,808

-

-

43,792,010,415

37,029,553,692

36,752,104,808

86,781,545,820

57,616,746,634

52,854,231,878

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษ�ทั ไรขาดทุ
พฤกษา โฮลดิ
งบกำ
นเบ็ง้ ดจากั
เสร็ด จ(มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

23
7, 10
7

29,244,350,853
268,615,238
29,512,966,091

39,885,215,182
267,023,035
40,152,238,217

25

19,876,218,290

25,753,882,303

25
7, 25

2,110,418,065
3,326,365,901
25,313,002,256

3,285,468,598
3,774,973,705
32,814,324,606

115,460,061
115,460,061

120,708,338
120,708,338

4,199,963,835
(515,019,006)
3,684,944,829
(858,195,967)
2,826,748,862

7,337,913,611
(323,768,683)
(397,735)
7,013,747,193
(1,554,700,798)
5,459,046,395

3,510,230,216
(450,105,746)
3,060,124,470
(33,101,350)
3,027,023,120

4,193,533,409
(255,144,769)
3,938,388,640
(31,610,990)
3,906,777,650

23
26

2,894,897,531
730,792,746
3,625,690,277

-

3,772,139,207
542,102,540
4,314,241,747

-

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

209

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั�ไรขาดทุ
พฤกษา โฮลดิ
ากัดจ(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำ
นเบ็งด้ จเสร็
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(8,711,129)

(28,720,858)

-

-

(8,711,129)

(28,720,858)

-

-

19

(17,425,051)

76,825,085

9,927,458

(13,378,189)

26

3,485,010

(15,365,016)

(1,985,492)

2,675,638

26

(13,940,041)
(22,651,170)
2,804,097,692

61,460,069
32,739,211
5,491,785,606

7,941,966
7,941,966
3,034,965,086

(10,702,551)
(10,702,551)
3,896,075,099

2,770,630,706
56,118,156
2,826,748,862

5,358,811,544
100,234,851
5,459,046,395

3,027,023,120
3,027,023,120

3,906,777,650
3,906,777,650

2,748,521,848
55,575,844
2,804,097,692

5,390,780,682
101,004,924
5,491,785,606

3,034,965,086
3,034,965,086

3,896,075,099
3,896,075,099

1.27

2.45

1.38

1.79

การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

28

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

เงินปั นผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

29

หมายเหตุ

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ
้ง จำ้ ถ�ือกัหุ้นด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู

2,188,504,922

-

-

-

-

2,188,504,922

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

1,872,580,809

-

-

-

-

1,872,580,809

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

11

-

-

-

(4,576,792)
(4,576,792)

(4,576,792)
-

4,576,792

ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น

223,730,753

-

-

-

-

223,730,753

ทุนสารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

38,876,916,613

5,418,992,417

5,358,811,544
60,180,873

(3,501,607,875)
(3,501,607,875)

(3,501,607,875)

36,959,532,071

กาไรสะสม

งบการเงินรวม

(106,189,961)

(28,211,735)

(28,211,735)

-

-

(77,978,226)

งบการเงิน

สารอง
การแปลงค่า

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู ้
ถือหุ้น

43,055,543,136

5,390,780,682

5,358,811,544
31,969,138

(3,506,184,667)
(3,506,184,667)

(4,576,792)
(3,501,607,875)

41,170,947,121

ของบริ ษทั ใหญ่

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

736,467,279

101,004,924

100,234,851
770,073

(68,074,108)
(68,074,108)
(68,074,108)

-

703,536,463

ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย

43,792,010,415

5,491,785,606

5,459,046,395
32,739,211

(68,074,108)
(3,574,258,775)
(3,574,258,775)

(4,576,792)
(3,501,607,875)

41,874,483,584

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผ้ ูถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

29

หมายเหตุ

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ
้ง จำ�กั้ถือดหุ้น(มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
ย่ นแปลงส่
วนของผู

2,188,504,922

12

1,872,580,809

-

-

-

-

-

1,872,580,809

มูลค่าหุ ้น

ส่วนเกิน

-

-

2,188,504,922

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุ ้น

223,730,753

-

-

-

-

223,730,753

กฎหมาย

ทุนสารองตาม
จัดสรร

ยังไม่ได้
(บาท)

38,876,478,969

2,757,078,558

(13,552,148)

2,770,630,706

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

38,876,916,613

กาไรสะสม

(114,746,671)

(8,556,710)

(8,556,710)

-

-

(106,189,961)

งบการเงิน

สารอง
การแปลงค่า

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู ้
ถือหุ ้น

43,046,548,782

2,748,521,848

(22,108,858)

2,770,630,706

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

43,055,543,136

ของบริ ษทั ใหญ่

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

739,800,364

55,575,844

(542,312)

56,118,156

(52,242,759)
(52,242,759)
(52,242,759)

736,467,279

ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

ส่วนได้เสี ย

ส่วนของ

43,786,349,146

2,804,097,692

(22,651,170)

2,826,748,862

(2,757,516,202)
(52,242,759)
(2,809,758,961)
(2,809,758,961)

43,792,010,415

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2563

213

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

หมายเหตุ

2,188,504,922

-

-

-

-

2,188,504,922

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

13

32,420,281,342

-

-

-

-

32,420,281,342

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
(บาท)

-

-

-

(4,576,792)

(4,576,792)

4,576,792

ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น

กาไรสะสม

222,638,318

-

-

-

-

222,638,318

ทุนสารองตาม
กฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,920,680,226

(10,702,551)
3,896,075,099

3,906,777,650

(3,501,607,875)
(3,501,607,875)

-

1,526,213,002

ยังไม่ได้
จัดสรร

36,752,104,808

(10,702,551)
3,896,075,099

3,906,777,650

(3,501,607,875)
(3,506,184,667)

(4,576,792)

36,362,214,376

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

214

รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ส่ว�งนหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุุปประกอบงบการเงิิ
นเป็็น
นเป็
ส่่วน
นหนึ่่
ของงบการเงิิ
นนี้้�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู
้ ถือหุ้ถ้ นือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู

29

หมายเหตุ

14

2,188,504,922

-

-

2,188,504,922

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

32,420,281,342

-

-

32,420,281,342

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

222,638,318

-

-

222,638,318

ทุนสารองตาม
กฎหมาย
(บาท)

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,198,129,110

3,027,023,120
7,941,966
3,034,965,086

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

1,920,680,226

ยังไม่ได้
จัดสรร

37,029,553,692

3,027,023,120
7,941,966
3,034,965,086

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

36,752,104,808

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษานสด
โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาเพื่อขาย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
สารองการแปลงค่างบการเงิน
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
(กลับรายการ) ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

2,826,748,862

5,459,046,395

3,027,023,120

3,906,777,650

858,195,967
515,019,006
454,621,137
-

1,554,700,798
323,768,683
450,976,664
-

33,101,350
450,105,746
4,907,939
(653,010,658)

31,610,990
255,144,769
237,189
(434,725,559)

22,726,154
79,670,072
(66,990,522)

(7,334,092)
(690,479)
-

-

-

(10,114,066)
(10,888,911)
19,620,266
-

(35,901,073)
(4,576,792)
(23,975,592)
397,735

(287,442)
(2,894,897,531)
-

(3,772,139,207)
(4,576,792)
-

4,688,607,965

(397,735)
7,716,014,512

(33,057,476)

(17,670,960)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษา
โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทากับลูกค้า
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(104,942,920)
9,605,100,741
390,929,923
(185,878,740)
36,314,471
19,514,539

(464,123,478)
(3,798,335,574)
726,475,684
(188,351,754)
150,332,610
10,182,760

(913,946,846)
(1,140,696,650)

(92,550,549)
(1,090,926,958)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
จ่ายประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ

(425,198,307)
(170,970,175)
(87,748,549)
11,711,085,452
(1,111,334,737)
(22,962,018)

97,402,667
244,335,029
79,677,605
3,390,132,554
(1,662,001,469)
(25,455,648)

(1,584,681)
2,632,430
(67,642,905)
(34,138,484)
-

(12,215,697)
(1,408,384)
48,447,085
(23,137,591)
-

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

10,576,788,697

1,702,675,437

(101,781,389)

25,309,494

(1,131,491,667)
9,059,860
(136,395,369)
(24,255,261)
124,153,025
-

(887,432,518)
4,007,744
(144,560,045)
-

2,894,897,531

3,772,139,207

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

7
7

(1,158,929,412)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(36,028,915)
479,580
(78,133)
-

79,610,150
124,349
-

(5,710)
-

7,627
-

(14,316,750,221) (12,359,225,109)
9,967,107,685
1,877,918,676
284,780,859
407,706,437
(1,027,984,819) (1,169,964,146) (6,301,460,789)

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั พฤกษานสด
โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหุ ้นกูร้ ะยะยาว

(4,500,000,000)
1,057,000,000
(50,000,000)
4,500,000,000
(7,100,000,000)

400,000,000
10,000,000,000
(6,400,000,000)

13,694
(49,162)

59,259
(23,708)

(50,000,000)
4,500,000,000
-

10,000,000,000
-

เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
29
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(200,548,038)
(2,757,516,202)
(52,242,759)
(752,310,154)
(9,855,617,153)

(3,501,607,875)
(68,074,108)
(775,276,455)
(344,958,438)

(5,087,335)
(2,757,516,202)
(434,246,581)
1,253,114,414

(3,501,607,875)
(209,173,535)
6,289,254,141

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(437,757,868)
1,774,288,305
1,336,530,437

329,732,180
1,444,556,125
1,774,288,305

(18,631,121)
32,152,109
13,520,988

13,102,846
19,049,263
32,152,109

(40,292,804)

2,856,785

-

-

(10,330,255)

(5,060,117)

-

-

(29,977,746)

(31,658,613)

-

-

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
รับโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจาก
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย - สุทธิ
รับโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจากจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

8

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

หมายเหตุ

สารบัญ

33
34
35

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่

19
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท พฤกษา โฮลดิ้ ง จากัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ัด ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย และจดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ที่ อ ยู่จ ดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิ ร์ ล แบงก์ค็อ ก ชั้น 24 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ครอบครัววิจิตรพงศ์พนั ธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 75.40)
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึ งมาตรฐานและการตี ค วามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั้ งแรก ซึ่ งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบ
การเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
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วาคม2563
2563

(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ ห ารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกาหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุ ดต่อจานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4(ฏ) และ 14
4(ถ) และ 23

สัญญาเช่า
− การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าหรื อไม่
การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
− การพิ จารณาว่าเงิน รั บ ล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ามี อ งค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิน ที่ มี
นัยสาคัญหรื อไม่

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่จะส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูล ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินในปี บัญชีถดั ไป
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4(ฏ)
4(ด)
9
9
23

การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
การประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
การประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
การประมาณการรายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ที่จะรับรู ้ ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่ สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

19
26
30
3

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และการคาดการณ์ กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก
ภาษี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงินและ
TFRS 16 เป็ นครั้งแรก

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มเครื่ องมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบ
สะสมกับกาไรสะสม ซึ่ งผลกระทบไม่มีสาระสาคัญ ต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่
ปรับปรุ งข้อมูลที่ นาเสนอในปี 2562 และไม่นาข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และข้อ 4(ฐ) ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
(ก.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 กาหนดการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่ าย มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVTPL) โดยจัดประเภทตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น
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(ก.2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ในขณะที่ เดิ มกลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยการวิเคราะห์ ประวัติการชาระหนี้ และการ
คาดการณ์ เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
โดยผลกระทบดังนี้ ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู ้ดอกเบี้ย
รับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)
(1) ในฐานะผูเ้ ช่า
เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
หากสัญญาประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นการเช่าและส่ วนที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
ตามราคาขายที่เป็ นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดั งกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี้
- ไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุ ดภายใน 12 เดือน
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที่ทราบภายหลังในการกาหนดอายุสัญญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็ นสัญญาที่สร้างภาระหรื อไม่ เพื่อเป็ นทางเลือกในการทบทวนการ
ด้อยค่า และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
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งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

1,162
(1,162)

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับ
- สัญญาเช่าระยะสั้น
- สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก สิ ทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า
มูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่คิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ร้ อยละต่ อปี )

31
(31)

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
323
4
(68)
(13)
1,020
1,262

30
34

1,162
1,162
2.59

31
31
2.59

ในฐานะผูใ้ ห้ เช่า นโยบายการบัญ ชี ที่กลุ่มบริ ษทั ถื อปฏิ บัติในฐานะผูใ้ ห้เช่าตาม TFRS 16 ไม่แตกต่างจากที่ ถือ
ปฏิบตั ิตาม TAS 17
4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษ ัท ย่อยเป็ นกิ จ การที่ อ ยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม บริ ษ ัท การควบคุม เกิ ดขึ้น เมื่ อกลุ่มบริ ษ ัท เปิ ดรั บ หรื อมี สิท ธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี โดย
ถือเป็ นรายการในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อ งกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการ
งานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทา
รายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับการร่ วม
ค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั
ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด

(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
226

รายงานประจำ�ปี 2563

26

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ายส่วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่วนที่ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิทธิ พลอย่าง
มีสาระสาคัญหรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง
ถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงินลงทุนในการร่ วมค้าเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการ
ชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทาง
การเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกเมื่ อมี การออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรก เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มี การ
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด จะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไป นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
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สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กาหนดให้ วดั มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านกาไรหรื อ ขาดทุ น จะถู กวัด มู ล ค่ าด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ ตโฟลิโอ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่
จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที่นาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ หาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง
-

-

นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ ตโฟลิโอและการดาเนิ นงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดารงระดับอัตราดอกเบี้ย การจับคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรื อกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรื อรับรู ้
กระแส เงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ)
และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผจู ้ ดั การเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
บริ หารจัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
ความถี่ ปริ มาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต

การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็ นการขายซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นหรื อไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินต้นที่คา้ ง
ชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกาหนด
ตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกาหนดตามสัญญา
ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงิ น ของกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาซึ่ งอาจท าให้ ไม่ เข้าเงื่ อนไขในการ
ประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาหนด (เช่น สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วัด มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัด จาหน่ ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กาไร
และขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ยนและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ ารั บ รู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น กาไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการตัดรายการออกจากบัญ ชี รับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน

หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้ สิ น ทางการเงิ นจัด ประเภทรายการตามการวัดมู ลค่าด้วยราคาทุ น ตัดจาหน่ าย หนี้ สิ น ทางการเงิน อื่น ที่ วดั มูลค่ า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ ง
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาธุรกรรมซึ่ งมีการโอนสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่
โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
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หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ กลุ่ม
บริ ษ ัท ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและกระแสเงิ น สดจากการ
เปลี่ ยนแปลงหนี้ สิ นมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรับรู ้ หนี้ สิ นทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที่ สะท้อน
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
(รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหักกลบ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิน จะหักกลบกันเพื่ อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนสุ ท ธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระด้วย
จานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคล่องสู ง

(ฉ) ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่
จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ) ซึ่ ง
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัด
จาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ช) ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าเป็ นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทาสัญญากับลูกค้า
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ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทา
กับลูกค้าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนโดยสอดคล้องกับการรับรู ้รายได้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

(ซ) อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพือ่ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายคือ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อขายในการดาเนิ นธุ รกิจปกติ
อสังหาริ มทรัพย์น้ ีวดั มูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินซึ่ งรวมต้นทุนในการได้มา ค่าถมดิน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ต้นทุนการกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อ
ขายรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายรวมการปั นส่ วน
ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นทรัพย์ส่วนกลางตามพื้นที่ขายหรื อราคาขาย
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
เมื่อมีการขายอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกันกับที่
มีการรับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเคลื่อนที่
ต้นทุนของที่ดินคานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า

31

รายงานประจำ�ปี 2563

231

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารเพื่อให้เช่า

20 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ต่ ละรายการที่ มีอ ายุการให้ ป ระโยชน์ ไม่ เท่ ากัน ต้อ งบัน ทึ กแต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะ
ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม
บารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนตกแต่ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลาง
ยานพาหนะ

5 - 10
2 - 40
3 - 20
3, 5
20
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ บางส่วน จากเดิมกลุ่ม
บริ ษทั คานวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปลี่ยนเป็ นวิธีคานวณตามผลผลิต
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์ แวร์
ลิข สิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ที่กลุ่มบริ ษ ัทซื้ อมาและมี อายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เท่ากับ 10 ปี
วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม

(ฏ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นา
คานิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะ
ปันส่วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ สาหรับ
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับ รู ้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มี
มูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมี การ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่ รับรู ้ เมื่อเริ่ มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมี
ผลรวมกับ ต้น ทุ น ทางตรงเริ่ ม แรกและประมาณการต้น ทุ น ในการบู ร ณะและสุ ท ธิ จ ากสิ่ ง จู ง ใจในสั ญ ญาเช่ าที่ ไ ด้รั บ
ค่าเสื่ อมราคารั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเ ส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญ ญาเช่ า
เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริ ษทั เมื่ อสิ้ นสุ ดสัญ ญาเช่ า หรื อต้นทุนของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ีสินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หกั สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตราจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุ งบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าวัดมู ลค่าด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจาหน่ ายตามอัต ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าจะถู ก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่คาดว่า
ต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่ าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลง
จนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการหนึ่ ง
หรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
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เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
นั้น ๆ ให้ จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิน ส่ วนที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ได้ม าโดยท าสั ญ ญาเช่ าการเงิ น บัน ทึ กเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะ
หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดาเนิ น งานและค่าเช่ าจ่ายบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

(ฐ) การด้ อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่ม บริ ษทั รั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิด ขึ้นสาหรับ สิ น ทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน) สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
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การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่ กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้
ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปัจจัยที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนดชาระมากกว่า
30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญ
ของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อ
กฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี้ย
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน)
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระและอันดับความน่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต
หรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซ่ ึงส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ การผิดสัญญา
การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อย
ค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน

(ฑ) การด้ อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู ง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์หักต้น ทุ น ในการขายแล้วแต่ มูล ค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ น มู ล ค่ าจากการใช้ข องสิ น ทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรั พย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
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(ฒ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญาเป็ นภาระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งโอนสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้า หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญารั บ รู ้ เมื่ อ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ รั บ ช าระหรื อ มี สิ ท ธิ ที่ ป ราศจากเงื่ อ นไขในการได้ รั บ สิ่ ง ตอบแทนที่ เรี ย กคื น ไม่ ไ ด้จ ากลู ก ค้า ก่ อ นที่
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

(ณ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มี
การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ น
ประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สินผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลี่ ยนแปลง
ใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่าย
สุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไร
และขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางาน
ของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ หาก
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ เกิ ดขึ้นใน
ปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อ งถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน
จานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการ
จ่ายค่าประกันความเสี ยหาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สิน ในรายการที่ เกิ ด ขึ้น ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริ ษทั เข้าถึง
ได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระ
ผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อ กาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน
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หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทารายการ
เช่ น มู ลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ ให้ หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษ ัท พิ จารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับ รู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้ อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ น
ว่าไม่มีนยั สาคัญต่อการวัดมูลค่า ทาให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุ นด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้
หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุ ดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่
อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ถ) รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายรับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั ลูกค้าด้วยจานวนเงิน
ที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม หรื อภาษีขายอื่น ๆ
และแสดงสุ ทธิจากส่วนลดและสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายให้กบั ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าอื่นเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึกอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าอื่น
แยกจากกัน หากอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ น ค้ า ดัง กล่ า วสามารถแยกออกจากกัน ได้ แ ละลู ก ค้ าได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้า นั้นแยกจากกัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของ
อสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้านั้น ๆ
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เงินมัดจาและเงินงวดของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายซึ่ งได้รับจากลูกค้าก่อนวันที่ รับรู ้รายได้แสดงเป็ นเงินมัดจาจาก
ลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมัดจาและเงินงวดจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนการควบคุมในอสังหาริ มทรัพย์
ให้กบั ลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่ มีนัยสาคัญ ดอกเบี้ยจ่ายบันทึ กโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิที่ไม่ปรับปรุ งสิ่ งตอบแทนด้วยผลกระทบที่เกิดจากการมี
องค์ประกอบของการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 12 เดือน

(ท) รายได้ เงินปันผล
รายได้เงินปันผลบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(ธ) รายได้ อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าและอื่น ๆ

(น) ดอกเบี้ย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อ
สิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคาทุนตัด
จาหน่ ายของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพ ย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิ ตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ ยจะเปลี่ ยน
กลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา

43

รายงานประจำ�ปี 2563

243

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจั ดหา ก่ อสร้าง หรื อการผลิ ต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย

(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ
หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เ กี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน และจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน ในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดย
ขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ ห รื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณา
จากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ ท้ งั จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง

(ป) กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ้นสามัญ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีส าระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุม
หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนั้น

(ฝ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ วนงานที่ รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท (ผูม้ ี อ านาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการ
ดาเนิ น งาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ด ขึ้น จากส่ ว นงานดาเนิ น งานนั้น โดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับ การปั น ส่ วนอย่าง
สมเหตุ สมผล รายการที่ ไ ม่ สามารถปั น ส่ วนได้ส่วนใหญ่ เป็ นรายการทรั พ ย์สิน ที่ ส านักงานใหญ่ รายได้แ ละค่ าใช้จ่ าย
สานักงานใหญ่และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาให้ประเทศไทยและหลายประเทศ
ได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิ ดสถานประกอบการ
หรื อลดเวลาการประกอบกิจการเป็ นการชัว่ คราว การให้มีระยะห่ างทางสังคม เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสิ นค้าตลอดจนผลการดาเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม
สถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปลอดภัย และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุม
ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ทาให้เกิ ดความไม่แน่ นอนในการ
ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินนี้จึงยังไม่รวมปัจจัยจากสถานการณ์ดงั กล่าว

6

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
985 ล้านบาท จากเดิมกลุ่มบริ ษทั คานวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปลี่ยนเป็ นวิธีคานวณตาม
ผลผลิต กลุ่มบริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ค่าเสื่ อมราคาในงบการเงินรวมตามวิธีคานวณตามผลผลิตของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คือ 26 ล้านบาท โดยค่าเสื่ อมราคาลดลงสุ ทธิ จานวน 175 ล้านบาท จากวิธีเส้นตรง มีผลทาให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สุ ทธิ จานวน 175 ล้านบาท อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายลดลงสุ ทธิ จานวน 99 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 61
ล้านบาท

7

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มี
รายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จากัด
นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
บริ ษทั ที ซี ที จากัด
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ประเทศที่จัดตั้ง /
สัญชาติ
มัลดีฟส์
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นสาขาของบริ ษทั เกสรก่อสร้าง จากัด
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้น
ไปและเป็ นกรรมการของบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่ อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง /
สัญชาติ
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิ จกรรมต่ าง ๆ ของกิ จการไม่ ว่าทางตรง
หรื อ ทางอ้อ ม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของกลุ่ ม บริ ษ ัท
(ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย

เงินปันผลรับ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ

นโยบายการกาหนดราคา
อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญาโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยขั้นต่าของ
เงินกู้ (MLR) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกูล้ บด้วยร้อยละ 2
(MLR-2%) และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
ตามจานวนประกาศจ่าย
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าบริ หารงาน

-

-

กิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ

152

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

175
9
184

47

653
2,895
77

435
3,772
107

159

5

5

231
9
240

58
4
62

68
4
72
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี้อนื่

-

บริ ษทั ย่อย

เงินให้ ก้ยู ืม
2563
บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
2562
บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

-

63

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น

(ล้ านบาท)

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

3.3

17,131
37
17,168

14,317

(9,967)

21,481
405
21,886

4.0

6,650
10
6,660

12,359

(1,878)

17,131
37
17,168

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินมัดจาค่าเช่ าและบริการ
(แสดงภายใต้ สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

44

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

44

1

1

ค่าเช่ าค้ างจ่ าย (แสดงภายใต้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

248

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

-

หนี้สินตามสัญญาเช่ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

572
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5
-

-

-

29

-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัญญาสาคัญที่มีกบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

8

(ก)

บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้ท าสั ญ ญาเช่ าพื้ น ที่ ส านักงาน (รวมค่ าบริ การที่ เกี่ ยวข้อง) กับ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อื่ น
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้ ห้เช่าส่ งมอบสถานที่
เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยยกเลิกพื้นที่เช่าบางส่ วน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรของหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นจานวน 10 ล้านบาท

(ข)

บริ ษทั ย่อยได้จดภาระจายอมในที่ดินบางส่ วนซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,170 ล้าน
บาท (2562: 2,102 ล้ านบาท) ให้แก่โครงการของกลุ่มบริ ษทั เพื่อดาเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาหนดเวลา
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้จดภาระจายอมในที่ ดินรวมถึงยกที่ดินเป็ นที่ สาธารณะ
ประโยชน์เป็ นจานวนเงิน 95 ล้านบาท (2562: 397 ล้ านบาท) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 99 ล้านบาท
(2562: 416 ล้ านบาท)

(ค)

บริ ษทั มีสัญญาให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อยบางแห่ งวงเงินรวม 24,300 ล้านบาท และมีสัญญากูย้ ืมเงินจากบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งวงเงินรวม 500 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกูล้ บด้วยร้อยละ 2 (MLR-2) ต่อปี และสามารถเรี ยก
ชาระเงินคืนได้ทนั ที

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
เช็คในมือ
อื่น ๆ
รวม

2
388
500
82
361
4
1,337

49

(ล้ านบาท)
10
1,016
551
83
70
44
1,774

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

7
7

14

8
24
32
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

9

อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
2563
วัสดุก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
- ที่ดิน
- ค่าปรับปรุ งที่ดิน
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
- ค่าดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

242
1,472

ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย
ที่ดินรอการพัฒนา
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
สุ ทธิ
ต้นทุนการกูย้ ืมที่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายในระหว่างปี
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกูย้ ืม (ร้ อยละต่ อปี )
ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายที่บนั ทึกรวม
ในบัญชีตน้ ทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
- ต้นทุนขาย
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

(ล้ านบาท)

2562
431
1,675

32,301
1,815
4,054
3,052
2,754
744
44,720
9,969
10,582
66,985
(122)
66,863

36,223
2,160
5,509
2,999
2,777
790
50,458
15,580
8,199
76,343
(99)
76,244

262
2.37

483
2.46

19,853

25,760

23
19,876

(7)
25,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั จานวน 8,484 ล้านบาท (2562: 5,401 ล้ านบาท)
คาดว่าจะพัฒนาสาเร็ จในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากรอบระยะเวลารายงาน
250

อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย (ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร
รายงานประจำ�ปี 2563
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10

บริ ษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จากัด

บริ ษทั พุทธชาด เอสเตท จากัด
บริ ษทั พนาลี เอสเตท จากัด
บริ ษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จากัด
บริ ษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั พฤกษา เวนเจอร์ วัน จากัด *
บริ ษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จากัด

บริ ษัทย่ อยทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่ อย)
บริ ษทั เกสรก่อสร้าง จากัด

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จากัด

ให้บริ การ บริ หารจัดการ ตกแต่ง
บ้าน และรับเหมาก่อสร้าง
ขายอสังหาริ มทรัพย์
ขายอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ขายอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย

ขายอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ลักษณะธุรกิจ

100.00
100.00

อินเดีย
อินเดีย

51

100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
99.99

98.23
99.99

100.00
100.00

100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
99.99

98.23
99.99

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

10
1

100
800
800
500
1,000
720

2,233
1,000

10
1

100
800
800
500
1,000
720

2,233
1,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

-

-

34,621
1,000

2563
(ล้านบาท)

2562

-

-

34,621
1,000

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

2,895
-

-

-

3,772
-

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

252
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รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการโรงพยาบาล
เอกชน สถานพยาบาล สถานที่
ตรวจและรักษาคนไข้

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
51.00

99.99

ไทย

100.00

99.99

51.00

100.00

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ไทย

เวียดนาม

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

1,000

5

178

998

5

178

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

35,621

-

-

2563
(ล้านบาท)

-

-

2562

35,621

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,895

-

-

3,772

-

-

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

52

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
* - ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริ ษทั พฤกษา เวนเจอร์ วัน จากัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
และมีทุนจดทะเบียนจานวน 800 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยชาระค่าหุ้นแล้วเป็ นจานวนเงินรวม 720 ล้านบาท
** - การถือหุ้นในบริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด สัดส่ วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมในบริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด ร้อยละ
100 เนื่องจากผูร้ ่ วมทุนยังมิได้ชาระค่าหุ้นในส่วนของตน
*** - บริ ษทั ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรั๊คชัน่ จากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี

บริ ษทั ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอน
สตรั๊คชัน่ จากัด ***
บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต จากัด
(เดิมชื่อ โรงพยาบาลวิมุต
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด)
รวม

บริษัทย่ อยทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่ อย)
บริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด **

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
�หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31
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11

80.00

50.00

มัลดีฟส์

อินเดีย

50.00

80.00

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

0.3

129.6

0.3
129.9

129.6

0.3
129.9

129.6

107.5

107.5

107.5

107.5

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

53

* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริ ษทั พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จากัด โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็ นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็ น
จานวนเงิน 110 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ้นล่วงหน้าเต็มจานวนเป็ นจานวนเงิน 110 ล้านบาท (2562: 88 ล้ านบาท) โดยบันทึกภายใต้หนี้ สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
เงินลงทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สัญญา

0.3

129.6

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้เป็ นไปตามสัญญาร่ วมทุนที่กาหนดให้บริ ษทั ร่ วมทุนต้องร่ วมกันตัดสินใจและบริ หารงาน

การร่ วมค้าทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่ อย)
บริ ษทั พฤกษา เอชดี พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ซี เฮาส์ซิง จากัด *
และก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
บริ ษทั พฤกษา ลักซ์
โซร่ า เฮาส์ซิง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
จากัด
และก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
รวม

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
�หรับบปีปี สสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่31

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

12

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน

254

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รับโอนจากอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รับโอนจากอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

873
5
878
1
(129)
750

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

184
184
(72)
112

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

694
638

รายงานประจำ�ปี 2563

54

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
(ล้ านบาท)

-

-

17

รวม

17
24
34
9
(17)
67

890
5
895
24
34
10
(146)
817

3
(17)
(14)

184
184
3
(89)
98

17
81

711
719

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 14

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่า

6

5

-

-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 993 ล้านบาท (2562:
1,061 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ โดยมีขอ้ มูลที่
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสิ นทรัพย์ท่ีประเมินมูลค่าในบริ เวณ
ใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต และที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า

55

รายงานประจำ�ปี 2563

255

256

รายงานประจำ�ปี 2563

13

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,824
26
101
1,951
6
43
(108)
1,892

1,816
25
1,841

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

1,805
11
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
�หรับบปีปี สสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2563
2563

2,943
7
40
(43)
2,947

2,875
63
29
(24)

56

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

440
3
2
(31)
414

408
30
14
(12)
-

-

17

17

17

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)

25
1
(3)
23

29
1
(5)

ยานพาหนะ

1,040
1,082
(144)
1,978

426
770
(156)
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

8,232
1,099
(34)
(185)
9,112

7,384
890
(1)
(41)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2563
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ค่าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
682
78
760
77
(35)
802

30
7
37

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

25
5
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สสำาหรั
�หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

1,870
71
(38)
1,903

1,642
249
(21)

57

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

295
49
(21)
323

255
52
(12)

17
17

17
-

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)

22
1
(3)
20

24
2
(4)

ยานพาหนะ

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

2,994
205
(97)
3,102

2,645
386
(37)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2563

1,786
1,804

1,191
1,090

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

1,073
1,044

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

145
91

-

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)
3
3

ยานพาหนะ

1,040
1,978

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

5,238
6,010

รวม

58

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,086 ล้านบาท (2562: 1,139 ล้ านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่อจาก
ธนาคาร

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 1,010 ล้านบาท
(2562: 869 ล้ านบาท)

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ปพฤกษา
โฮลดิ้ง จำน�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั
ธันธัวาคม
2563
สำ�บหรัปีบสิปี้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31
นวาคม
2563

258

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

14

สัญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
อาคาร
ยานพาหนะ
อื่น ๆ
รวม

571
54
4
629

-

29

29

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 594 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารสานักงานแห่ งหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่า
เมื่อสิ้นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนดชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั เช่ายานพาหนะเป็ นเวลา 1 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า โดยเงื่อนไขในการจ่ายชาระ
เป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปสาหรับในประเทศไทย
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
201
5

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การจ่ายชาระคงที่
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสานักงานให้สิทธิ กลุ่มบริ ษทั ในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหกเดือนปี ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณารวมสิ ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มี
ความยืดหยุน่ ในการดาเนินงาน สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิที่ให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกโดยผูใ้ ห้เช่า
ไม่มีสิทธิ ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั จะประเมินตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ใน
การขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ และกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่ างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ หากมีเหตุการณ์สาคัญหรื อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสาคัญซึ่ งอยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน /
อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
- ยานพาหนะ
- อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น และ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่าย

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

148
32
7
26

-

43

-

-

959

-

5

1
-

5

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญ ญาเช่ าของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษทั มี จานวน 201 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท
ตามลาดับ
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอาคารสานักงานหลายแห่ งที่ ให้เช่าแก่บุคคลที่ สามตามสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบับกาหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เป็ นเวลา 3 - 4 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลัง
จะมีการตกลงกับผูเ้ ช่า สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทเพื่อการลงทุนทั้งหมดกาหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจานวนคงที่
ระยะเวลาครบกาหนดชาระตามสัญญาของลูกหนี้สัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม
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งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
5
3
2
10
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

จานวนเงินขั้นต่าที่จะได้ รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
15

5
10
15

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

704
145
1
850
136
(10)
976

ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

358
65
423
67
(10)
480

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

427
496

61

-

2

2

2

-

-
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1

1
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

16

หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

2563
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
- ส่ วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- หุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- หุ ้นกูร้ ะยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินที่มภี าระ
ดอกเบีย้

งบการเงินรวม

2562
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้ านบาท)

รวม

-
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1,500

-

1,500

3,000

3,000

6,000

-

122

122

-

-

-

-

200

200

-

50

50

4,750

2,000

6,750

-

7,100

7,100

15,250
-

1,307
510

1,307
15,250
510

15,500
-

450
2,000
-

450
17,500
-

21,500

4,139

25,639

18,500

12,600

31,100
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

2563
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
ส่วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- หุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- หุ ้นกูร้ ะยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินที่มภี าระ
ดอกเบีย้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้ านบาท)

รวม

-

-

5

5

-

-

-

-

100

100

-

50

50

4,750

-

4,750

-

-

-

15,250
-

350
24

350
15,250
24

15,500
-

450
-

450
15,500
-

20,000

479

20,479

15,500

500

16,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ระยะเวลาที่จะครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

8,572
17,067
25,639

63

(ล้ านบาท)

13,150
17,900
50
31,100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,855
15,624
20,479

50
15,900
50
16,000
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัทมี วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิ ได้เบิ กใช้เ ป็ นจานวนเงิ นรวม 25,368 ล้านบาท และ 4 ล้าน
เหรี ยญ สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรู ปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท) (2562: 19,564 ล้ านบาท และ 4 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐ (เทียบเท่ า 121 ล้ านบาท) และ 65 ล้ านอินเดียรู ปี (เทียบเท่ า 29 ล้ านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่งนาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักประกัน ดังนี้

(ก) วงเงินกูย้ ืมจากธนาคารจานวน 2,257 ล้านบาท (2562: 1,700 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั
(ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 50 ล้านบาท (2562: 50 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั
(ค) วงเงินหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารจานวน 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท)
และ 65 ล้านอินเดียรู ปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท) (2562: 3,010 ล้ านบาท และ 4 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ (เทียบเท่ า 121 ล้ าน
บาท) และ 65 ล้ านอินเดียรู ปี (เทียบเท่ า 29 ล้ านบาท)) สาหรับกลุ่มบริ ษทั

(ง)

วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจานวน 8,701 ล้านบาท (2562: 7,701 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั

(จ)

วงเงินสิ นเชื่ออื่นจานวน 656 ล้านบาท (2562: 654 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562
(ล้ านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
รวม

1,086
3,099
4,185

1,139
2,003
3,142

นอกจากนี้วงเงินสิ นเชื่อบางส่วนของบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (2562: ร้ อย
ละ 1.70 - 1.78 ต่ อปี )
264
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

เงินกู้ยืมระยะยาว
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิ น 500 ล้านบาท เงิน
กู้ยื ม ดัง กล่ าวมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ MLR - 3.2 ต่ อ ปี ก าหนดช าระคื น เงิ น ต้น งวดแรกในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง
พฤษภาคม 2568 และค้ าประกันโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการ
รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นและอื่น ๆ
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจานวนเงิน 1,057 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย BIBOR สาหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month BIBOR) + 2.05 ต่อปี กาหนดชาระคืนเงิน
ต้นงวดแรกในเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 และค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายของบริ ษทั ย่อย เงิน
กูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นและอื่น ๆ

65
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รายงานประจำ�ปี 2563

ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 2/2560
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 3/2560
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 1/2561
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ประเภทหุ้นกู้

กาหนดชาระดอกเบี้ย

ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.85

ร้อยละ 2.64

ร้อยละ 2.27

ร้อยละ 2.37
ร้อยละ 2.84

ร้อยละ 3.23 ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
พฤษภาคม 2558

วันที่ออก

3 ปี
5 ปี

66

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561

3 ปี 6 เดือน กันยายน 2560

3 ปี 5 เดือน มิถุนายน 2560

3 ปี 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

5 ปี

อายุ

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2566

มีนาคม 2564

พฤศจิกายน 2563

กรกฎาคม 2563

พฤษภาคม 2563

วันที่ครบกาหนด

4.75
0.75

2.00

-

-

-

4.75
0.75

2.00

2.50

2.60

2.00

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

(ล้ านบาท)

จานวนเงิน

4,750
750

2,000

-

-

-

2563

งบการเงินรวม

4,750
750

2,000

2,500

2,600

2,000

2562

หุ้นกูข้ องกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั เป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมีหลักประกัน และหุ้นกูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) เป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ปพฤกษา
โฮลดิ้ง จำน�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั
ธันธัวาคม
2563
สำ�บหรัปีบสิปี้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31
นวาคม
2563

266
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ครั้งที่ 1/2562
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 *
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2563 *
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ประเภทหุ้นกู้

67

พฤษภาคม 2563

3.50
3.00

3.50

0.50
2.00
22.00
(6.75)
15.25

2 ปี

พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567

มีนาคม 2565

วันที่ครบกาหนด

ร้อยละ 2.25 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565
ร้อยละ 2.57 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566
รวม
หัก หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ประเภทไม่ ด้อยสิทธิและไม่ มีหลักประกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.70

3 ปี
5 ปี

มีนาคม 2562

วันที่ออก

2.00

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.30
ร้อยละ 2.55

3 ปี

อายุ

24.60
(7.10)
17.50

-

3.50
3.00

3.50

(ล้ านบาท)

จานวนเงิน

500
2,000
22,000
(6,750)
15,250

2,000

3,500
3,000

3,500

2563

งบการเงินรวม

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

พฤษภาคม 2565

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

กาหนดชาระดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.78

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ปพฤกษา
โฮลดิ้ง จำน�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั
ธันธัวาคม
2563
สำ�บหรัปีบสิปี้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31
นวาคม
2563
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24,600
(7,100)
17,500

-

3,500
3,000

3,500

2562

รายงานประจำ�ปี 2563

ครั้งที่ 1/2561
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2562
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 *
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2563 *
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ประเภทหุ้นกู้

2 ปี

68

พฤษภาคม 2563

พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567

มีนาคม 2565

3.50
3.00

3.50

4.75
0.75

0.50
2.00
20.00
(4.75)
15.25

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.70

3 ปี
5 ปี

มีนาคม 2562

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2566

วันที่ครบกาหนด

ร้อยละ 2.25 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565
ร้อยละ 2.57 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566
รวม
หัก หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ประเภทไม่ ด้อยสิทธิและไม่ มีหลักประกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.30
ร้อยละ 2.55

3 ปี

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561

วันที่ออก

2.00

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ร้อยละ 2.78

3 ปี
5 ปี

อายุ

15.50
15.50

-

3.50
3.00

3.50

4.75
0.75

(ล้ านบาท)

จานวนเงิน

500
2,000
20,000
(4,750)
15,250

2,000

3,500
3,000

3,500

4,750
750

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

พฤษภาคม 2565

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

กาหนดชาระดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.37
ร้อยละ 2.84

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ปพฤกษา
โฮลดิ้ง จำน�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั
ธันธัวาคม
2563
สำ�บหรัปีบสิปี้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31
นวาคม
2563
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15,500
15,500

-

3,500
3,000

3,500

4,750
750

2562

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

*

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ในอนาคต โดยกาหนดวงเงินที่ออกตรา
สารหนี้ ดงั กล่าวไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของตลาดใน
ขณะที่เสนอขาย ในระหว่า งไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2563 จานวน 2,000 ล้านบาท และในระหว่าง
ไตรมาส 4 ปี 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2563 จานวน 2,500 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการออกตราสารหนี้ ทาง
การเงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยให้บริ ษทั ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรู ปแบบต่าง ๆ
กันได้ครั้งเดียวเต็มจานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราว ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจาเป็ นในการใช้เงินของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้ เช่น การดารงอัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น การจ่ายเงินปันผล
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของหุ้นกู้ มีดงั นี้

2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุ้นกูร้ ะหว่างปี
ชาระหุ้นกูค้ ืนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
17

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

(ล้ านบาท)
21,000
10,000
(6,400)
24,600

24,600
4,500
(7,100)
22,000

15,500
4,500
20,000

5,500
10,000
15,500

เจ้ าหนีก้ ารค้า
งบการเงินรวม
2563

2562
(ล้ านบาท)

บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม

1,277
1,277
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2,191
2,191

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
18

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายค้างจ่าย
เงินค่าบารุ งสาธารณูปโภคค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

19

1,035
1,075
832
185
93
34
781
4,035

1,140
1,100
852
265
95
41
760
4,253

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

-

-

10
73
1
5
89

12
58
5
75

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(ล้ านบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

336
32

412
30

รวม

368

442

8
-

13
-

8

13

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความ
เสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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70

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน / อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นา
เพื่อขาย
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต (การลดขนาดโครงการ)
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ข้อสมมติทางการเงิน

442

424

43
(139)
9

48
52
10

9
(78)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

13

4

5

2
3

-

-

110

-

-

-

46
(29)
17

(17)
(32)
(28)
(77)

(10)
(10)

ผลประโยชน์จ่าย

(13)

(15)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

368

442

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
พนักงานประจา
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

5

2563

-

(1)
14
13
(9)

8

งบการเงินรวม

5

13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(ร้ อยละ)

0.53 - 2.81
4, 6, 7, 8 และ 9

1.76 - 4.25
4, 6, 7, 8 และ 9

0.53 - 2.81
4, 6, 7, 8 และ 9

1.76 - 4.25
4, 6, 7, 8 และ 9

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 16 ปี (2562: 16 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
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ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
2563
2562

ข้อสมมติลดลง
2563
2562
(ล้ านบาท)

(39)

(44)

46

51

42

51

(36)

(44)

(38)

(50)

47

63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
ข้อสมมติลดลง
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
-

72

-

1

-

(1)

-

-

-

-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

20

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น
2563
2562
ต่อหุ้น จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(ล้ านหุ้น/ล้ านบาท)

1
1

2,226
(37)

2,226
(37)

2,226
-

2,226
-

1

2,189

2,189

2,226

2,226

ผูถ้ ือหุ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่งเสี ยงต่อ
หนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 37,878,258 บาทจากทุนจดทะเบี ยนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,188,504,922 บาท
โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ อ อกไว้เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จ านวน
37,878,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ้นสู งกว่ามูลค่าหุ้นที่
จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ้นส่ วนเกิน นี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

21

สารอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สารองการแปลงค่างบการเงิน
สารองการแปลงค่ างบการเงิ น แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่ างการแปลงค่ าทั้งหมดจากงบการเงิ น ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

22

ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย
(ล้ านบาท)
1.77%

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

70,332
5,598
(30,890)
(2,786)
42,254
740

รายได้
กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

29,528
3,166
(31)
3,135
56
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 52 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง สุ ทธิ

10,718
(260)
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(10,896)
(438)
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย
(ล้ านบาท)
1.77%

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

276

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

79,933
5,142
(39,327)
(3,682)
42,066
736

รายได้
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

40,156
5,655
43
5,698
100
1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 68 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

1,755
(430)
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(998)
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

23

ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 5 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั
ที่มีสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน
การดาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3
ส่วนงานที่ 4
ส่วนงานที่ 5

สายงานทาวน์เฮ้าส์ 1: บ้านพฤกษา 1 บ้านพฤกษา 2 และเดอะคอนเนค
สายงานทาวน์เฮ้าส์ 2: พฤกษาวิลล์ 1 และพฤกษาวิลล์ 2
สายงานบ้านเดี่ยว: ภัสสร 1 ภัสสร 2 และภัสสร 3
สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6
สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุดพรี เมียม 1 และอาคารชุดพรี เมียม 2

ผลการดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายใน
และสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ใน
การวัดผลการดาเนินงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการ
อื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกาหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็ นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ
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1,735

16,221

9,831
9,831

1,164

13,838

กาไร (ขาดทุน) ตาม
ส่ วนงานก่อนภาษีเงินได้

สินทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
7,197
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
1
รวมรายได้
7,198
4,772
4,772

11,679

400

4,766
6
4,772

7,041
7,041

14,117

959

7,032
9
7,041

ส่ วนงานที่ 2
2563
2562

6,525
6,525

16,011

943

6,518
7
6,525

8,903
8,903

18,094

1,446

8,895
8
8,903

ส่ วนงานที่ 3
2563
2562

8,106
5
8,111

17,764

1,401

7,992
119
8,111

78

9,816
7
9,823

19,745

2,192

9,724
99
9,823

2,849
2,849

10,511

297

2,778
71
2,849

4,530
1
4,531

10,893

945

4,413
118
4,531

ส่ วนงานที่ 4
ส่ วนงานที่ 5
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

จังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้ท้งั หมดของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

9,821
10
9,831

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
7,190
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้อื่น
8
รวมรายได้
7,198

ส่ วนงานที่ 1
2563
2562

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กันด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สสำาหรั
31 ธัธันนวาคม
�หรับบปีปีสิส้ิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม 2563
2563

29,449
6
29,455

69,803

4,205

29,244
211
29,455

40,121
8
40,129

79,070

7,277

39,885
244
40,129

รวมส่ วนงานที่
รายงาน
2563
2562

841
5
846

3,243

(140)

840
6
846

4,277
2
4,279

3,388

(197)

4,277
2
4,279

ส่ วนงานอื่น
2563
2562

30,290
11
30,301

73,046

4,065

29,244
840
217
30,301

2563

รวม

44,398
10
44,408

82,458

7,080

39,885
4,277
246
44,408

2562

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

การกระทบยอดรายได้ กาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
2563
รายได้
รวมรายได้ตามส่วนงานที่รายงาน
รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้ รวม
กาไรหรื อขาดทุน
รวมกาไรก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานที่รายงาน
ขาดทุนอื่น
ตัดรายการขาดทุนระหว่างส่วนงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
กาไรรวมก่อนภาษีเงินได้
สินทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
สิ นทรัพย์อื่น
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

(ล้ านบาท)

2562

29,455
846
30,301
(840)
52
29,513

40,129
4,279
44,408
(4,277)
21
40,152

4,205
(140)
4,065
34
(414)
3,685

7,277
(197)
7,080
230
(296)
7,014

69,803
3,243
73,046
5,227
78,273

79,070
3,388
82,458
4,324
86,782

ส่ วนงานภูมศิ าสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ยอดคงเหลือของสัญญา

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า

(2,786)
3,795
(3,370)
(2,361)

(2,689)
3,753
(3,850)
(2,786)

งบการเงินรวม
2563
2562

(ล้ านบาท)
464

569

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

รายได้ ที่คาดว่ าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ นของสัญญาที่ทากับ
ลูกค้าจานวน 21,939 ล้านบาท (2562: จานวน 29,034 ล้ านบาท) ซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเมื่อลูกค้าได้รับโอนการ
ควบคุมอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปี ข้างหน้า (2562: ภายใน 3 ปี ข้ างหน้ า)
24

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
อื่น ๆ
รวม
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1,450
107
746
2,303

80

(ล้ านบาท)
1,883
142
990
3,015

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
44
3
21
68

50
3
13
66

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ได้จด
ทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ ได้รับ
อนุญาต
25

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและที่ดินพร้อม
บ้านเพื่อขาย บ้านตัวอย่าง และ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายโฆษณา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า
(2562: ค่ าเช่ าจ่ าย)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่ง
สัญญาที่ทากับลูกค้า
อื่น ๆ
รวมต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2563
2562
5,494

24

14
12, 13,
14, 15

81

(ล้ านบาท)
10,720

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

-

11,255
2,549
2,303
1,195
462

(6,436)
16,975
3,015
1,655
1,092

-

252

959

-

454

451

328
1,021

367
4,016

25,313

32,814

68
-

66
5

5
-

1
-

42

49

115

121
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
26

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

(ล้ านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

834
8
842

1,518
17
1,535

34

16

20

(1)

858

1,555

33

32

-

34

งบการเงินรวม

สุ ทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้ านบาท)

32
32

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(11)

2

(9)

(36)

7

(29)

(17)
(28)

3
5

(14)
(23)

77
41

(15)
(8)

62
33

82

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษัท พฤกษา
โฮลดิ้ง จำ�กัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สาหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก่อนภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

10

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
การตัดรายการจากการจัดทางบการเงิน
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รายจ่ายที่หกั ได้สองเท่า
รวม

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
รวม

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สุ ทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้ านบาท)

(2)

8

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(13)

20

23

101
13
8
(1)
858

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

1

(579)
33

(10)

2562

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
7,014
1,403

22

102
41
17
(8)
1,555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้ านบาท)
3,060
612

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

3

งบการเงินรวม

(ล้ านบาท)
3,685
737

2563

83

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2562

20

(ล้ านบาท)
3,938
788

1

(756)
32

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

สินทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

สินทรัพย์
2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

284

รายงานประจำ�ปี 2563

2562

145
(129)
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2
2

84

งบการเงินรวม

หนีส้ ิน

2563

2562

(ล้ านบาท)
156
(129)
(129)
129
27
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

(ล้ านบาท)
3
3
-

(129)
129
-

หนีส้ ิน
2562
-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
สารองการแปลงค่างบการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

3
34
12

5
(17)
(1)
1

73
5
27
2
156

(4)
(1)

1
(16)

-

(129)

-

-

27

(16)

-

85

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

-

8
17
11
1
3

72
4
29
3
145

2
5

(129)
5

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
สารองการแปลงค่างบการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

4
35
13

(1)
(1)
(1)

73
15
20
2
162

รายงานประจำ�ปี 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

3
34
12

15
(10)
2

(15)
7
(8)

73
5
27
2
156

(107)

(22)

-

55

(20)

ณ วันที่
1 มกราคม

2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
286

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

3

86

(129)
(8)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

1

(2)

27

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
27

ณ วันที่
1 มกราคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม

3

3

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับการประกอบกิจการที่อยู่
อาศัยสาหรับผูม้ ีรายได้น้อยหรื อรายได้ปานกลาง (พื้นที่ใช้สอยต่อหน่ วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า 31 ตาราง
เมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 600,000 บาท)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้ปรับเงื่อนไข และราคาจาหน่ายสาหรับโครงการที่ต้ งั ในเขต
1 ดังนี้ กรณี การก่อสร้างอาคารชุด จะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และจาหน่ายในราคาหน่วยละ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณี การก่อสร้างบ้านแถวหรื อบ้านเดี่ยวจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า
70 ตารางเมตร และจาหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท (รวมค่าที่ดิน)
สิ ทธิพิเศษที่สาคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน สิ ทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุ ดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน

87
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

28

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท / ล้ านหุ้ น)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว

2,771
2,189
1.27

กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
29

5,359
2,189
2.45

3,027
2,189
1.38

3,907
2,189
1.79

เงินปันผล
ผูถ้ ือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้
อนุมตั ิ
โดยที่ประชุม

288

วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราเงินปันผล
ต่อหุ้น
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2563 มีมติอนุมตั ิ
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 11 สิ งหาคม 2563 8 กันยายน 2563

0.31

678

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมัติ
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 10 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 9 สิ งหาคม 2562 6 กันยายน 2562

0.95
0.60

2,079
1,313

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมัติ
เงินปันผลประจาปี
สามัญผูถ้ ือหุ้น
26 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 9 สิ งหาคม 2561 7 กันยายน 2561
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2562

1.55
(0.55)
1.00

3,392
(1,203)
2,189

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

30

เครื่ องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลาดับชั้น
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การแสดงข้อ มู ล มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุนตัด
จาหน่าย - สุ ทธิ
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(1,507)
(22,000)

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุนตัด
จาหน่าย - สุ ทธิ
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(450)
(20,000)

89

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(22,124)

ระดับ 3

(1,541)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(20,118)

ระดับ 3

(461)
-

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(500)
(24,600)

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(500)
(15,500)

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(24,815)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(15,644)

ระดับ 3

(510)
-

ระดับ 3

(510)
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
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นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริ หารความ
เสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ นระเบี ยบและมี ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญ อยู่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทาหน้าที่ ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตามเครื่ องมือทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(ข.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจากัด เนื่องจาก
คู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(ข.1.2) การค้ าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้ สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 32)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวนใน
กระแสเงินสด
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจานวนเงินเป็ น
จานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม
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มูลค่า
ตามบัญชี

1,277
3,007
632
22,000
26,916

มูลค่า
ตามบัญชี

450
29
20,000
20,479

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

1,277
1,700
122
6,750
9,849

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

100
5
4,750
4,855

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
1.70 - 3.00
2.27 - 3.23
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งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
500
114
9,500
10,114

807
309
5,750
6,866

-

87
87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
250
5
9,500
9,755

ภายใน 1 ปี

6,050
7,100
13,150

100
15
5,750
5,865

-

4
4

งบการเงินรวม
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้านบาท)
400
17,500
17,900

-

50
50

รวม

1,277
3,007
632
22,000
26,916

รวม

450
29
20,000
20,479

รวม

6,500
24,600
31,100

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้านบาท)
17,131

4.00

3.00
2.30 - 2.84

-

50
50

-

รวม

-

400
15,500
15,900

-

17,131

50

500
15,500
16,000

50

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับต่า

ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินรูปีอินเดีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

2563

งบการเงินรวม

2562

(ล้ านบาท)
83
83

84
84

(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ งส่ ง
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยหลักมาจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุ
ข้อ 16) กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมื อทางการเงิน ในการจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูย้ ืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

31

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสามัญ

32

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

สัญญาอื่น ๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
สัญญาเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
สัญญาว่าจ้างงานบริ การและค่าที่ปรึ กษา
รวม

44
1,732
317
154
14
12
2,273

3,116
1,235
201
41
21
4,614

-

1
1

อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(ก)

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต่อธนาคารจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสื อค้ าประกันให้แก่ กลุ่มบริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 9,193 ล้านบาท (2562: 10,116 ล้ านบาท)

(ข)

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันต่อธนาคารเกี่ยวกับการค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี จานวนรวม 115 ล้านบาท
(2562: 115 ล้ านบาท) วงเงินหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารจานวน 8,894 ล้านบาท (2562: 9,144 ล้ านบาท)
วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวน 10,918 ล้านบาท (2562: 9,856 ล้ านบาท) และวงเงินสิ นเชื่ออื่นจานวน 821 ล้านบาท
(2562: 819 ล้ านบาท) ของบริ ษทั ย่อยแห่งอื่น ๆ ในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สำส�าหรั
หรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2563
2563

33

หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบริ ษทั อื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จาก
การผิดสัญญา การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายและอื่น ๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอาจเรี ยกได้เป็ นจานวนเงิน 818 ล้านบาท
(2562: 923 ล้ านบาท) ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั รวมจานวน 21 ล้านบาท
(2562: 24 ล้ านบาท) ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

34

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนทั้งหมด
27,143,601 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของบริ ษทั เทพธัญญภา จากัด จาก
บริ ษทั วอล์คออน จากัด ในราคาซื้ อขายรวมทั้งสิ้ น 708.8 ล้านบาท โดยบริ ษทั เทพธัญญภา จากัด เป็ นเจ้าของและ
ประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาลเทพธาริ น ทร์ และถื อหุ้ น ในบริ ษทั ย่อยอีก 5 บริ ษ ัท ได้แก่ 1. บริ ษ ัท ดี เอ็ม ฟู้ด จากัด
2. บริ ษัท แลปพลัส วัน จ ากัด 3. บริ ษ ั ท อิ น เตอร์ เวนชั่ น คอนซั ล ติ้ ง แอท เทพธาริ นทร์ ฮอสพิ ท อล จ ากั ด
4. บริ ษทั ศูนย์ทนั ตกรรมเทพธาริ นทร์ จากัด และ 5. บริ ษทั คอนทัวส์เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จากัด

(ข)

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทาให้คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผลการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซึ่ งจะจัดขึ้นใน
วันที่ 29 เมษายน 2564

(ค)

การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงดาเนินอยูภ่ ายหลังจากที่แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดการมีผลบังคับใช้ โดยมี
การตรวจพบผูต้ ิ ด เชื้ อ เป็ นจ านวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารแพร่ ร ะบาดไปทั่ว ประเทศไทย เพื่ อ เป็ นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ ระบาด
โดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน และจากัดการเดินทาง ในขณะเดียวกัน
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) วัคซี นป้องกันโรคโควิด 19 เริ่ มนาไปใช้ได้แล้วและกาลังแจกจ่ายไปทัว่
โลก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวัคซีนดังกล่าวจะสามารถป้ องกันการแพร่ ระบาดเป็ นระยะ
เวลานานเท่าใดและป้องกันได้มากน้อยเพียงใด และการแพร่ ระบาดจะสิ้นสุ ดลงเมื่อใด
เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวมีความไม่แน่นอนสู งและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ณ ขณะนี้จึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ ระบาดที่ยงั คงดาเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวัคซีน ที่อาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดและดาเนิ นการเพื่อลดผลกระทบให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
295
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ งรวมอยู่ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ ปี 2563 เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงิน สาหรับปี 2563
ดังนี้
2562
งบการเงินรวม
ก่อน
จัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินมัดจาจากลูกค้า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

2,786
-

(2,786)
1,555

1,555

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

-

1,231

1,231

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ีเนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า

296

หลัง
จัดประเภทใหม่
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
บริิษััทฯ มีีนโยบายพิิจารณาจ่่ายเงิิ นปัันผลประจำำ�ปีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละ 2 ครั้้�ง ในอัั ตรารวมแล้้ วไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิของ

งบการเงิินรวมของบริิษััทฯ ภายหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิติ
ิ ิบุุคคลประจำำ�ปีีและเงิินทุุนสำำ�รองต่่างๆ ตามกฎหมายแล้้ว โดยวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�ง

บริิษััทฯ เพื่่�อไปลงทุุนในบริิษััทอื่� ่นเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� ในการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ นอกจากจะขึ้้�นอยู่่กั
� ับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�เข้้าไป
ลงทุุนแล้้ว ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย และ/หรืือบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทฯ เข้้าไปลงทุุนอีีกด้้วย ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ
มีีการลงทุุนในบริิษััทย่่อย 2 บริิษััท คืือ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด แต่่เนื่่�องจาก

บริิษััท โรงพยาบาลวิิมุต
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด อยู่่ใ� นช่่วงลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาลและยัังไม่่มีีรายได้้ ดัังนั้้�นความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลของ
บริิษััทฯ จะขึ้้�นอยู่่กั
� ับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) อีีกทั้้�งยัังขึ้้�นอยู่่กั
� ับแผนการลงทุุน เงื่่�อนไข

และข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม รวมถึึงปััจจััยด้้านอื่่�นๆ ในอนาคต ตามที่่�

คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการเติิบโตทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะไม่่เกิินกำำ�ไรสะสม

ที่่�ปรากฏอยู่่ใ� นงบการเงิินเฉพาะของบริิษััทฯ และเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เงิินปัันผลที่่�บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินการจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สำำ�หรัับ

กำำ�ไรสุุทธิิจาก

กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

(ล้้านบาท)

บริิษััทใหญ่่

(งบการเงิินรวม)

2563

2,826.75

2,770.63

1.27

0.96(1)

76

21 พ.ค. 64

2562

5,459.05

5,358.81

2.45

1.55(2)

63

8 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

ผลการ

ดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุ:

(1)

งบการเงิินรวม

เป็็นของ

(ล้้านบาท)

ต่่อหุ้้�น

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
(บาท)

อััตราร้้อยละ

วัันที่่จ่่
� าย

ของการจ่่าย

เงิินปัันผล

เงิินปัันผล

ปีี 2563 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล อััตราหุ้้�นละ 0.31 บาทต่่อหุ้้�น และเงิินปัันผลอััตราหุ้้�นละ 0.96 บาทต่่อหุ้้�นของรอบปีี
ผลประกอบการปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่กั
� ับการอนุุมัติ
ั ิจากที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จััดขึ้้�นในวัันที่่� 29 เมษายน 2564

(2)

ปีี 2562 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล อััตราหุ้้�นละ 0.60 บาทต่่อหุ้้�น และเงิินปัันผลอััตราหุ้้�นละ 1.55 บาทต่่อหุ้้�นของรอบปีี
ผลประกอบการปีี 2562

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย/บริิษััทร่่วม
บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) มีีนโยบายที่่�จะพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละ 2 ครั้้�ง
ในอััตราไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิข
ิ องงบการเงิินรวมของพฤกษาฯ ภายหลัังจากการหัักทุุนสำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมดแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม
การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่กั
� ับแผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคต ตามที่่�

คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร สำำ�หรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยนั้้�น บริิษััทย่่อยจะจ่่ายเงิินปัันผลให้้พฤกษาฯ จากกำำ�ไรสุุทธิิ

ของบริิษััทย่่อย ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลให้้นำ�ปั
ำ จ
ั จััยต่่างๆ มาพิิจารณาประกอบกััน ได้้แก่่ ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััทย่่อย

สภาพคล่่องของบริิษััทย่่อย การขยายธุุรกิิจและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของบริิษััทย่่อย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1.	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 2,188,504,922 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน

2,188,504,922 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท โดยเป็็นทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 2,188,504,922 บาท แบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 2,188,504,922 หุ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2563
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2.	ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น (1)

การถืือหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

1.

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

กลุ่่�มวิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

1,658,644,222

75.79

นายทองมา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

1,318,190,000

60.23

นางทิิพย์์สุด
ุ า วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

85,000,000

3.88

นางสาวชััญญา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

85,000,000

3.88

นางสาวมาลิินีี วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

85,000,000

3.88

นางรััตนา พรมสวััสดิ์์�

42,537,832

1.94

นางสาวจัันทร์์ธนา พรมสวััสดิ์์�

15,996,400

0.73

นายจีีระเทพ พรมสวััสดิ์์�

13,000,000

0.59

นายจำำ�ลอง พรมสวััสดิ์์�

12,900,000

0.59

นายโสฬส วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

415,100

0.02

นางสาวอััญชลีี วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

301,890

0.01

นางพััดชา วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

186,000

0.01

นายถาวร วิิจิิตรพงศ์์พัันธุ์์�

117,000

0.01

2.

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

62,223,100

2.84

3.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

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.

นายอนุุชา กิิจธนามงคลชััย

13,050,000

0.60

7.

นายวัันจัักร กิิจธนามงคลชััย

7,000,000

0.32

8.

นายนิิติิ วณิิชย์์จิิรััฐติิกาล

6,730,000

0.31

9.

EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

6,136,500

0.28

10.

นางสุุภา สุุพรรณธะริิดา

5,120,000

0.23

รวม 10 อัันดัับแรก

1,839,000,648

84.03

จากจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

2,188,504,922

100.00

หมายเหตุุ:

(1)

โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรกของบริิษััทฯ ถููกจััดกลุ่่�มตามความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นการเปิิดเผยตามมาตรา 69 ของ
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยไม่่เกี่่�ยวกัับลัักษณะความสััมพัันธ์์หรือ
ื พฤติิกรรมที่่�เข้้าลัักษณะเป็็น
การกระทำำ�ร่ว
่ มกัับบุุคคลอื่่�นตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 7/2552 แต่่อย่่างใด
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้้อจำำ�กััดการถืือหุ้้�นของชาวต่่างชาติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิสามารถถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ รวมกัันได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 40 ของหุ้้�นที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

3.	ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักของบริิษััท
(ตามเกณฑ์์ Holding Company)
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก ของ บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่�ง่ เป็็นบริิษััทย่อ
่ ยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ณ วัันที่่�

30 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

การถืือหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

1.

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

2.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

3.

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

2,193,104,190

98.65

19,496,100

0.88

STATE STREET EUROPE LIMITED

3,235,200

0.15

4.

นายประยุุทธ เอื้้�อวััฒนา

2,000,000

0.09

5.

บริิษััท โปรแวลูู จำำ�กััด

1,329,900

0.06

6.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

1,063,290

0.05

7.

นางสุุภาพร จัันทร์์เสรีีวิิทยา

1,000,000

0.04

8.

นายสุุโชติิ ฉัันท์์วิิภว

875,900

0.04

9.

นายสมิิทธิิ เก่่งอนัันต์์สกุุล

585,400

0.03

10.

นายชััยยัันต์์ เอื้้�อวััฒนา

520,000

0.02

รวม 10 อัันดัับแรก

2,223,209,980

99.60

จากจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

2,232,682,000

100.00

รายงานประจำ�ปี 2563
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อััตราดอกเบี้้�ยของหุ้้�นกู้้�

วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

อายุุหุ้้�นกู้้�

จำำ�นวนหุ้้�นกู้้�ที่่�เสนอขาย

750,000,000 บาท

ชุุดที่่� 2 : 2.84% ต่่อปีี จำำ�นวน

4,750,000,000 บาท

ชุุดที่่� 1 : 2.37% ต่่อปีี จำำ�นวน

ชุุดที่่� 2 : 31 พฤษภาคม 2566

ชุุดที่่� 1 : 31 พฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม 2561

นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

3 ปีี และ 5 ปีี

5,500,000 หน่่วย

5,500,000,000 บาท

3,500,000,000 บาท

2.78% ต่่อปีี จำำ�นวน

28 มีีนาคม 2563

28 มีีนาคม 2562

3 ปีี นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

3,500,000 หน่่วย

3,500,000,000 บาท

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย

มููลค่่ารวมของหุ้้�นกู้้�ที่่�เสนอขาย

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

ธนาคารกสิิกรไทย

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหน่่วย

ชำำ�ระเงิิน

นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�และตััวแทน

ธนาคารกสิิกรไทย

ไม่่มีีหลัักประกัันและไม่่ด้้อยสิิทธิิ

สถานะของหุ้้�นกู้้�

ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่า่ ยหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 1/2562

ประเภทของหุ้้�นกู้้�

พ.ศ. 2566

ปีี พ.ศ. 2564 และ

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง

ครั้้�งที่่� 1/2561

ชื่่�อเฉพาะของหุ้้�นกู้้�ของ
ปีี พ.ศ. 2567

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 3/2562

ธนาคารยููโอบีี

ธนาคารกสิิกรไทย

3,500,000,000 บาท

2.30% ต่่อปีี จำำ�นวน

14 พฤศจิิกายน 2565

14 พฤศจิิกายน 2562

3 ปีี นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

3,500,000 หน่่วย

3,500,000,000 บาท

3,000,000,000 บาท

2.55% ต่่อปีี จำำ�นวน

14 พฤศจิิกายน 2567

14 พฤศจิิกายน 2562

5 ปีี นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

3,000,000 หน่่วย

3,000,000,000 บาท

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

ธนาคารยููโอบีี

ธนาคารกสิิกรไทย

ไม่่มีีหลัักประกัันและไม่่ด้้อยสิิทธิิ

หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 2/2562

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีหุ้้�นกู้้�ที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนจำำ�นวนรวม 20,000 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น 6 ชุุด รายละเอีียดมีีดัังนี้้�

4.	หุ้้�นกู้้�

พ.ศ. 2566

ปีี พ.ศ. 2565 และ

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 2/2563

ธนาคารยููโอบีี

ธนาคารกสิิกรไทย

2,000,000,000 บาท

2.70% ต่่อปีี จำำ�นวน

11 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2563

2 ปีี นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

2,000,000 หน่่วย

2,000,000,000 บาท

2,000,000,000 บาท

ชุุดที่่� 2 : 2.57% ต่่อปีี จำำ�นวน

500,000,000 บาท

ชุุดที่่� 1 : 2.25% ต่่อปีี จำำ�นวน

ชุุดที่่� 2 : 18 พฤศจิิกายน 2566

ชุุดที่่� 1 : 18 พฤศจิิกายน 2565

18 พฤศจิิกายน 2563

2 ปีี และ 3 ปีี

นัับจากวัันออกหุ้้�นกู้้�

2,500,000 หน่่วย

2,500,000,000 บาท

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

ธนาคารยููโอบีี

ธนาคารกสิิกรไทย

ไม่่มีีหลัักประกัันและไม่่ด้้อยสิิทธิิ

หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 1/2563

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2561

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2562

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2562

ไม่่ว่่าในเวลาใดๆ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิที่
ิ �่บริิษััทฯ ได้้ออกให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ครบอายุุหมดทุุกรุ่่�นแล้้ว และมิิได้้มีีการออกใหม่่อีีก

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม 2562

ไม่่ว่่าในเวลาใดๆ

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิซื้้
ิ � อคืืนหุ้้�นกู้้�จากตลาดรองหรืือแหล่่งอื่่�นๆ ได้้

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิซื้้
ิ � อคืืนหุ้้�นกู้้�จากตลาดรองหรืือแหล่่งอื่่�นๆ ได้้

งวดสุุดท้้ายที่่�ยัังไม่่ได้้ชำ�ำ ระ (ถ้้ามีี)

โดยการชำำ�ระเงิินต้้นตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นกู้้�และดอกเบี้้�ย

งวดสุุดท้้ายที่่�ยัังไม่่ได้้ชำ�ำ ระ (ถ้้ามีี)

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

ปีี พ.ศ. 2567

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 3/2562

โดยการชำำ�ระเงิินต้้นตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นกู้้�และดอกเบี้้�ย

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 2/2562

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะทำำ�การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 1/2562

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะทำำ�การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

5. การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น

เรทติ้้�ง จำำ�กััด (TRIS)

ของหุ้้�นกู้้� โดย บริิษััท ทริิส

การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ

การซื้้�อคืืนหุ้้�นกู้้�

การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การชำำ�ระดอกเบี้้�ย

พ.ศ. 2566

ปีี พ.ศ. 2564 และ

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง

ครั้้�งที่่� 1/2561

ชื่่�อเฉพาะของหุ้้�นกู้้�ของ

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2563

"A"

เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2563

ไม่่ว่่าในเวลาใดๆ

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิซื้้
ิ � อคืืนหุ้้�นกู้้�จากตลาดรองหรืือแหล่่งอื่่�นๆ ได้้

งวดสุุดท้้ายที่่�ยัังไม่่ได้้ชำ�ำ ระ (ถ้้ามีี)

โดยการชำำ�ระเงิินต้้นตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นกู้้�และดอกเบี้้�ย

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

พ.ศ. 2566

ปีี พ.ศ. 2565 และ

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 2/2563

ผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�จะทำำ�การไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

ทุุกๆ 6 (หก) เดืือน

ปีี พ.ศ. 2565

ครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

ครั้้�งที่่� 1/2563

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทฯ
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท พฤกษา โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุุรกิิจ

ประกอบธุุรกิิจถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company)

ที่่�ตั้�้งสำำ�นัักงานใหญ่่

1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก ชั้้�น 24 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107559000052

Home Page

https://www.psh.co.th

โทรศััพท์์

(66) 2080 1739

โทรสาร

(66) 2080 1700

ทุุนจดทะเบีียน (บาท)

2,188,504,922 บาท

ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว (บาท)

2,188,504,922 บาท

แบ่่งออกเป็็น

หุ้้�นสามััญ 2,188,504,922 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

กรุุงเทพมหานคร 10400

ข้้อมููลของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทธุุรกิิจ

ประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์ บ้้านเดี่่�ยว และอาคารชุุด

ที่่�ตั้�้งสำำ�นัักงานใหญ่่

1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก ชั้้�น 23 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107548000307

Home Page

https://www.pruksa.com

โทรศััพท์์

(66) 2080 1739

โทรสาร

(66) 2080 1700

ทุุนจดทะเบีียน (บาท)

2,232,682,000 บาท

ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว (บาท)

2,232,682,000 บาท

แบ่่งออกเป็็น

หุ้้�นสามััญ 2,232,682,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

กรุุงเทพมหานคร 10400

รายงานประจำ�ปี 2563
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ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทในเครืือ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 23 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุุงเทพมหานคร 10400

ประกอบธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์
บ้้านเดี่่�ยว และอาคารชุุด

เลขทะเบีียนบริิษััทบมจ. 0107548000307
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739
โทรสาร (66) 2080 1700

Homepage: https://www.pruksa.com

สำ�นักงานสาขาที่ 1

โรงงาน PS Precast (ลำำ�ลููกกา)

สถานที่่�ตั้้�งโรงงาน 54/1 หมู่่� 4 ถนนลำำ�ลููกกา ตำำ�บลลาดสวาย
อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี

ประเภทธุุรกิิจ โรงงานผลิิตชิ้้น
� ส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป
โทรศััพท์์ (66) 2532 8124
โทรสาร (66) 2532 8123

สำ�นักงานสาขาที่ 2

บริษัท พนาลี เอสเตท จำ�กัด (บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก

ชั้้�น 20 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739

บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จำ�กัด (บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 23 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ ลงทุุนในหุ้้�น

โทรศััพท์์ (66) 2080 1739

บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 23 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในต่่างประเทศ
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739

โรงงาน PS Precast (นวนคร)

บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จำ�กัด (Pruksa
India Housing Private Limited) (บริษัทย่อย)

ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี

Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S.

สถานที่่�ตั้้�งโรงงาน 69/5 หมู่่� 11 ถนนพหลโยธิิน

ประเภทธุุรกิิจ โรงงานผลิิตชิ้้น
� ส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็กสำำ�เร็็จรููป
โทรศััพท์์ (66) 2529 1164
โทรสาร (66) 2529 0876

บริษัท เกสรก่อสร้าง จำ�กัด (บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ Ground Floor, No.61/1

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

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในอิินเดีีย

ชั้้�น 21 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
(Pruksa India Construction Private Limited)
(บริษัทย่อย)

ประเภทธุุรกิิจ รัับเหมาและตกแต่่ง

Complex, Near Gokul Towers, Dr.M.S. Ramaiah Road,

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
กรุุงเทพมหานคร 10400

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ Ground Floor, No.61/1 Commercial

โทรศััพท์์ (66) 2080 1739

Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำ�กัด (บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก

ประเภทธุุรกิิจ รัับเหมาก่่อสร้้างในอิินเดีีย (อยู่่ร� ะหว่่างจด
ทะเบีียนปิิดบริิษััท)

กรุุงเทพมหานคร 10400

บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮาส์ซิ่ง จำ�กัด (PruksaLuxora Housing Private Limited) (บริษทั ร่วมทุน)

โทรศััพท์์ (66) 2080 1739

Off. Eastern Express Highway, Muland (East), Mumbai –

ชั้้�น 21 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ Soham House, Hari Om Nagar,
400081 Maharashtra, Republic of India

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในอิินเดีีย
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บริษัท พฤกษา เวียดนาม จำ�กัด (Pruksa Vietnam
Company Limited) (บริษัทย่อย)

ข้้อมููลของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District,

ชื่่�อบริิษััท บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในเวีียดนาม

แห่่งประเทศไทย ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง

บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จำ�กัด (PruksaHDC Housing Private Limited) (บริษัทร่วมทุน)

โทรศััพท์์ (66) 2009 9000

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ Unit A, 8th Floor, No.116

นายทะเบียนหลักทรัพย์

Hai Phong, Vietnam

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 93 อาคารสำำ�นัักงานตลาดหลัักทรััพย์์

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 2nd Floor, HDC Building,
Hulhumale, Republic of Maldives

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในมััลดีีฟส์์

บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำ�กัด สาขามัลดีฟส์
(บริษัทย่อย)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 2nd Floor, HDC Building,
Hulhumale, Republic of Maldives

ประเภทธุุรกิิจ รัับเหมาก่่อสร้้างและตกแต่่ง

บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วัน จำ�กัด (บริษัทย่อย)
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 23 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุุรกิิจ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อขาย

เลขทะเบีียนบริิษััท บมจ. 0105562172568
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739
โทรสาร (66) 2080 1700

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด

กรุุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร (66) 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

ชื่่�อบริิษััท ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1222 ถนนพระรามที่่� 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ 1572

ผู้สอบบัญชี

นางสาววรรณา จงพีีรเดชานนท์์

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 4098 และ/หรืือ
นายเจริิญ ผู้้�สััมฤทธิ์์�เลิิศ

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 4068 และ/หรืือ
นางสาวมาริิษา ธราธรบรรพกุุล

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 5752
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชยสอบบััญชีี จำำ�กััด

ชั้้�น 50-51อาคารเอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ 1 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ (66) 2677 2000

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 17 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบีียนบริิษััท บมจ. 0105560030421
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739
โทรสาร (66) 2080 1700

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จํากัด

สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 1177 อาคารเพิิร์ล
์ แบงก์์ค็็อก
ชั้้�น 17 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบีียนบริิษััท บมจ. 0105560032106
โทรศััพท์์ (66) 2080 1739
โทรสาร (66) 2080 1700

รายงานประจำ�ปี 2563
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บร�ษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพ�รล แบงกค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธ�น
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท (66) 2080 1739 โทรสาร (66) 2080 1700

Call Center 1739
รายงานประจำาปี 2563

รายงานประจำป 2563

รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืนประจำป 2563

www.psh.co.th

รายงานฉบับนี้จัดพ�มพโดยกระดาษ (FSC Paper)
และหมึกพ�มพที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

